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Skriftlig innspill til statsbudsjettet 2020 

Til Arbeid og sosialkomiteen på Stortinget 

Fra Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen)      Oslo, 16. oktober 2020. 

CP-foreningen takker for muligheten til å gi skriftlige innspill til Arbeids- og sosialkomiteen. 

Her er våre innspill: 

 

Programkategori 09.30 Arbeidsmarkedstiltak 

 

Generell kommentar - Inkluderingsdugnaden 

CP-foreningen er bekymret over at det er så mange med funksjonsnedsettelser som står 

utenfor arbeidslivet og opplever utenforskap. Andelen sysselsette med 

funksjonsnedsettelser har vært stabilt lavt lenge, men i 2. kvartal 2020 ser vi at andelen har 

gått ned med 3 %. (Tall fra AKU). Mye tyder på at koronakrisen og økt arbeidsledighet 

rammer utsatte grupper på arbeidsmarkedet ekstra hardt.  

Vi vil derfor be Arbeids- og sosialkomiteen vurdere om dette budsjettforslaget har 

tilstrekkelige tiltak som retter seg mot personer med funksjonsnedsettelser.  

Vi forventer at vi snart ser en reell positiv effekt av inkluderingsdugnaden og av de 

arbeidsmarkedstiltakene som er lagt inn under den for vår gruppe. 

Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak  

I en tid, der også den generelle arbeidsledigheten har økt, støtter vi regjeringens forslag om 

å styrke arbeidstiltakene rettet mot arbeidssøkere med 825 millioner (7000 tiltaksplasser).  

Det er positivt at det slås fast i budsjettproposisjonen at en betydelig andel av disse 

tiltaksplassene skal tildeles personer med nedsatt arbeidsevne.  

Permitteringsregelverk (Kap. 2541 under Programkategori 33.30 Arbeidsliv) 

Utdanning og gode kvalifiseringsordninger er viktige tiltak for å motvirke ledighet, også for 

vår gruppe. Derfor støtter vi opp om regjeringens forslag om å utforme et nytt permanent 

regelverk for å kunne kombinere utdanning og dagpenger. Vi er også fornøyde med at 

dagens midlertidige ordning er foreslått forlenget til 1. juli 2021. 

Kap. 634, post 1. Individuell jobbstøtte (IPS) 

CP-foreningen er positive til at ordningen med individuell jobbstøtte (IPS) foreslås styrkes 

med 50. mill. Denne ordningen og arbeidsmetoden synes å ha god effekt når det gjelder å 

tilrettelegge for at flere med moderate og alvorlige psykiske helseproblemer kan komme i 

arbeid. Selv om målgruppa i dag også er mottakere av arbeidsavklaringspenger, så ber vi 
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komiteen vurdere innretningen på ordningen og å utvide til å også gjelde personer med 

funksjonsnedsettelser. Det er viktig å styrke selve arbeidsoppfølgingen av denne gruppa.  

 Post 77 Varig tilrettelagt arbeid 

CP-foreningen har merket seg at regjeringen årlig satser på å styrke VTA-ordningen og vi er 

også positive til at årets bevilgning øker med 39 mill. (300 nye VTA-plasser). Vi støtter at 

utviklingshemmede er en prioritert gruppe og at antall plasser i ordinær virksomhet øker.  

Vi er derimot skeptiske til å gjøre endringer i arbeidsfordelingen for VTA-tiltaket mellom stat 

og kommune, men vi har forståelse for at prøveprosjektet må sluttføres og evalueres. 

Post 78, Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, Post 79 Funksjonsassistanse i 

arbeidslivet. 

Budsjettpostene er viktige for personer med CP og lignende funksjonsnedsettelser. 

Det er positivt at det foreslås små økninger i disse budsjettpostene, men vi ber komiteen 

vurdere ytterligere økninger for styrke jobbinnsatsen rettet inn mot personer med 

funksjonsnedsettelser. Vi savner også mer omtale av tiltaket varig lønnstilskudd. 

 

Når det gjelder funksjonsassistanse så arbeider CP-foreningen for å utvide denne ordningen 

til å også gjelde personer som har praksisplass/tiltaksplasser eller er studenter. Eksempelvis 

opplever vi at våre studenter ofte faller mellom to stoler, da mange ikke får benyttet BPA-

timer i studiesammenheng, mens funksjonsassistanse er kun for de som har et 

arbeidsforhold. 

 

Programkategori 09.10 Administrasjonen av arbeids- og velferdspolitikken 

 

Post 1, Driftsutgifter  

CP-foreningen mener det er helt nødvendig å styrke NAV og støtter forslaget med å øke 

driftsbevilgningen midlertid med 500 mill. for å håndtere konsekvensene av 

Koronapandemien. Samtidig synes vi at det er merkelig at avbyråkratiserings- og 

effektiviseringsreform videreføres, som forutsetter at alle statlige virksomheter 

gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Sånn situasjonen er i dag virker det helt 

meningsløst at Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning skal reduseres med 61 millioner. 

Disse midlene burde heller gå til arbeidsoppfølging og å få flere i arbeid og utdanning. 

 

Programkategori 29.50 Inntektssikring for sykdom og uførhet 

 

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger 

CP-foreningen er uenige i de innstrammingene som er blitt gjort i AAP-ordningen de siste 

årene og det kuttet i ytelsen for unge under 25 år som ble gjort i fjor.  
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Vi mener at vi har sett nok negative konsekvenser som følge av disse endringene og vi mener 

komiteen må reversere disse ordningene. 

 

Programkategori 29.60 Kompensjon for merutgifter ved nedsatt 

funksjonsevne. 

Kutt i brillestønad og stomiordningen 

Vi vil også benytte sjansen til å nevne noen budsjettkutt som er blitt gjort det siste året og 

som vi opplever smålige og veldig vanskelige for de det gjelder. Dette gjelder de nye 

retningslinjene for briller hos svaksynte barn og innføringen av kvote på stomiutstyr. 

Vi ber komiteen å reversere disse kuttene.  

 

Kap. 2261 Grunn og hjelpestønad, hjelpemidler. Post 79. Aktivitetshjelpemidler til 

personer over 26 år 

CP-foreningen er glade for forslaget om en midlertidig økt bevilgning på 30 mill. i ordningen 

med aktivitetshjelpemidler for voksne (over 26). Dette tolker vi som en annerkjennelse av at 

rammebevilgningen er for liten på denne ordningen. 

 

Skjermingstillegget for uføre pensjonister 

CP-foreningen er skuffet over at regjeringen ikke utvider dagens skjermingsordning for 

levealdersjustering for uføre alderspensjonister til å gjelde nye årskull. Dette innebærer at 

uføre født etter 1954 vil få redusert pensjon. Dette noe vil ramme mange, spesielt på sikt, 

dersom levealderen øker slik som befolkningsframskrivingene tilsier. Vi mener dette er en 

urettferdig ordning, da uføre pensjonister ikke har mulighet til å stå lengre i arbeid og 

kompensere for økt levealder, slik arbeidsføre har. 

 

 

Kontaktpersoner i CP-foreningen:  

Eva Buschmann, generalsekretær, eva@cp.no , 92 45 35 09 

Kristin Benestad, rådgiver, kristin@cp.no, 93 06 20 84  
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