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Kommunal og forvaltningskomiteen 

Merknad til Statsbudsjettet 2019 
        Den 17. oktober 2018 

Programkategori 13.00 Administrasjon 

kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 01  

Inkluderingsdugnaden 

Det foreslås 5 mill til støttetiltak overfor statlige virksomheter i arbeidet med 

inkluderingsdugnaden. Målet om at minst 5 pst av alle nyansatte skal være personer med 

nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen støttes av CP-foreningen. Vi erfarer at mange av våre 

medlemmer sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, etter at de har stått i utfordringer 

gjennom hele utdanningsløpet.  

En andel av ungdommene som har tatt en bachelor eller masterutdanning har utfordringer 

med å mestre arbeidslivets krav til høyt prestasjonsnivå og arbeidskapasitet. Vi erfarer at en 

del ungdommer oppdager egne kognitive utfordringer først når de kommer i arbeid. Slike 

utfordringer kan være vansker med å sortere når flere oppgaver kommer samtidig, ta imot 

flere beskjeder samtidig, ha kapasitet til å strekke seg ekstra når det kreves, oppfatte 

essensen raskt når en leser igjennom store mengder tekst. De har åpenbart evne til å 

gjennomføre høyere utdanning, men kravene i arbeidslivet er annerledes enn kravene til en 

student.  

Traineestillinger til unge med funksjonsnedsettelse er en fin mulighet til å utforske 

arbeidslivet og få vist seg fram. Vi mener det er av betydning for god tilrettelegging å ha 

kjennskap til ulike kognitive utfordringer. Vi mener at traineestillinger også må tilpasses 

unge med funksjonsnedsettelse i deltidsstillinger.  

For å lykke med inkluderingsdugnaden må ulike virkemidler tas i bruk, som 

regelverkstilpasning, lønnstilskudd, traineeordninger, tilpasse oppgaver som passer til den 

enkelte.   

CP-foreningen ber komiteen:  

Etterlyse rapporter som viser statistikk over nytilsatte med funksjonsnedsettelse, samt ulik 

utforming av traineestillinger som ivaretar ulike gruppers behov for stillingsandel og 

tilpasning av arbeidssituasjon.  

 

Kap 575 Ressurskrevende tjenester 

Det foreslås å øke innslagspunktet med kr 50 000 til 1 320 000. Det vises i 

budsjettproposisjonen til oppfølging av anmodningsvedtak nr 58, 4. desember 2017. 

Rapporten fra en arbeidsgruppe som har vurdert ulike alternativer til dagens utforming av 

skjermingsordningen, viser tre ulike alternativer, og det konkluderes med at departementet 

vil komme tilbake til spørsmålet om evt endringer i innretningen.  

CP-foreningens inntrykk er at det er press på kommuneøkonomien, og at det prioriteres 

strengt. Arbeidsgruppen påpeker bl.a. at det kan være en risiko at finansiering av 
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ressurskrevende tjenester går på bekostning av behovet hos andre brukergrupper. Det peker i 

retning av stram kommuneøkonomi.  

Det vises til at det er de minste kommunene som har størst avhengighet av denne 

tilleggsfinansieringen. Vi snakker da om en brukergruppe som tallmessig er liten og svært 

sårbar for endringer i finansieringsordningen.   

CP-foreningen ber komiteen:   

Foreslå at innslagspunkt for ressurskrevende tjenester reduseres.  

 

Kap 581 Bolig- og bomiljøtiltak 

Post 70 Bostøtte 

Det er foreslått å gjøre overgangsordningen for bostøtte til uføre til en permanent ordning. 

CP-foreningen støtter at uføretrygdes rett til bostøtte utvides, men vi mener dette forslaget 

virker urettferdig overfor nye trygdemottakere.  

I realiteten betyr forslaget en avvikling av uføretrygdedes rett til bostøtte, fordi ingen nye har 

kommet inn i ordningen, eller vil komme inn i ordningen, etter 2015.  

Det er fullt mulig å utforme bostøtten slik at personer som lever på trygd gis tilgang til 

bostøtte. Det er forskjell på situasjonen til de som en kort periode har lav inntekt, og de som 

er trygdet.   

Vi vil spesielt framheve situasjonen til unge uføre, som har en brutto inntekt på 2,91 ganger 

grunnbeløpet, altså kr 281 929 for en enslig. På Husbankens hjemmeside finner vi at øvre 

inntektsgrense for å få bostøtte som ung ufør i 2018 er kr 22 385. Det betyr at unge i denne 

gruppen ikke får bostøtte.  

De som bor i kommunale boliger betaler i mange tilfeller husleie tilsvarende gjengs leie, det 

vil si høy husleie. Det resulterer i en svært anstrengt økonomi, med sterkt redusert mulighet 

til å spare til uforutsette utgifter, eller egenkapital for å kjøpe egen bolig.   

CP-foreningen ber komiteen:  

Foreslå at bostøtteordningen utvides, slik at nye utføretrygdmottakere ikke utelukkes fra 

bostøtteordningen og at inntektsgrensen for unge uføre gir rett til bostøtte.  

 

Post 75 Etablering og tilpasning av bolig 

CP-foreningen støtter målet om at flest mulig som ønsker det skal eie sin egen bolig. Det gir 

trygghet for den enkelte og bidrar til å bygge egenkapital for framtiden.  

Unge uføre strever med å finne bolig som er tilgjengelig, det betyr mer kostbar bolig. Det er 

derfor utfordrende å finansiere boliginvesteringen. Husbankens ordninger er viktige, og bør 

styrkes. Økningen i budsjettet på 0,5% dekker ikke forventet prisstigning.    

CP-foreningen ber komiteen:  

Foreslå styrking av post 75 Etablering og tilpasning av bolig.     


