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Skriftlig innspill til statsbudsjettet 2022 

Til Arbeid og sosialkomiteen på Stortinget 

Fra Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen)      Oslo, 19. oktober 2021. 

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. Ifølge budsjettforslaget er 

inkluderingsdugnadens hovedmålsetning, om at 5 % av de nye ansatte i staten skal være 

personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, ikke nådd. Isteden viser tallene 

beskjedne 2,2 % i 2019 og 2 % i 2020. I tillegg vet vi at arbeidsmarkedet i 2021 har vært 

vanskelig for inkluderingsdugnadens målgrupper. 

Vi er positive til at den nye regjeringen ønsker å forplikte alle offentlige arbeidsgivere, ikke 

bare statlige, til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Men vi mener også, at både 

den nye regjeringen og arbeids- og sosialkomiteen, bør vurdere om dagens 

inkluderingsdugnad har tilstrekkelige målsetninger og virkemidler til å få flere med 

funksjonsnedsettelser i arbeid. Vi mener blant annet at dugnad som begrep er alt for lite 

forpliktende. 

Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak  

Budsjettforslaget legger opp til en reduksjon i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak på 580 

mill. i 2022 og 2000 færre plasser sammenlignet med 2021. Vi synes det er forståelig at 

antall arbeidsmarkedsplasser reduseres noe, da fjoråret var veldig spesielt med tanke på 

Koronapandemien. Samtidig mener vi det er viktig å styrke innsatsen mot å flere med 

funksjonsnedsettelser i arbeid, jamfør avsnittet over. 

Satsen for tiltakspenger 

I budsjettforslaget foreslås det å harmonisere satsen for tiltakspenger med minste sats for 

dagpenger. Dette anslås å gi en reduksjon i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak på 275 mill.  

Samtidig foreslås bevilgningen til økonomisk sosialhjelp økt med 9 mill. (som en del 

kommunenes rammetilskudd). Vi reagerer på kuttforslag som helt eksplisitt skal 

kompenseres med økt bruk av sosialhjelp og ber arbeids- og sosialkomiteen gå imot dette 

forslaget. 
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Post 77 Varig tilrettelagt arbeid  

CP-foreningen har merket seg at Solberg-regjeringen i flere år har satset på å styrke VTA-

ordningen og vi er positive til at det bevilges 46. mill. til varige tilrettelagte arbeidsplasser 

(VTA) i 2022. Dette betyr at de 300 nye plassene som ble etablert i 2. halvår i 2021 i 

forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2021 blir videreført i 2022. Vi erfarer at VTA 

plassene (og VTO) er svært viktig for mange av våre medlemmer i CP-foreningen og vi håper 

den nye regjeringen og arbeids- og sosialkomiteen vil arbeide for å videreføre satsningen og 

styrke ordningen ytterligere, da det fortsatt er mange som står unødvendig utenfor. 

 

Programkategori 09.10 Administrasjonen av arbeids- og velferdspolitikken 

Post 1, Driftsutgifter  

Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning foreslås å øke med 50 mill., samt en 

ekstrabevilgning på 75. mill. som følge av ettervirkningene av koronapandemien. I tillegg 

bevilges 316 mill. til IKT-modernisering. Samtidig viderefører Solberg-regjeringen og 

budsjettforslaget avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, noe som innebærer en 

redusert driftsbevilgning på 63, 2 millioner. Vi mener det er på høy tid å avskaffe denne 

effektivitetsreformen og at det heller brukes penger på tettere og raskere arbeidsoppfølging. 

 

 

Programkategori 29.50 Inntektssikring for sykdom og uførhet 

 

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger (AAP) 

CP-foreningen var uenige i de innstrammingene som ble gjort i 2018 (smalere inngang til 

ordningen, et strammere stønadsforløp, strammere unntaksbestemmelser og innføring av 

karenstid) og det kuttet i ytelsen for unge under 25 år som ble gjort i 2020. Vi er positive til 

at unntaksbestemmelsene fra pandemien forlenges, men vi ber regjeringen og arbeids- og 

sosialkomiteen komme med varige løsninger. Vårt ønske er at vi får en AAP-ordning som 

sikrer at ingen skal stå uten inntektssikring, ved at de hverken er avklart til arbeid eller 

uføretrygd. Det er ikke holdbart å skyve folk over på sosialhjelp. 

 

Endringer i reglene for reduksjon av uføretrygd og uførepensjon fra offentlige og 

private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt. 

I budsjettproposisjonen foreslås det å erstatte fribeløpet på 0,4 G med en modell  

med halv reduksjon på inntekt fra 0 G opptil 1,2 G. Forslaget innebærer en innsparing på 

254 mill. i trygdeutgiftene. Dette innebærer også å fjerne friinntektsordningen og dagens 

fribeløpsgrense på 40.000 kr. Det betyr at uføretrygdede ikke kan ta på seg småjobber 

eller lønnede verv som brukerrepresentanter for eksempel, uten å få avkortning av 

trygden fra første krone. Forslaget er gunstig for de som tjener mer enn 0,8 G, men ikke 

de som tjener mindre. Dette forslaget vil ha negative konsekvenser for mange av våre 
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medlemmer og for oss som foreningen vil det bli for eksempel bli vanskeligere å 

rekruttere gode brukerrepresentanter. Vi ber Arbeids- og sosialkomiteen om å støtte FFO 

sitt forslag om å beholde dagens fribeløp, men innføre halv reduksjon (reduksjonsgrad på 

33 %) for inntekter fra 0,4 G til 1,2 G.  

 

 

Programkategori 29.60 Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt 

funksjonsevne. 

 

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

personer over 26 år 

I budsjettproposisjonen er det foreslått å øke egenandelstaket fra 4 000 til 5 000 kroner på 

aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. Det foreslås videre at det stilles strengere krav 

til utprøving og plan for bruk før utlevering av hjelpemiddelet. I likhet med mange andre 

organisasjoner reagerer vi på at det skal bli dyrere å ta i bruk slike hjelpemidler, når vi vet 

hvor viktig det er å være i fysisk aktivitet og hvor avgjørende slike hjelpemidler er for å 

kunne være aktive. Siden denne ordningen i mange år har blitt brukt opp tidlig i året, mener 

vi ordningen bør være rettighetsfestet og basert på en overslagsbevilgning. Vi ber arbeids- 

og sosialkomiteen gå imot dette forslaget. 

 

Gruppe 1, bil 

I budsjettproposisjonen er det foreslått å stramme inn muligheten til å få støtte til gruppe 1 

bil (liten personbil) ved å kreve at en må sannsynliggjøre en arbeidsinntekt på minst 1 G 

(106 000 i 2021). I dag må en tjene over fribeløpet som er på 0,4 G for å komme inn under 

ordningen. Forslaget vil gjøre ordningen enda dårligere for de som kun har en lite 

restarbeidsevne og lav arbeidsinntekt, men som er avhengig av bil for å være i jobb. Vi ber 

arbeids- og sosialkomiteen gå imot dette forslaget. 

 

 


