
 

Skriftlig innspill til statsbudsjettet 2022 
Til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget 

Fra Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen)       Oslo 20. oktober 2021. 

 

CP-foreningen takker for muligheten til å gi skriftlige innspill til kommunal- og 

forvaltningskomiteen. 

Her er våre innspill: 

Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg 

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak 

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 

Bostøtten skal gi husstander med lave inntekter og høye boutgifter bedre mulighet til å 

skaffe seg og beholde egnet bolig. Det er positivt at bevilgningen økes med 71 millioner 

kroner for å øke bostøtten til barnefamilier og store husstander.  

CP-foreningen er imidlertid bekymret for at dette forslaget ikke kommer eneboerne til gode.  

CP-foreningen har store forventninger til ekspertutvalgets evaluering og rapport. Vi ber om 

at flere uføre må få rett til bostøtte, uavhengig av på hvilket tidspunkt de fikk innvilget 

uføretrygden. Unge uføre må også gis denne muligheten.  

Kap. 2412 Husbanken 

Post 90 Nye lån, overslagsbevilgning 

Budsjettforslaget legger opp til en reduksjon på én milliard kroner i bevilgningen til nye lån, 

fra 20 000 000 i 2021 til 19 000 000 i 2022. Samtidig tas ytterligere én milliard kroner ut for 

omprioritering til lån til boligkvalitet, og lån til utleieboliger, i 209 distriktskommuner utenfor 

de største kommunene i landet.  

Det er positivt at regjeringen ser behovet for flere boliger med god universell utforming i 

distriktene. Mange møter utfordringer med å få lån til nybygg i distriktene, og løper stor 

risiko for verditap dersom man senere må selge boligen. Vi syns likevel at denne satsingen 

burde kommet som en ekstra bevilgning, i stedet for å ta av potten til startlån.  

Sammen med en generell reduksjon på en milliard kroner i låneramme til Husbanken, vil 

omdisponeringen på ytterligere én milliard kroner, i praksis bety en reduksjon i bevilgningen 

til startlån. I den boligsosiale strategien «Alle trenger et trygt hjem» løftes startlån som et 

prioritert satsningsområde, samtidig som dette budsjettforslaget legger opp til en 

innstramming i midler.   



Startlån er sårt tiltrengt i et utfordrende boligmarked både i distriktene og i de store byene. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne og assistansebehov tør ofte ikke å flytte fra 

bostedskommunen dersom de først har fått et vedtak om Brukerstyrt personlig assistent 

(BPA). Dersom de flytter ut av bostedskommunen, vil de måtte søke om BPA på nytt, med 

risiko for å få et langt dårligere tilbud i sin nye hjemkommune. Derfor synes det umulig for 

mange å flytte ut av de største byene for å kunne skaffe seg en rimeligere bolig, eller bygge 

ny tilpasset bolig, i en distriktskommune. Disse menneskene er låst til å bo i sin 

hjemkommune så lenge vedtak om BPA tildeles så ulikt i kommuner og bydeler.  

CP-foreningen ber om at den ekstra satsningen på lån til boligkvalitet og lån til utleieboliger i 

distriktene ikke tas fra det ordinære budsjettet, men gis som en tilleggsbevilgning til 

distriktene.  

CP-foreningen ber også om at lånerammen til Husbanken holdes på samme nivå som i dag, 

eller økes. 

Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv. 

Kap. 575 Ressurskrevende tjenester 

Post 60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning og Post 61 Tilleggskompensasjon 

(ny). 

For femte året på rad foreslås det å øke innslagspunktet for tilskuddet til ressurskrevende tjenester. 

CP-foreningen ser med stor bekymring på at kommunenes kostnader til ressurskrevende tjenester 

øker, og vi frykter at det kan gå ut over tjenestetilbudet kommunene klarer å levere til sine 

innbyggere.  

Vi ser positivt på forslaget om at de minste kommunene med færre enn 3200 innbyggere skal 

kompenseres. Det er en stor belastning å være en av få som trenger omfattende tjenester i en liten 

kommune, hvor det kommer klart fram av kommunebudsjettet hva man koster hjemkommunen sin.   

CP-foreningen mener likevel ikke at dette er nok, og vi ber regjeringen redusere innslagspunktet for 

ressurskrevende tjenester i alle kommuner. 

Generell kommentar – Veikart skole 

Mange skoler er ikke tilgjengelige for elever med funksjonsnedsettelse. Det fører til at barn med 

funksjonsnedsettelser ikke kan gå på nærskolen sin sammen med søsken, og sammen med andre 

barn i sitt nabolag. De har ofte lang reisevei til nærmeste skole som er tilgjengelig for dem. Slik kan vi 

ikke ha det lenger. 

CP-foreningen stiller oss bak FFO sin anmodning om at det må bevilges midler til universell utforming 

av nærskoler. Vi ber regjeringen realisere Veikart for universell utforming av nærskolen 2020-2030, 

og sette av 200 millioner kroner i 2022, og samme sum årlig fram til 2030, øremerket dette formålet.  

CP-foreningen viser til Hurdalsplattformen (s.52), hvor det står at regjeringen vil «Gjennomføre 

«Veikart for universelt utformet nærskole» innan 2030, blant anna ved å gjeninnføre 

rentekompensasjonsordninga for skulebygg og svømmeanlegg». Vi merker oss dette punktet, som vi 

finner svært positivt. 


