Skriftlig innspill til Arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med
statsbudsjettet 2023
Oslo, 12. oktober 2022
CP-foreningen takker for muligheten til å gi skriftlige innspill:
Ungdomsgaranti
Vi er positive til at det skal settes av 175 millioner til innføringen av en ny ungdomsgaranti i
regi av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Vi støtter selvsagt en satsning på at flere unge skal
fullføre videregående utdanning og komme i arbeid. Mye av retorikken rundt og innretningen
på tiltakene i garantien knyttes til rus og psykisk helse, men likevel tolker vi det slik at også
unge med funksjonsnedsettelser er en del av målgruppa. Det er svært viktig at også denne
gruppa inkluderes i en satsning. Det er viktig med en tett og individuell oppfølging, så derfor
er vi også fornøyde med at det settes av midler til å ansette flere saksbehandlere/veiledere i
NAV. Vi støtter også opp om at veilederne skal være faste kontaktpersoner.
Programkategori 09.30 Arbeidsmarkedstiltak
Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak
Det er naturlig at bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak tilpasses konjunktursituasjonen.
Likevel savner vi mer kraftfulle tiltak for å få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid, da det
heller ikke i år har skjedd noen endringer i sysselsettingstallene for denne gruppa.
Vi er positive til at det er planlagt en større områdegjennomgang på tiltaksområdet fra og
med høsten 2022. Vi håper dette kan bidra til at vi får raskere og mer målretta
utprøvingsforløp og at dette igjen kan bidra til å få flere i arbeid (eller tilbake til arbeid).
Kap. 634, post 77, Varig tilrettelagt arbeid
Slik vi tolker tallene i budsjettforslaget legges det opp til 1872,1 millioner til VTA og 12300
VTA-plasser i 2023. Dette betyr at det ikke legges opp til noe økning fra 2022 til 2023. Dette
er skuffende, da vi i de siste årene har sett en satsning på dette. Vi ber arbeids- og
sosialkomiteen legge opp til flere plasser for å gi flere med utviklingshemming innpass i
arbeidslivet.
Programkategori 29.60 Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt
funksjonsevne.
Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år
Det foreslås å sette av 56,8 millioner til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.
Dette innebærer ingen økning sammenlignet med inneværende år og vi, i likhet med en rekke
andre organisasjoner, frykter nok en gang at potten blir brukt opp tidlig på året. Istedenfor
en rammebevilgning, ønsker vi en overslagsbevilgning som forvaltes over folketrygden på lik
linje med andre hjelpemidler. Vi mener også at egenandelen på 5000 kr (som opprettholdes
fra i fjor) er altfor høy. Vi ber arbeids- og sosialkomiteen sørge for at flere med
funksjonsnedsettelser kan være i fysisk aktivitet.
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Programkategori 33.30 Arbeidsliv
Forsøk med arbeidsorientert uføretrygd.
Vi registrerer at det foreslås å sette av 35 millioner til et forsøk med arbeidsorientert
uføretrygd for de som ellers ville ha fått 100 % uføretrygd. Et av tiltakene er at det kan settes
en trygdejustert lønn (lavere enn lønn på ordinære vilkår). Når det gjelder trygdebasert lønn
er vi ikke enige i å innføre dette for personer med gradert uføretrygd, men mulig kan det være
fordeler ved å se nærmere på dette i et avgrenset forsøk for personer på 100% uføretrygd.
Forsøket skal utformes i dialog med partene i arbeidslivet. Vi ber derfor arbeids- og
sosialkomiteen om at FFO (vår paraplyorganisasjon) også inkluderes i det videre arbeidet.
For oss er det viktig at slike spørsmål (om blant annet utenforskap) blir ivaretatt av et
firepartssamarbeid.
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