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FFOs krav til statsbudsjettet 2017 
 
FFO er en paraplyorganisasjon for 80 organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke som 
har mer enn 335 000 medlemmer. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og 
deltakelse for funksjonshemmede. Et av FFOs viktigste arbeidsområder er å gi innspill til de 
årlige statsbudsjettene. Allerede 11. november 2015 sendte vi over våre første punkter til 
regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2017. Punktene under var utgangspunktet for møtet i 
Kontaktutvalget med regjeringen 25. november:  
 

1. FFO ber om at det utarbeides en helhetlig handlingsplan for funksjonshemmede - som 

dekker alle områdene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

2. FFO ber regjeringen intensivere innsatsen for å få flere funksjonshemmede i arbeid og 

legge til rette for 10 000 nye arbeidsplasser de neste fem årene. 

3. FFO ber regjeringen følge opp Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med 

øremerkede bevilgninger i hele planperioden. 

 
Vi varslet i møtet at våre innspill til de enkelte fagdepartement ville oversendes senest 18. 
desember. Vårt viktigste anliggende er at regjeringen i de årlige statsbudsjett setter av 
tilstrekkelige bevilgninger på de ulike fagområdene slik at rettighetene til funksjonshemmede og 
kronisk syke i Norge sikres. 
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2017 på Finansdepartementets 
område: 
 

Skatter og avgifter 
 FFO ber regjeringen snarlig legge fram forslag til en ny fradragsordning for store 

sykdomsutgifter.  

 FFO ber regjeringen forlenge overgangsordningen for skattefradrag for uføretrygdede med 
gjeld til 6 år.  

 FFO ber regjeringen øke avgiftene på snus, tobakk og alkohol. 

 FFO ber regjeringen øke avgiftene på sukker, sjokolade- og sukkervarer, samt alkoholfrie 
drikkevarer med tilsatt sukker.  
 

Folketrygden – uføretrygd og egenandelsordning 
 FFO ber om at samtlige utilsiktede virkninger av ny uføretrygdordning som avdekkes når 

ligningen for 2015 foreligger, følges opp med justeringer og bevilgninger.  
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 FFO ber regjeringen sikre at alle uføre med økt bruttoinntekt i 2015-ligningen fanges opp i 
den midlertidige skjermingsordningen for uføre med bostøtte.  

 FFO ber regjeringen opprettholde dagens universelle egenandelsordning og videreføre 

praksisen med at egenandelene kun skal økes tilsvarende prisstigningen. 
 

Skatter og avgifter 
Ny fradragsordning for store sykdomsutgifter etterlyses 
Kronisk syke og funksjonshemmede har i to år ventet på at regjeringen skal legge fram en ny 
ordning med særfradrag for store sykdomsutgifter. Overgangsordningen er svært begrenset, og 
den er urettferdig for nye brukere som ikke slipper inn i ordningen.  
 
FFO har etterlyst dialog med departementet når det gjelder arbeidet med ny ordning med fradrag 
for store sykdomsutgifter. Vi mener det er viktig å involvere brukerorganisasjonene i 
utarbeidelsen av forslag til ny fradragsordning.   
 
Slik FFO oppfatter det, var det de negative økonomiske konsekvensene for brukerne som bidro til 
at Solberg-regjeringen stoppet utfasingen av ordningen fra 2014. Høyres medlemmer i 
Finanskomiteen hadde denne merknaden i 2012, i forbindelse med komiteens behandling av 
statsbudsjettet for 2013: 

«Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at regjeringen fortsetter avviklingen av 
ordningen med skattefradrag for store sykdomsutgifter. Dette kan føre til betydelig økte 
utgifter for mange, og en avvikling av fradraget vil for mange kunne svekke muligheten til å 
komme inn i eller forbli i arbeid. Disse medlemmer viser til at ordningene som er ment å 
erstatte fradraget, som tilskudd til Husbanken og til arbeids- og utdanningsreiser, er gode 
tiltak i seg selv, men de vil ikke nødvendigvis være aktuelle ordninger for mange av dem 
som i dag er avhengige av skattefradraget for å fungere i arbeidsliv og dagligliv. Disse 
medlemmer vil derfor videreføre skattefradraget for store sykdomsutgifter på 2012-nivå.» 

  Innst. 3 S (2012–2013), side 117 

 
Situasjonen for dem som mistet særfradraget i 2012 er fortsatt slik det står beskrevet i 
overstående merknad. Mange er berørt av at kompensasjonen for utgifter til tannbehandling, 
bolig og transport er tatt ut av ordningen. FFO mottar stadig henvendelser fra brukere som 
forteller at dette har gitt dem betydelig lavere nettoinntekt, og mange spør oss om hva som skjer 
med ordningen fremover. Det er derfor viktig at en ny ordning kommer raskt på plass for å rette 
opp de uheldige konsekvensene. 
         
FFO ber derfor regjeringen snarlig å legge fram forslag til en ny fradragsordning for store 
sykdomsutgifter, samt øke bevilgningen til ordningen slik at det blir en reell skjermingsordning for 
store sykdomsutgifter. 
 

Forleng overgangsordningen for skattefradrag for uføretrygdede med gjeld   
Det er positivt at det ble etablert en overgangsordning for uføretrygdede som har gjeld i 
forbindelse med budsjettproposisjonen for 2015, og at man i budsjettforliket ble enige om å øke 
maksgrense for skattefradrag fra 20.000 til 100.000 i overgangen fra gammel til ny uføretrygd.  
Det var også bra at man i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015 vedtok å 
innlemme flere i ordningen ved at grensen for nedgang i inntekt ble redusert til 4000 kr.  
 
FFO viser til Finanskomiteens drøfting av uføres situasjon i forbindelse med RNB 2015, og til 
mindretallsmerknaden og forslaget fra Arbeiderpartiet, jf. Innst. 360 S (2014–2015): 

"… (..), men påpeker samtidig at regjeringen ikke har avklart spørsmålet om forlengelse av 
overgangsperioden ut over 3 år, eventuelt å gjøre ordningen permanent." 
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«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av at overgangsordningen for uføre 
med gjeld forlenges ut over tre år, eller gjøres permanent.» 

  Innst. 360 S (2014–2015), side 116. 
 

Tre år er kort tid til endring når man har lagt opp til et utgiftsnivå ut fra en varig inntekt. Selv om 
ny uføretrygdordning er innrettet med et regelverk som gjør det enklere å kombinere 
arbeidsinntekt og trygd, så er det viktig å erkjenne at dette er en gruppe som ikke uten videre kan 
ta ekstraarbeid når man får økonomiske utfordringer. Mange vil ikke kunne øke sin inntekt, og 
man er helt avhengig av den kjøpekraften uføretrygden gir.  
 
Vi mener det også på generelt grunnlag må legges til rette for at flest mulig uføretrygdede kan eie 
egen bolig. Det bør derfor parallelt jobbes for å styrke boligsosiale virkemidler for hele gruppen av 
varig uføre, slik at de kan beholde og eie sin bolig.  
 
FFO ber derfor om at overgangsordningen forlenges til totalt seks år. I tillegg ber vi om at det 
etableres permanente løsninger som gir uføre mulighet til å klare sine boutgifter og til å kunne 
beholde egen bolig før overgangsordningen går ut.  
 

Avgiftene på snus, tobakk og alkohol må økes 
Tobakksrøyking er den enkeltfaktoren som har bidratt til flest helseskader i den norske 
befolkningen de siste tiårene, og er den viktigste årsaksfaktoren til kreft. Avgiftsøkning er en av 
de viktigste strategier som Verdens helseorganisasjon anbefaler for å redusere bruken av tobakk. 
Selv om tobakksbruk skaper avhengighet faller etterspørselen når prisen på tobakk øker.  
 
Ungdom er spesielt følsomme for prisendringer på tobakk, to til tre ganger mer enn voksne. 
Avgifter har dessuten større effekt i grupper med kort utdanning og lav inntekt hvor forbruket er 
høyest. Det er beregnet at prisøkning på 10 prosent vil redusere det generelle forbruket med om 
lag fem prosent og ungdomsforbruket med om lag 15 prosent (SIRUS 2007). Verdens 
helseorganisasjon har anbefalt at forskjellen i avgiftsnivå mellom snus og røyketobakk i Norge 
reduseres, til tross for at det er allmenn enighet om at røyketobakk er mer helsefarlig enn snus. 
 
Folkehelseinstituttet rapporterer at alkoholkonsumet i Norge er rekordhøyt, at det fortsatt er 
økende og at det i dag er 40 % høyere enn for 20 år siden (Folkehelserapporten, 2014). Sett i lys 
av dette og av de alvorlige samfunns- og helseproblemer alkohol utgjør, må staten ta i bruk den 
åpenbare sammenhengen mellom pris og forbruk, og utnytte avgiftssystemet enda bedre. Andre 
tiltak må også vurderes for å hindre en videre økning i alkoholforbruket. 
 
Vi ber derfor regjeringen øke avgiftene på tobakksvarer unntatt snus/skrå med 10 prosent og 
avgiften på snus/skrå med 15-20 prosent. Vi ber også om at avgiftene på alkohol økes som ett av 
tiltakene for at alkoholforbruket i Norge reduseres. 
 

Avgiftene på sukker, sjokolade- og sukkervarer m.m. må økes   
Norge har hatt en eksplosiv utvikling av sykdommer knyttet til levevaner de siste årene. Overvekt, 
fysisk inaktivitet og tobakksbruk er noen av årsakene til denne utviklingen.  
 
Verdens helseorganisasjon beskriver overvekt og fedme som et alvorlig folkehelseproblem i 
Europa. I Norge viser tall fra Folkehelseinstituttet at ca. hver femte åtteåring er overvektig eller 
har fedme. Samtidig vet vi at overvekt og fedme forklarer 65–80 prosent av nye diabetestilfeller 
og 15–20 prosent av dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i Norge. Det er mulig å forebygge 
en negativ utvikling av for eksempel type 2-diabetes, men det krever en offensiv politikk og flere 
strukturelle tiltak.  
 
Verdens helseorganisasjon understreker også behovet for befolkningsrettede, strukturelle tiltak 
og anbefaler å ta i bruk prisvirkemidler for å fremme et sunt kosthold. De anbefaler avgiftsøkning 
og viser til at det er mer effektivt enn prisreduksjon. 
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På bakgrunn av dette mener FFO at prispolitiske virkemidler er viktig i folkehelsepolitikken, og vi 
mener de må brukes aktivt for å dreie forbruket mot sunne varer. Erfaringer viser at forbruket på 
sunne matvarer er prissensitivt. En aktiv prispolitikk vil bidra til sunnere kosthold og mindre 
sykdom på sikt for alle. Det er derfor nødvendig å øke avgiftene på sukker, sjokolade- og 
sukkervarer, og å gjøre noe med avgiftene på alkoholfrie drikkevarer med tilsatt sukker. Dette er 
et viktig tiltak for at folk i større grad skal velge sunne alternativer framfor usunne.  
 
FFO ber derfor regjeringen om å øke avgiftene på sukker, sjokolade- og sukkervarer, samt 
alkoholfrie drikkevarer tilsatt sukker. 

Folketrygden – uføretrygd og egenandelsordning 

Endelige og utilsiktede virkninger av ny uføretrygdordning 
De endelige virkningene av uførereformen vil framgå når likningen for 2015 foreligger i 2016. 
2016 blir dermed et avgjørende år for å avdekke hvordan ny uføretrygd faktisk har slått ut for de 
over 300 000 uførepensjonistene som konverterte til ny ordning i 2015.  
 

Som nevnt tidligere er det positivt at det ble etablert en overgangsordning for uføretrygdede som 
har gjeld i forbindelse med budsjettproposisjonen for 2015. Vi mener imidlertid det er for kort tid å 
ha en slik overgangsordning i kun tre år, og at den derfor må forlenges til en varighet på seks år.  
 

Likeledes er det prisverdig at regjeringen innfører overgangsregler i forskrift om samordning av 
alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjeneste-
pensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden. Dette betyr mye for de minst 2000 
uføretrygdede som ville fått redusert sin trygd med gjennomsnittlig 3000 kr i måneden.  Vi merker 
oss også at det er foretatt eller ses på en del andre justeringer, jf. omtale av virkninger av 
uførereformen i Prop. 1 S (2015-2016) ASD, side 78-79.  
 
FFO vil understreke det departementet selv gir uttrykk for:  

 
«Departementet følger effektene av uførereformen løpende og vurderer behov for 
justeringer dersom det skulle oppstå utilsiktede virkninger.» 

 Prop. 1 S (2015-2016) ASD, s.79.  

 
Det er gitt en anslag på om lag 19 000 personer som ikke omfattes av overgangsordningen og 
som vil tape mer enn 4 000 kroner. Selv om det er ulike årsaksforhold til at disse vil få redusert 
inntekt, samt at mange i denne gruppen har tjenestepensjon eller annen uførepensjon som ikke 
er fra folketrygden, er det viktig at denne gruppen kartlegges grundig. FFO er spesielt opptatt av 
at uføretrygdede med lav inntekt ikke får forverret sine økonomiske levekår.  
 
Vi ber derfor om at samtlige utilsiktede virkninger av ny uføretrygdordning som avdekkes når 
ligningen for 2015 foreligger, følges opp med justeringer og bevilgninger.  

Bostøtte for uføretrygdede med økt brutto inntekt 

Den midlertidige skjermingen av uføre som har fått høyere inntekt på grunn av uførereformen 
videreføres ut 2016, jf. Prop. 1 S (2015-2016), og det arbeides videre med en permanent ordning. 
Vi hadde forventet at en varig løsning på denne situasjonen kom på plass i 2016.  
 
Det er uheldig at nye regler ikke er på plass innen 1. juli 2016 slik det var forespeilet, og at man i 
stedet forlenger kompensasjonsordningen som ble vedtatt i budsjettet for 2015. I henhold til 
budsjettproposisjonen for 2015 var det om lag 1000 uføre som kom inn under 
overgangsordningen. Fra 1. juli 2016 vil det være langt flere uføre som kan falle ut av 
bostøtteordningen, siden ligningen for 2015 foreligger som grunnlag for beregning av bostøtte. 
FFO er bekymret for dette. 
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I et brev til Arbeids- og sosialkomiteen, datert 29. mai 2015, skrev Arbeids- og sosialminister 
Robert Eriksson: 
 

"Uførereformen får konsekvenser for den statlige bostøtteordningen. Når bruttoytelsen 
øker, vil en del uføretrygdede få lavere bostøtte, eller støtten vil falle bort. Kommunal- og 
moderniseringsministeren har orientert meg om at beregninger viser at uten 
kompenserende tiltak medfører reformen bortfall av bostøtte for anslagsvis 13 700 
husstander. Om lag 23 300 uføretrygdede vil få redusert bostøtte. I gjennomsnitt vil 
reduksjonen være 9 000 kroner pr. år. Stortinget har vedtatt midlertidige tiltak fram til 1. 
juli 2016 som skal hindre at uføretrygdede som allerede mottar bostøtte får støtten 
redusert som en følge av overgangen til ny uføretrygd. Kommunal og 
moderniseringsministeren har orientert meg om at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2016." 

  Innst. 369 S (2014–2015) 

 
Den midlertidige overgangsordningen skjermer kun dem som kommer fra gammel uføreordning. 
Overgangsreglene som skal gjelde ut 2016 justerer ikke bostøttens inntektsgrense. I stedet skal 
en ved beregning av bostøtten trekke fra et beløp som tilsvarer den inntektsøkningen man fikk i 
ny uføretrygdordning.  
 
FFO regner med at en slik innretning ikke videreføres i nye permanente regler. Vi vil da få et 
regelverk hvor nye uføretrygdede og «gamle» uføretrygde forskjellsbehandles. Det må ikke 
legges opp til et system der nye uføretrygdede ikke kvalifiserer til bostøtte selv med lik 
bruttoinntekt som de tidligere uførepensjonistene etter reformen, fordi de «nye» ikke kvalifiserer 
til et fratrekk i inntekten i bruttoinntekten før beregning av bostøtten. Det er nettoinntekten som 
avgjør ens levekår uavhengig av om en ble uføretrygdet før eller etter 2015. Det må derfor 
etableres en permanent bostøtteløsning med hevet inntektsgrense for alle uføre i ny 
uføretrygdordning. 
 
Vi ber derfor om en snarlig permanent bostøtteløsning med hevet inntektsgrense for alle uføre i 
ny uføretrygdordning. 
 

Universelle egenandelsordning videreføres uten økning mer enn prisstigningen 
FFO mener at dagens egenandelsregime fungerer bra og er rettferdig. I de siste årene har 
Storting og regjering lagt seg på en praksis der egenandelsnivået justeres i takt med 
prisstigningen. Det bidrar til en forutsigbar situasjon for folk som lever med funksjonshemninger 
eller kroniske sykdommer. Vi har merket oss at regjeringen i sin plattform sier at den vil sikre et 
godt helsetilbud til alle ved å holde egenandelene på et lavt nivå1.  
 
FFO mener i prinsippet at ordningen med egenandeler fungerer som ekstra skatt på sykdom. Det 
er i stor grad de egenandelene som ikke er inkludert i takordningene som oppleves som en 
økonomisk merbelastning for mennesker som er avhengig av tjenester og bistand. Dagens 
egenandelsordning fungerer økonomisk utjevnende. Vi mener derfor at universelle 
egenandelsordninger er det beste for å sikre lik tilgang til helsetjenester for alle, uavhengig av 
økonomisk evne. Vi legger til grunn at dagens ordning også har bred tilslutning i befolkningen.  
 
Vi er kjent med at det har vært en debatt mellom regjeringspartiene om innretningen av 
egenandelsregimet. Høyre tok i forkant av valgkampen 2013 til orde for en mer differensiert 
egenbetalingsordning, der visse tilstander skal utløse en høyere egenandel. Det kan bli 
utfordrende å vurdere hvilke typer behandling som skal få en høyere egenandel, og hvilke som 
ikke skal røres. I tillegg kan et slikt system kunne skape problematiske gråsoner, og kreve mer 
administrasjon.  
 

                                            
1 Politisk plattform utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet 
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FFO ber regjeringen om å videreføre dagens praksis med at egenandelene kun økes tilsvarende 
prisstigningen. Vi ber også regjeringen opprettholde dagens universelle egenandelsordning. 
 

Anmodning om møte 
FFO ber med dette om et møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå FFOs 
spesifikke krav til budsjettet for 2017, spesielt med henblikk på særfradragsordningen for store 
sykdomsutgifter. 
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 

       
John Berg-Jensen       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 
 
Kopi:  Kontaktutvalget med Regjeringen  
 v/Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne 
 
 


