Trygg økonomi
– for hvem?

Trygg økonomi
– for hvem?
Funksjonshemmede og kronisk
syke har som alle andre både rettigheter og plikter. Velferdssystemet
er slik at man har rett til ulike tjenester og ytelser ved behov.

danning, arbeid, tilgjengelighet og
retten til et selvstendig liv og å være
en del av samfunnet.
I tiden fram mot valgkampen vil
ﬂere i FFO-paraplyen, både nasjonalt og lokalt, være synlig med
vårt budskap. Med utgangspunkt
i funksjonshemmedes og kronisk
sykes hverdag, skal vi utfordre og
provosere til debatt. Vi håper du
ønsker å ta del i det arbeidet.

Men vi ser at det gradvis har
skjedd en svekkelse av funksjonshemmedes rettssituasjon. Man har
rett, men retten innfris ikke. Det
betyr at velferden, verdigheten og
selvstendigheten svekkes for funksjonshemmede og kronisk syke.

Vi er glade for å ha med tre gode
bidragsytere til å målbære våre budskap i dette heftet; Maren, Simon
og Håvard. Fra sine ståsteder sier
de noe om hva en trygg økonomi er
for dem. Summen av de tre bidragsyterne gir et godt bilde av hvordan
det er å leve med en funksjonshemming eller kronisk sykdom i dag,
og hva det kreves både av dem selv
og av de ytelsene og ordningene de
er avhengige av.

Funksjonshemmede, kronisk syke
og deres pårørende er helt avhengige av økonomiske støtteordninger for å sy sammen hverdagen
sin. Mange av ordningene, som
uføretrygd og hjelpestønad, er under press. Det kan få dramatiske
konsekvenser for enkeltpersoner og
familier. Er dette veien samfunnet
ønsker å gå?
Norge har nylig forpliktet seg til
å følge opp FN-konvensjonen for
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det
omfatter blant annet ivaretagelse
av levekår, personlig økonomi, ut-
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Simon (53),
nylig diagnostisert med Parkinson
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Mulighet til å jobbe mest mulig – lengst mulig
“Å kombinere full stilling med tidsubestemt lønnstilskudd
er en god løsning tilpasset meg, i min situasjon.”

2

Trygd for trygghet
“Jeg er svært bekymret for hvordan jeg skal få betalt ned
huslånet hvis jeg blir uføretrygdet.”

3

Likemannsarbeid
“For meg er det viktig å kunne være en ressurs,
både for andre – og for meg selv.”

4

Tannhelse
“Om det er sykdommen min eller medisinene mine som
gir meg problemer med munn og tenner vet jeg ikke, men
jeg vet at det gir meg høyere tannlegeutgifter enn tidligere
– utgifter jeg ikke får dekket.”
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Mulighet til å jobbe

2

Regjeringen foreslår en ny varig
lønnstilskuddsordning. Hovedmålgruppen skal være arbeidsgivere
som ansetter personer med varig
og vesentlig nedsatt arbeidsevne på
ordinære lønns- og arbeidsvilkår,
med sikte på varig arbeidsforhold.
Tilskuddet skal bare unntaksvis gis
til arbeidsgivere som har ansatte
med varig og vesentlig nedsatt
arbeidsevne som står i fare for å
falle ut av arbeidslivet etter utløpet
av sykepengeperioden. FFO mener
varig lønnstilskudd må være et
likeverdig tiltak for begge disse
målgruppene. Dette kan sikre
jobbfastholdelse for personer som
er mindre effektive på grunn av
redusert funksjonsnivå, uten at det
er behov for redusert arbeidstid.

Trygd for trygghet

Store huslån knyttet til tidligere
inntekt er vanskelig å betjene om
en blir uføretrygdet. De boligsosiale virkemidlene må derfor styrkes slik at uføretrygdede kan eie sin
egen eller annen egnet bolig.
I 2015 gikk 310 000 uførepensjonister over til ny uføretrygdordning. Mange med store renteutgifter får lavere nettoinntekt fordi
størrelsen på skattefradragene er
redusert i ny ordning. Stortinget
har vedtatt en overgangsordning,
der man får høyere skattefradrag
i 3 år. Å omstille seg til å håndtere en mye lavere inntekt tar for
de ﬂeste lang tid. FFO mener disse
må skjermes ytterligere ved at overgangsordningen forlenges til 6 år.

Spørsmål til politikerne:

Spørsmål til politikerne:

Vil du og ditt parti:

Vil du og ditt parti:

• jobbe for at et nytt varig lønnstilskudd skal være et likeverdig
virkemiddel for at arbeidsgivere
både skal rekruttere og beholde
ansatte som på grunn av funksjonsnedsettelse står i fare for
å falle helt eller delvis ut av
arbeidslivet?

• jobbe for at de boligsosiale
virkemidlene sikrer at ﬂest
mulig nye uføretrygdede kan
beholde eller kjøpe en egnet
bolig?
• jobbe for at overgangsordningen med skattefradrag for uføre
forlenges ut over 3 år?

- 6 -

3

Likemannsarbeid

4

For funksjonshemmedes organisasjoner er likemannsarbeid en
sentral del av virksomheten. Å møte
andre i samme situasjon og dele
erfaringer er av stor betydning for
mennesker med funksjonshemning,
kronisk
sykdom
og
deres
pårørende. De kan stille spørsmål
og få svar på det de lurer på om
sykdommen og den nye situasjonen,
noe som gir en følelse av trygghet
og mestring. Likemannsarbeid
handler om å sette denne
erfaringsutvekslingen i system. For
mange er likemannsarbeidet en vei
ut av isolasjon.

Tannhelse

Tannlegebesøk i Norge er dyrt,
og mange funksjonshemmede og
kronisk syke har ekstra store utgifter
til tannhelse. Tidligere kunne man
få særfradrag på skatten for enkelte
typer tannlegebehandling, men
denne muligheten er nå fjernet.
Tannhelsetjenester må inn som del
av helsetjenesten. FFO går inn for
en universell refusjonsordning som
beskytter mot høye tannlegeutgifter.
Det vil gi mulighet for regelmessige
tannlegebesøk, og man vil unngå
avgrensningsproblemer som lett
kan oppstå ved særordninger for
enkeltgrupper. Ordningen kan
baseres på den svenske modellen
kalt “Høgkostnadsskydd” .

Spørsmål til politikerne:

Spørsmål til politikerne:

Vil du og ditt parti:

Vil du og ditt parti:

• styrke driftstilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner, slik at det kan gis
mer støtte til likemannsarbeidet
i organisasjonene?

• jobbe for at tannhelsetjenester ﬁnansieres på lik linje med
andre helsetjenester?
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Foto: Jo Straube
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MAREN (34),
er født med benskjørhet,
osteogenesis imperfecta.

1

2

3
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Mulighet til å jobbe

Høyere utdanning er en suksessfaktor for at yngre funksjonshemmede skal komme i jobb.
Fra 2004 må man være over
26 år for å få utdanning som
arbeidsrettet tiltak fra NAV, og det
gis normalt støtte i kun 3 år. Færre
gjennomfører etter dette høyere
utdanning med støtte fra NAV – et
tiltak vi altså vet virker – og færre
kommer i jobb. Studenter med
nedsatt funksjonsevne møter ﬂere
hindringer enn andre, og har behov
for tilrettelegging. Maren har hatt
egen parkeringsplass både i arbeid
og utdanning, fast lesesalsplass,
forlenget eksamenstid, og hun
ﬁkk velge praksisplass på studiet i
forkant for å tilrettelegge for reise
til og fra med rullestol.

oppfatter redegjørelsesplikten som
byråkratiserende, men behovet
for fokus på diskriminering
i arbeidslivet må veie tyngre.
Redegjørelsesplikten er et viktig
virkemiddel for at aktivitetsplikten
skal bli oppfylt. Ellers vil for mye
avhenge av den gode vilje.

Maren måtte søke på 80 jobber
før hun ﬁkk napp, og mener dette
skyldes arbeidsgiveres manglende
kunnskap om og fordommer mot
funksjonshemning. For å motvirke
dette ønsker regjeringen mer forpliktende avtaler mellom NAV,
arbeidsgiver og arbeidssøker, spesielt for de under 30 år . Den vil
også innføre et nytt og enklere
tilretteleggingstilskudd og inkluderingstilskudd for ordinært arbeidsliv.
Arbeidsgivere skal jobbe aktivt
for likestilling og forebygge diskriminering. Men aktivitets- og
redegjørelsesplikten er i fare. Noen
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Spørsmål til politikerne:
Vil du og ditt parti:
• jobbe for at ﬂere unge
funksjonshemmede kan få utdanning som arbeidsrettet tiltak
og at utdanningen kan vare
lenger enn 3 år.
• jobbe for at tilretteleggings- og
oppfølgingsavtalen blir et egnet
virkemiddel som brukes mer
overfor alle funksjonshemmede
som trenger en slik avtale,
uavhengig av alder?
• jobbe for at det gis tidsfrister
som sikrer at hjelpemidler og
nødvendig tilrettelegging er på
plass ved arbeidsoppstart, og at
arbeidsgiver får kompensert for
økonomiske tap ved fristbrudd?
• bevare og styrke aktivitetsog redegjørelsesplikten i ny
likestillings- og diskrimineringslov?

2

Dekking av merutgifter

Funksjonshemmede har utgifter
som andre ikke har. Selv om det
ﬁnnes ordninger som skal kompensere for dette, som for eksempel
grunnstønaden, dekker de ikke alle
områder eller typer ekstrautgifter.
Særfradragsordningen var viktig,
men den er blitt betydelig innskrenket de siste årene – uten at den er
erstattet med noe annet.
NAV har nylig gjort en intern
gjennomgang av grunnstønadens
vilkår og satser, og departementet
vurderer nå behovet for ytterligere
utredning før de eventuelt foreslår
endringer.

Spørsmål til politikerne:
Vil du og ditt parti:
• jobbe for at grunnstønaden
utvides til å omfatte ﬂere typer ekstrautgifter enn den gjør i
dag?

transportsystemer. Det er mange
hindringer i det å bevege seg fritt
rundt. Det må komme en helhetlig
plan for dette, med øremerkede
årlige midler. Skoler og arbeidsbygg
må tas først.
Når det gjelder private boliger, er
valgfriheten for funksjonshemmede
begrenset. Antallet tilgjengelige
boliger må økes betydelig. TEK 10 gir
unntak fra tilgjengelighetskravene
for boliger under 50 m2, og for
studentboliger. Det gir Maren
og
andre
funksjonshemmede
betydelige begrensninger i friheten til å velge hvor de vil bo
– og hvem de kan besøke. Et
universelt utformet samfunn er et
inkluderende samfunn, og det vil
ha en gunstig samfunnsøkonomisk
effekt fordi ﬂere kan bo hjemme
uten hjelp, og presset på helse- og
omsorgstjenester vil reduseres.

Vil du og ditt parti:

• ta initiativ til en grundig
utredning av hvilke merutgifter funksjonshemmede har, og
hvordan de skal dekkes?

3

• jobbe for en forpliktende
plan med øremerkede midler
som sikrer universell utforming
av bygninger, uteområder og
transportsystemer?

Et tilgjengelig samfunn

Visjonen om et universelt utformet
Norge i 2025 virker på enkelte
områder utopisk. Det gjelder spesielt
eksisterende bygg, uteområder og
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• jobbe for at det bygges tilstrekkelig tilgjengelige boliger
for studenter, førstegangsetablerere og andre?

Foto: Henrik Fjørtoft
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Håvard (40),
pappa til fem år gamle Anders,
som har en utviklingshemming

1

2

3

4
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Bevar hjelpestønaden

2

Hjelpestønad er en god og forutsigbar økonomisk ytelse til personer og familier som har et særskilt
behov for pleie og tilsyn. Mot en
liten kompensasjon gjør pårørende
en enorm innsats som sparer samfunnet for millioner. Noen velger å
være i full jobb selv om det koster
krefter. Men dette er sårbare familier, der balansen er hårﬁn mellom
deres krefter og presset de lever under.
Hjelpestønaden er under
press, og departementet har varslet
en gjennomgang. Et offentlig utvalg
foreslo å fjerne hjelpestønaden og
å etablere en ny kommunal ytelse
hvor foreldre som er i full jobb ikke
skal få støtte. Dette kan tippe balansen i mange av disse familiene.
Hjelpestønaden er forutsigbar og
gir kompensasjon for det omsorgsarbeidet foreldrene utfører enten
det er dag, kveld eller natt. Det er
riktig og viktig at disse foreldrene
blir kompensert for det omsorgsarbeidet de gjør, uavhengig av om de
er i jobb eller ikke. Mange har også
basert seg på denne ytelsen økonomisk, og tatt opp for eksempel lån
til å bygge om boligen for å kunne
ha sitt barn boende hjemme.

Pleiepenger

Pleiepenger
kompenserer
for
lønnstap for foreldre som må være
hjemme fra jobb på grunn av et
sykt eller funksjonshemmet barn.
Ordningen er god, men har
klare svakheter. Det er lang
behandlingstid og høy usikkerhet
knyttet til om man får innvilget
pleiepenger. Den gis ikke ved
varig alvorlig sykdom, grensen for
varighet kan være uklar og støtten
faller bort når barnet fyller 18 år.
De ﬂeste barn bor hjemme etter
fylte 18 år, og det gjelder i enda
større grad funksjonshemmede og
alvorlig syke.
Det er unntak fra dette alderskravet
for utviklingshemmede i pleiepengeordningen, og dette unntaket må
utvides til å gjelde ﬂere funksjonshemninger og alvorlige sykdommer.

Spørsmål til politikerne:

Spørsmål til politikerne:

Vil du og ditt parti jobbe for at
pleiepenger kan gis ved varig
sykdom, og etter at barnet er
fylt 18 år?

Vil du og ditt parti bidra til å
sikre at hjelpestønaden består
slik den er i dag?
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NAV- og skoleombud

4

Det er stor forskjell på å ha rett og å
få rett. Funksjonshemmede i Norge
har mange rettigheter, men mange
opplever motgang når de skal søke
om tjenester og ytelser.
Mange funksjonshemmede har en
utfordrende hverdag og bruker
mer energi og krefter enn andre
på dagligdagse oppgaver. Det å
søke om tjenester og ytelser til
stadighet på grunn av kortvarige
vedtak, gjentatte ganger å måtte
dokumentere behov, argumentere
og klage og så videre, kan bli en
uoverkommelig oppgave i lengden.
Noen orker ikke ta kampen og
resignerer. Andre har smertelig
erfart at det koster så mye å ta
opp kampen, at de lar være. Når
systemet praktiseres slik, kan det
føre til at tjenester og ytelser blir
forbeholdt de utholdende og mest
ressurssterke.

Sanksjoner

Fylkesmannen som klage- og tilsynsmyndighet har en svært viktig
rolle i å sikre at funksjonshemmede får den hjelp og støtte som de
har behov for og krav på. I saker
hvor fylkesmannen omgjør kommunenes vedtak, har kommunen
plikt til å følge opp. FFO erfarer
imidlertid at enkelte kommuner
trenerer og lar være å følge opp
vedtak. Det er uholdbart. Det må
få konsekvenser når kommuner
velger å ignorere norsk lov.
FFO mener fylkesmannen må få utvidede virkemidler gjennom økonomiske og andre sanksjoner.

I helse- og omsorgssektoren har
vi pasient- og brukerombud. FFO
mener det er viktig å få på plass
tilsvarende uavhengige ombud
som kan bistå brukere i møte med
både innenfor NAV og innenfor
skolesektoren, spesielt i mobbesaker
og i saker om spesialundervisning.

Spørsmål til politikerne:

Spørsmål til politikerne:

Vil du og ditt parti sørge for at
tilsynsmyndighetene kan ilegge
sanksjoner mot kommuner som
gjentatte ganger bryter loven?

Vil du og ditt parti jobbe
for å etablere elevombud og
NAV-ombud?
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