Oslo, 15/10-2018
STATSBUDSJETTET 2019 – HØRING I KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN
Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 36 diagnoseorganisasjoner for ungdom. Vi er
en kunnskapsleverandør og samarbeidspartner innenfor utdanning, inkluderende arbeidsliv,
ungdomshelse og brukermedvirkning.
En stor del av tjenestene til mennesker med funksjonsnedsettelser ligger det til kommunene å tilby og
finansiere. Mange opplever kutt i grunnleggende tjenester som må til for å leve frie og selvstendige liv
på linje med andre i samfunnet. Unge funksjonshemmede er særlig bekymret for enkelte av forslagene,
og tillater oss med dette å komme med våre innspill.
Kapittel 575, post 70: Ressurskrevende tjenester
Omfattende helse- og omsorgstjenester finansieres hovedsakelig av kommunene selv, men når det
gjelder særskilt ressurskrevende tjenester har kommunene mulighet til å få refundert deler av utgiftene
gjennom en tilskuddsordning. Det foreslås nå kutt i ordningen i statsbudsjettet for 2019; noe som
innebærer ca. 300 millioner kroner i økte utgifter til kommunene. Det vil i så fall kunne få alvorlige
konsekvenser for tjenestemottakerne.
Proposisjonen tar utgangspunkt i at brukerne ikke vil merke noe til kuttet, og at kommunene har det
økonomiske handlingsrommet til selv å finansiere tilbudet. Unge funksjonshemmede merker seg at
kommunene selv er sterkt uenige. KS varsler at de forventer at kuttet reverseres i de kommende
budsjettforhandlingene. Unge funksjonshemmede vet hvor sårbare mottakere av disse tjenestene er for
slike kutt, og støtter deres krav.
Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknad: Komiteen ber Regjeringen gjøre
kommunene i stand til å ivareta behovene til mottakere av ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
ved å reversere det foreslåtte kuttet i kapittel 575, post 60.
Kapittel 581, post 70: Bostøtte
Gode og forutsigbare boforhold er helt nødvendig for trivsel, men også en rettighet nedfelt i nasjonal og
internasjonal lovgivning. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse
forplikter Norge til å sørge for at rettigheten innfris. Bostøtten er avgjørende for å redusere boutgiftene
til mennesker med lav inntekt. Dagens tøffe boligmarked gjør det nærmest umulig for denne gruppen å
etablere seg; være seg å leie eller eie. Dette er en ekstra stor utfordring for unge uføre som har et
begrenset inntektspotensial også senere i livet. Mange unge med funksjonsnedsettelser har
tilleggsutfordringer med å finne egnede boliger; især etter at nye tekniske forskrifter svekker krav til
universell utforming og lagringsplass. Dermed er gruppens handlingsrom svært begrenset i et sterkt
konkurransepreget marked.
Kompensasjonsordningen som skjermer dem som mottok bostøtte før Uførereformen ble innført i 2015,
blir nå gjort permanent. Ved dette er en erkjennelse av at endringene i reformen fører til at færre
kvalifiserer til ordningen selv om behovet er der. At ordningen blir permanent er selvsagt positivt for de
som omfattes av den, men er dårlig nytt for uføre som fikk innvilget bostøtte etter 2015, eller vil få det i
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fremtiden. Dette rammer unge uføre spesielt hardt, og det haster med å få på plass en løsning som
ivaretar denne gruppens behov for gode, trygge og forutsigbare boforhold.
Unge funksjonshemmede ber komiteen foreslå å heve inntektsgrensen for å kvalifisere til bostøtte.
Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknad: Komiteen ber Regjeringen innføre en
permanent ordning som sikrer unge uføre mot tap av bostøtte ved økt inntekt.
Veikart for universell utforming av skolebygg
Universelt utformede bygg er en forutsetning for en inkluderende skole. Det siste året har Bufdir jobbet
med et veikart for universell utforming av landets skolebygg innen 2030, hvor kartlegging av tilstand
skal iverksettes fra 2020. Vi er utålmodige på vegne av elevene, da vi vet at hele 80 % av landets
grunnskoler i dag er utilgjengelige for bevegelseshemmede. Dette arbeidet burde prioriteres, ikke
utsettes. Kommunene har ansvaret for grunnskolebyggene. Det er derfor med stor undring vi ikke finner
spor etter veikartet i departementets budsjettforslag. Det kan ikke forventes at kommunene selv
prioriterer dette innenfor sine frie midler. Kommunenes økonomiske handlingsrom er begrenset, og vi
ser at tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk syke er under press. Universell
utforming er dessverre et område som nedprioriteres i kommunale budsjettforhandlinger. Det er også
viktig å huske at en slik oppgradering og ombygging vil være svært kostbar, og vil kreve store
økonomiske ressurser. Dette er derfor et område hvor statlige føringer er avgjørende.
Unge funksjonshemmede ber Regjeringen vedta følgende merknad: Universell utforming er helt
essensielt for å realisere ambisjonen om en skole for alle. Komiteen ber Regjeringen avsette øremerkede
midler til kommunene for å igangsette kartlegging av alle landets grunnskoler, i tråd med ambisjonene i
Veikart for universell utforming av skolebygg.
BPA
I 2015 ble ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) rettighetsfestet, og kommunene fikk
millioner i ekstra bevilgninger for å følge opp og realisere rettigheten. Tre år etter konkluderer en
rapport fra Uloba Independent Living Norge at rettighetsfestingen ikke har hatt tilstrekkelig innvirkning
på praksis i kommunene. Mange kommuner bevilger kun BPA til basisbehov, og antallet påbud fra
Fylkesmannen om omgjøring av vedtak i kommunene er høyere når det gjelder BPA enn andre
rettighetsområder. Dette viser at vi har en lang vei å gå før vi oppfyller intensjonen om BPA som
likestillingsverktøy.
Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknad: Komiteen ber Regjeringen igangsette
kompetansehevingstiltak i kommunene for å sikre at BPA-ordningen brukes etter intensjonen; et verktøy
for å leve frie og selvstendige liv. Regjeringen må også igangsette et statlig arbeid for å forskriftsfeste
ordningen.
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