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Om Personskadeforbundet LTN
Personskadeforbundet LTN er en politisk uavhengig, frivillig organisasjon som arbeider for å
forebygge ulykker og personskader, samt for å ivareta og styrke rettighetene til skadde, pårørende og
etterlatte uavhengig av skadeårsak. De fleste av henvendelsene involverer NAV i en eller annen form.
Personskadeforbundet LTN er en del av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
Kapittel 605 Arbeids- og velferdsetaten
Inkluderingdugnaden
Vi er positive til at det i budsjettet for 2019 er fokus på å inkludere de med nedsatt arbeidsevne eller
hull i cv-en i arbeidslivet. Vi savner allikevel flere konkrete tiltak for hvordan dette skal være mulig i
praksis. Et av punktene vi mener er helt sentrale for å då til dette er IA avtalen. Dette haster nå med
å komme på plass og vi støtter FFOs forslag om et 4-parts samarbeid. Dette mener vi vil kunne bidra
til at vi får en mer brukervennlig og realistisk plan og vil sikre ivaretagelse av alle parter i avtalen.
Et annet punkt vi ønsker også å løfte frem er ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet. Dette
begrenses i dag til personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse. Ved å utvide denne
ordningen til også å gjelde de med kognitive funksjonsnedsettelser vil bidra til å styrke dere
muligheter til å stå i arbeidslivet.
Prosjekt 3 i IKT moderniseringsprogrammet
Vi synes det er flott at det innenfor visse områder er mulighet med selvbetjeningsløsninger, innsyn i
egen sak og å kunne kommunisere med NAV på nett. Vi vil allikevel poengtere at dette ikke kan
erstatte den personlige kontakten og muntlige kommunikasjonen mellom saksbehandler og bruker.
Kapittel 2650 Sykepenger
I sykefraværsoppfølgingen er en forpliktende avtale med de ulike partene viktig. Vi ser derfor frem til
at en ny og revidert IA-avtale som inkluderer alle parter er på plass innen kort tid.
Kap 2651 Arbeidsavklaringspenger
Mange av våre medlemmer som mottar arbeidsavklaringspenger går gjennom en
rehabiliteringsprosess. Å skulle komme tilbake til en ny hverdag er en prosess som tar tid. Målet med
arbeidsavklaringspenger er å avklare hvorvidt en har og hvor stor arbeidsevne en har. Vi frykter at
ved at en nå skal avklare brukeren raskere vil medføre til at en ikke får et riktig bilde av hver enkelt
situasjon, i begge ender. Dette vil skape merarbeid for NAV på sikt samtidig som det vil ramme
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brukne hardt. Det må derfor settes av midler til å kunne møte de som nå går gjennom en
avklaringsprosess, ikke bare å saksbehandle basert på diagnose.
Det nye regelverket rammer i særlig grad ungdom, som ofte har behov for lengre avklaringsløp.
Ungdom blir i ytterste konsekvens «straffet» for å forsøke seg i utdanning eller arbeid samtidig som
vedkommende har betydelige helseutfordringer.
Forbundet stiller også spørsmål ved hva som skjer videre med de som mister ytelsen uten å være
ferdig avklart mot arbeid eller uføretrygd. Det er lite hensiktsmessig å avslutte en statlig helseytelse
og erstatte denne med en kommunal ytelse. Dette medfører et oppstykket oppfølgingsløp med flere
saksbehandlere involvert noe som gjør at oppfølgingsbehovet blir underordnet ytelsen, til tross for at
det skal være motsatt. Ungdom har et særlig behov for trygghet og forutsigbarhet og innstramminger
i regelverket for denne gruppen kan medføre at veien til arbeid blir enda lenger enn tidligere.
Kap 2655 Uførhet
Vi opplever at den nye modellen har noen utfordringer knyttet til hvor lønnsomt det faktisk blir å
kombinere arbeid og trygd. Vi håper det fremover vil bli satt fokus på kombinasjon trygd og skatt
samt hvordan en i praksis skal kunne utnytte den fleksibiliteten som regelverket var ment til å gi.
Kap 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
Vi ber om at det gjeninnføres at man skal kunne få stønad til gruppe 1 bil for å utføre dagliglivets
funksjoner eller for å forhindre en isolert tilværelse. Etter endringen i 2015 får forbundet
regelmessig personer som tar kontakt og forteller om at de ikke kommer seg ut og dermed blir
isolerte. For mange hindrer dette også å kunne nytte sin restarbeidsevne.
Vi håper at det fortsettes med gjennomgangen av grunnstønadsordningen slik at denne kan være
med på å dekke de løpende utgiftene som kroniske syke og funksjonshemmede faktisk har. Vi ber
også om at en har fokus på behov, ikke kun diagnose.
Potten til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år gikk tom i august. Vi ber om en økning slik at
denne rettigheten blir lik for alle, hele året.
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