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Høringsnotat Statsbudsjettet for 2018 – Arbeid- og sosialkomiteen 

 

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. Forbundet organiserer mennesker som er rammet av 

trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, fritidsskader og voldsskader. De fleste av henvendelsene il 

oss involverer ytelser fra NAV i en eller annen form.  

 

Personskadeforbundet LTN er en del av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).  

 

Om budsjettet 

I statsbudsjettet for 2018 viderefører regjeringen arbeidslinjen, og det er positivt at det er et uttalt 

mål at flere med funksjonsnedsettelser skal ut i arbeidslivet. Det er også viktig at det varsles et utvalg 

som skal foreslå tiltak for å få flere ut i arbeidslivet. Personskadeforbundet LTN forutsetter at 

brukerne blir representert og hørt i dette utvalget. Generelt ber vi dere huske at insentiver i form av 

innstramminger alltid må møtes av tiltak og tilpasninger, og vi ser for ofte at tiltakene i andre enden 

blir glemt.  

 

Kapittel 605 Arbeids- og velferdsetaten 

Ofte kan området arbeid og velferd oppleves som et stort og tungrodd system, og 

Personskadeforbundet LTN har forståelse for behovet for en avbyråkratiserings- og effektiviserings 

prosess, men våre medlemmer som har behov for tjenestene som ytes på området trenger de fordi 

de er i en krevende livssituasjon. Fokuset på digitalisering og selvbetjening må ikke gå utover 

veiledningsplikten og det faktum at de som har behov skal behandles som individer og få et tilbud 

tilpasset seg og sine behov. Våre medlemmer forteller at det til tider er mer fokus på hvilken 

diagnose de har enn hvilke behov dette gir seg utslag i. Det ensidige fokuset på effektivisering og 

avbyråkratisering gjør hverdagen enda vanskeligere for de med sammensatte behov. 

Veiledningsplikten ivaretas ikke i tilstrekkelig grad per i dag, og vi er bekymret for hvordan den er 

tenkt ivaretatt i dette budsjettet. Vi opplever at brukere får avslag på ytelser, når saken kunne vært 

løst ved at brukeren får beskjed om hva som mangler og kan ettersende dette.  

 

Kapittel 2651 Arbeidsavklaringspenger 

Personskadeforbundet LTN er bekymret for det ensidige fokuset på innstramming av ytelser som 

insentiv til å komme ut i arbeidslivet igjen. Arbeidsavklaringspenger er ikke kun en sykdomsbasert 

ytelse, og poenget med ytelsen er å avklare om og i hvilken grad en person kan arbeide. Ved å presse 

brukere raskere gjennom en prosess, må det også settes nok ressurser til å i økende grad møte 

brukeren. Vi ser flere eksempler på at arbeidsevnevurderinger i stor grad gjøres basert på diagnoser 

og papirer, og med liten dialog mellom bruker og saksbehandler.  

 

Alle disse klagesakene tar tid og ressurser, det vil være effektivt og lite byråkratisk å gjøre ting riktig i 

første omgang.  

 


