
 
 
 

 
 
 

 
 
Personskadeforbundet LTNs merknader til statsbudsjettet 2021 
 

Stortingets Arbeids- og sosialkomité 
16.10.2020 

 

 

 



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). 

Kap 2670 Alderdom, post 73 Særtillegg, pensjonisttillegg mv. Alderspensjon til uføre. 

Personskadeforbundet LTN støtter FFOs uttalelse vedrørende skjermingstillegget for uføre og ber 

komiteen om å gå imot regjeringens beslutning om ikke å foreslå en utviding av dagens 

skjermingsordning for uføre alderspensjonister til å gjelde nye årskull og ber om at komiteen primært 

fremmer et forslag om at dagens skjermingsordning for uføre alderspensjonister, med 

skjermingstillegget som gir en delvis skjerming mot levealdersjusteringen, utvides til å gjelde nye 

årskull født i 1954 og senere. 

  

Kap 605 Arbeids- og velferdsetaten 

 

Det er kort tid siden rapporten fra granskningsutvalget som så på EØS skandalen ble levert. 

Rapporten viste til svakheter i NAVs interne kommunikasjon, organisering og organiseringskultur og 

kom med flere merknader til hvordan ette kunne bedres.  

Det er ikke bare EØS sakene dette har påvirket, men noe mange av Navs brukere opplever. 

Vi opplever et NAV der som har behov for økt kompetanse og som har tid og kompetanse til å sørge 

for at sakene er godt nok opplyst før vedtak fattes. Sintef gjorde i fjor en undersøkelse som viste at 

NAV måtte jobbe mer systematisk for å få til dette. Den samme undersøkelsen viste at om lag 

halvparten av de påklagde vedtakene ble omgjort. Vi ser at flere av vedtakene som sendes ut er 

dårlig begrunnet. For å forebygge klager er det derfor viktig med gode og individuelt begrunnede 

vedtak. I tillegg vil gode mangelbrev og god dialog med NAV setter brukerne i stand til å oppfylle sin 

opplysningsplikt, som igjen letter NAVs plikt til å utrede sakene. Ved å legge ekstra ressurser i 

samarbeid med bruker og utredning av sak, kan man sørge for mer korrekt behandling av saker og 

det kan gjøre at sakshandlingstidene går ned på sikt.  

 

Vi er derfor positive til styrkingene av NAV, men støtter ikke kuttet som foreslås i 

Avbyråkratiseringsreformen. I den perioden vi står i nå mener vi at en heller se på en ytterligere 

styrking av NAV. I tillegg ber vi om at en realisering av Stortingets vedtak om å etablere et NAV 

ombud, men at denne ordningen ikke legges under Sivilombudsmannen, men at dette organiseres 

etter modell av pasientombudene. 

 

Kap 2651 Arbeidsavklaringspenger 

Kuttene i AAP som trådte i kraft i 2018 har satt mange i en akutt vanskelig situasjon. Vi opplever 

mange medlemmer som har nådd maksgrensen uten å være avklart til arbeid eller uføretrygd, men 

heller ikke kommer inn under unntaksreglene. Å stå i en karensperiode har for mange ført til verre 

helsetilstand. AAP må sikres til personer som trenger mer avklaring etter 3 og 5 år og vi mener derfor 

at en må reversere endringene. Det bør også sikres oppfølging fra NAV og samhandling med 

helsevesen der dette er nødvendig.  

For unge under 25 år ble det gjort ytterligere innstramminger i forrige års budsjett og ung ufør 

tillegget i ordningen er fjernet for alle. Minsteytelsen bør heves og ung ufør tillegget bør 

gjeninnføres. 



 

 

Kap 2661, Post 75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler. Barnebriller. 

 

Vi støtter FFO og Blindeforbundets uttalelse og ber om at komiteen reverserer kuttene i ordningen 

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi.  Videre støtte vi også forslaget om å utrede 

muligheten for en utvidelse av ordningen Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi til å 

gjelde alle barn som trenger briller. 

 

 

 

 

 

 


