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Om høringsinstansen 

 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.  

Kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner 

Kommunene våre skal ivareta grunnleggende velferdstjenester. Mange av våre medlemmer trenger 

tjenester innen rehabilitering, helse og omsorg. I statsbudsjettet identifiseres en aldrende befolkning 

som en spesifikk utfordring.  

Vi vil også peke på utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, der kommunene pålegges nye og 

større rehabiliteringsoppgaver som de ikke er rustet til å møte. Helsepersonell i kommune og 

spesialisthelsetjenesten forteller om kommuner som får sykere pasienter skrevet hjem, og vi  er 

bekymret for om kommunene er rustet til å ta mot pasientene de sender fra seg. Nå har vi en stor 

kommunereform samtidig med at helsereformen enda ikke har ”satt seg”. Det gjør oss bekymret i 

forhold til oppgaveløsning i kommunene i framtida. Som brukerorganisasjon stemmer vår erfaring 

med uttalelser i prop. 1 S, tjenestene man trenger har blitt mer oppstykket. Dette viser seg også i 

budsjettkapitlene, der samhandlingsreformen er behandlet i Helse- og omsorgsdepartementets 

budsjettforslag under kapittelet som handler om kommunehelsetjeneste, mens det ikke er nevnt i 

budsjettet til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som i behandlingsforløpene til våre 

medlemmer mangler et overordnet ansvar, og budsjettet gjør ikke kommunen rustet til å møte disse 

utfordringene.  

Kapittel 575 Ressurskrevende tjenester 

Det er en fortsatt økning i antallet brukere som mottar ressurskrevende tjenester der 

toppfinansieringen slår inn. Vi ber om at innslagspunktet for toppfinansieringen senkes slik at 

brukerne ikke blir møtt med økonomi som argument. Vi ber også om at man justerer aldersgrensen 

som er satt oppover.  

Vi tror ikke at økningen i dagens budsjett er stor nok, da kommunene heller ikke i 2016 vil være 

rustet til å ta i mot de pasientene som skrives ut tidlig, eller til å påta seg de 

rehabiliteringsoppgavene som venter dem som følge av samhandlings- og kommunereformen. Dette 

vil føre til at flere mennesker får større hjelpebehov enn hvis de hadde fått et tilfredsstillende tilbud, 

og flere brukere faller inn under toppfinansieringen.  
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Kapittel 580 Bostøtte  

Formålet med bostøtte er å sikre personer med lav inntekt og høye boutgifter egnet bolig. Det er 

positivt at regjeringen øker fokuset på barnefamilier.  

Av erfaring ser vi at enslige uføre bosatt i byer med høye leiepriser sliter, og må i perioder få 

økonomisk sosialhjelp fra NAV. Det skaper en lite forutsigbar hverdag som er tidkrevende og 

utfordrene. Særlig for uføre som forsøker å komme seg på beina og eventuelt utnytte sin 

restarbeidsevne er dette vanskelig. Vi kjenner til medlemmer som har fått beskjed om å jobbe 

mindre slik at de kommer inn under vilkårene for denne hjelpen. Ikke bare tar man fra den enkelte 

verdigheten, men også muligheten for en egen lønnsinntekt. 

I forslaget til budsjett for 2016 er barns inntekt med i beregningen av inntekten. Hjemmeboende 

barn mister insentiv til å arbeide fordi inntekten blir beregnet inn i familiens totalinntekt, og barnet 

ser ikke at det lønner seg å arbeide. Vi ber om at barns inntekt holdes utenfor beregningen. 
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