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Høring av forskrift om overgangsregler om utfasing av
særfradraget for store sykdomsutgifter

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) viser til høringsbrev 5. januar om høring av
forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Høringsfristen ble satt til
1.mars. FF0 presenterer først sine synspunkter til selve utfasingen av særfradragsordningen
og deretter synspunkter til de ulike forslagene i forskriften.

FF0 frykter negative levekårskonsekvenser
Det grunnleggende perspektivet for FF0 er at mange kronisk syke og funksjonshemmede
har ekstrautgifter som skyldes kronisk sykdom og funksjonshemning. Dette er både store
enkeltutgifter og/eller at det samlet sett blir en stor ekstra utgiftsbyrde. De som var omfattet
av særfradragsordningen fikk delvis kompensert for disse kostnadene. Det er samtidig en
realitet at mange som lever med kronisk sykdom og funksjonshemning har økonomiske
levekårsutfordringer fordi de lever på trygd og stønader.

FF0 har lenge sett at særfradragsordningen ikke på en god nok måte har omfattet de med
lavere inntekt, og slik sett har den hatt en dårlig sosial profil. Likevel mener FF0 at
myndighetene må tilstrebe at flest mulig av dem som til nå har hatt nytte av
særfradragsordningen, kompenseres tilsvarende gjennom andre ordninger. I tillegg må
lavinntektsgruppene bli bedre ivaretatt når det gjelder slike ekstrautgifter. FF0 kommer ikke
til å støtte omlegginger av særfradragsordningen som gir økte utgifter for kronisk syke og
funksjonshemmede. Det har, slik FF0 har forstått det, ikke vært regjeringens hensikt å endre
politikken, men det er i realiteten det som skjer om mange nå ender med å få økte utgifter.

Dokumentasjon av konsekvensene av omleggingene
FF0 mener at det må utarbeides dokumentasjon av konsekvensene av omleggingen for de
som tidligere var omfattet av særfradragsordningen for store sykdomsutgifter. Det er
avgjørende at flest mulig får kompensert for de faktiske kostnadene de har. Det er imidlertid
en utfordring å finne gode alternative løsninger som kompenserer for den utgiftsreduksjonen
særfradragsordningen faktisk har gitt. FF0 kan ikke akseptere ordninger som i praksis
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fungerer skatteskjerpende. I tillegg må nye løsninger inkludere en kompensasjon for brukere
med lavere inntekter.

§ 1 — Anvendelsesområdet for overgangsregler
Forskriften følger opp Stortingets vedtak om at ordningen skal stenges for nye
brukere fra 2012, og at kun skatteytere som har fått særfradrag for store
sykdomsutgifter for inntektsårene 2010 og 2011, skal gis fradrag for store
sykdomsutgifter for inntektsårene 2012-2014. FF0 vil på tross av dette hevde at
rammen for inntektsår heller bør være de tre siste inntektsårene, slik at skatteytere
med rett til særfradrag utvides til også å gjelde inntektsåret 2009.

Mange brukere som har fått særfradrag har ikke hvert år kommet over
beløpsgrensen. Ved å legge til grunn 3 inntekstår og ikke bare 2 år, vil man få fanget
inn flere av brukerne som har hatt behov for en kompensasjon for store
sykdomsutgifter. For FF0 er det et mål at flest mulig ikke får endret sine levekår på
grunn av utfasing av særfradragsordningen, og at dette er en måte som kan gjøre
endringen noe mer skånsom.

§ 2 Begrensning av fradragsformål fra og med inntektsåret 2012
FF0 mener at det var svært uheldig at Stortinget allerede fra 2012 vedtok at en
begrensning for fradragsformål på utgiftsområdene bil/transport, bolig og tannlege.
Man burde avventet en dokumentasjon av konsekvensene av omleggingen for de
som tidligere var omfattet av særfradragsordningen for store sykdomsutgifter, før
man var tok ut disse store utgiftsområdene.

FF0 mener at de alternative løsningene på disse områdene ikke har resultert i en
kompensasjon for kostnader slik de var ivaretatt i den tidligere særfradragsordningen.
Dette er utgiftsområder som er omfattende og representerer sannsynligvis de største
kostnadsområdene, kostnader som heller ikke er ivaretatt i andre ordninger. En
manglende kompensasjon på disse utgiftsområdene vil derfor øke forskjellene i
levekår mellom kronisk syke og funksjonshemmede og dem som ikke har slike
ekstrakostnader.

§ 3 Nedtrapping av særfradraget for inntektsårene 2013 og 2014
Stortinget har allerede sluttet seg til regjeringens forslag om en gradvis nedtrapping
for inntektsårene 2013 og 2014 med henholdsvis 67 % og 33 % av
fradragsberettigede utgifter, slik det foreslås i forskriften. FF0 vil likevel fremme sitt
syn om at man burde ventet med å trappe ned ordningen inntil man har mer oversikt
over konsekvensene dette gir for de ulike brukerne. FF0 mener derfor at det ikke bør
legges inn en gradvis nedtrapping fra 2013, men at man avvikler ordningen i sin
helhet når man har på plass andre løsninger som kompenserer for utgiftene.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Liv Arum
generalsekretær
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