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VEDR.: høring forskrift om overgangsregler om utfasing av særfradraget for
store sykdomsutgifter

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er svært kritisk til at særfradraget for store
sykdomsutgifter opphører. Midlene som fra 2012 skal styrke eksisterende ordninger
ivaretar dessverre ikke revmatikerne godt nok. Vi viser i denne sammenheng til våre
tidligere innspill til Finansdepartementet og ber dere ivareta revmatikere i det videre
arbeid med fordelingen av midler til eksisterende og/eller nye ordninger. Vi finner det
imidlertid underlig at Norsk Revmatikerforbund ikke er direkte invitert til å delta i
videre drøftelser om hvordan tilgjengelige midler i framtidige budsjetter skal fordeles.

Når det gjelder forskriften som denne høringen omhandier har vi følgende
kommenterer.

Styrking av eksisterende støtteordninger.
Revmatikere har svært mange ekstrautgifter i tilknytning til sin sykdom. For
revmatikere flest vil den vedtatte styrkingen av støtteordninger innenfor
tannbehandling, boligtilpasning og transport ikke være dekkende for behovet denne
gruppen har hatt og har. Spesieit gjelder dette behovet for ekstra oppvarming av
bolig, vann og trening i varmt vann. Våre grupper ivaretas heller ikke når det gjelder
tannproblemer grunnet medisinbruk og tørrhet i munnen. En annen stor merkostnad
er nødvendige medisiner som ikke er på blå resept.

NRF mener at både grunnstønad, hjelpestønad, hjelpemidier og egenandelstak 2 er
mulige ordninger som kan utvides. Et annet alternativ er å opprette nye ordninger
som ivaretar mennesker med sykdom og nedsatt funksjonsevne langt bedre enn det
gjøres i dag.
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§ 1 Anvendelsesområde for overgangsregier
Det vil være mer naturlig at det innrømmes særfradrag for de som har fått særfradrag
ett av de siste tre til fem år. Revmatikere har en kronisk sykdom som går i
bølgedaler. Det innebærer at mange ikke hvert år har like store ekstrautgifter i
tilknytning til sin sykdom. For mange har særfradraget gitt en romsligere økonomi,
spesielt for de som allerede har en anstrengt økonomi.

§ 2 Begrensning av fradragsformålet
Konsekvensen av denne begrensningen er at revmatikere flest nå ikke får dekket
sine reelle merutgifter i tilknytning til sin sykdom. Revmatikere har svært mange ulike
ekstrautgifter i tilknytning til sin sykdom.

§ 3 Nedtrapping av særfradraget
NRF mener en nedtrapping på 67 prosent for 2013 og 33 prosent for 2014 er svært
uhensiktsmessig. Utgiftene for den enkelte blir ikke mindre. NRF mener en utredning
av konsekvensene fjerningen av særfradraget har for revmatikere, burde vært gjort
framfor en gradvis nedtrapping. Ordningen bør ikke awikles før andre løsninger som
kompenserer for utgiftene er på plass. Slik det nå legges opp er det svært uklart hva
den resterende fradragsreduksjonen vil bli erstattet med.

For mange vil fjerning av særfradraget føre til enda dårligere helse, fordi mange da
grunnet dårlig økonomi må velge bort viktige tiltak som ivaretar egen helse. Dette er
svært motstridende i forhold til regjeringens ønske om mer likhet i helse.

Med vennlig hilsen
NORSK REVMATIKERFORBUND
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