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HØRING AV FORSKRIFT OM OVERGANGSREGLER FOR UTFASING AV SÆRFRADRAGET

FOR STORE SYKDOMSUTGIFTER

Norges Astma- og Allergiforbund takker for at vi får komme med innspill på

overgangsreglene om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter.

Særfradraget har gitt viktige økonomiske bidrag til personer som ellers ikke har fått støtte

til sykdomsutgifter via andre stønadsordninger. Dette har vært utgifter i forbindelse med

blant annet behandlingsopphold i utlandet (for eksempel klimabehandling i sydlige strøk

for voksne eksempasienter), fordyret kosthold grunnet et eller flere familiemedlemmers

matallergi, behandling av karies (tannråte) dersom munntørrhet (hyposalivasjon) som

følge av medisinbruk har medvirket til dette, og ombygging/utbedring av bolig grunnet dårlig

inneklima, mugg osv.

Like viktig som selve overgangsreglene om utfasing av særfradraget er en skissering av

støtteordninger som erstatter gjeldende ordning. Vi syns det er vanskelig å gi støtte til

nedtrappingen, før vi ser hva opptrappingsplanen er. Ikke bare må frigjorte midler brukes

til å styrke eksisterende støtteordninger, men disse støtteordningene må klart revurderes

og utvides til å omfatte de som til nå har blitt innvilget særfradrag men falt utenfor andre

stønadsordninger. For eksempel må grunnstønaden ivareta utgiftene i forbindelse med

fordyret kosthold hos barn med matallergi (som for eksempel ved melkeallergi og/eller

flere allergier). Slik ordningen i dag praktiseres, gjør den ikke det. Dette kravet støttes av

FFO, som i brev av 21.02.12 til Finansdepartementet vdr. forlsag til innretning av frigjorte midler

fra utfaset særfradragsordning, fremhever at grunnstønadsordningen bør utvides slik at de

som til nå har fått særfradrag i forbindelse med kosthold, kommer inn under ordningen

med grunnstønad gjennom en presisering i gjeldende rundskriv.

NAAF støtter FF0 i deres syn på at det må utarbeides dokumentasjon av konsekvensene

av omleggingen for de som tidligere var omfattet av særfradragsordningen for store

sykdomsutgifter.



Videre viser vi til FFOs erfaringer når det gjelder fjerning av områdene bil/transport, bolig

og tannlege i særfradragsordningen fra 2012. De alternative løsningene på disse

områdene har ikke resultert i en kompensasjon for kostnader slik de var iva retatt i den

tidligere særfradragsordningen. Samtidig er det klart at særfradragsordningen heller ikke

fungerte optimalt mht tilpasning av bolig for kronisk syke, inkludert de med astma og

allergi. Flere undersøkelser har vist en sammenheng mellom fuktproblemer og muggsopp i

bygg og økt forekomst av luftveisplager. Forbedringer av denne type skader i hjemmet for

å bedre helsetilstanden er kostnadskrevende, da det fordrer økonomi til å legge ut eller ta

opp lån. NAAF ønsker offentlige støtte- og låneordninger til dette formål, og Husbankens

tilskuddsordning må tilpasses dette.

NAAF bistår gjerne med ytterligere informasjon dersom det er ønskelig.

Vennlig hilsen

for Astma- og Allergiforbundet
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