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Svar på høring av forskift om utfasing av særfradrag for store 
sykdomsutgifter, ref. 10/1769 SL HEG/rla 
 
Viser til høringsbrev av 05.01.2012, der dere gjør rede for forslaget 
til forskrift om utfasing av særfradrag for store sykdomsutgifter. 
Norges Blindeforbund mener i utgangspunktet at særfradraget ikke 
burde fjernes, og ønsker å understreke dette. 
 
Når vi nå allikevel må forholde oss til en virkelighet der dette skjer, 
har vi noen kommentarer til måten dette fases ut på. Vi går gjennom 
disse punktene nedenfor. 
 
 
Anvendelsesområdet 
 
Det går frem av forslaget at anvendelsesområdet vil være de som 
har fått særfradrag for store sykdomsutgifter i 2010 og 2011. Norges 
Blindeforbund mener dette vil være en unaturlig måte å sortere ut de 
som kan få overgangsordningen. 
 
Det er slik at mange av de som tidligere har fått særfradrag ikke får 
dette hvert år, men i de årene man har kommet over beløpsgrensen 
for dette. Da særfradraget ikke er noe alle får hvert år, vil det være 
mer naturlig å innrømme overgangsordningen ovenfor de som har 
fått særfradrag en av de siste tre årene. 
 
Hensynet bak en overgangsordning må være at de som allerede har 
innrettet seg etter ordningen, må få tid til å justere sin private 
økonomi. Det at man har benyttet seg av særfradragordningen en av 
de siste tre årene viser at man er klar over ordningen, at det er stor 

Finansdepartementet 
v/Hege E. Gahr 
Postboks 8008 Dep 
0030 Oslo Oslo, 01.03.2012 

 



 

sannsynlighet for at vedkommende har innrettet seg etter denne og 
at man vil rammes av at ordningen forsvinner. 
 
Norges Blindeforbund mener at de som har fått fradrag for store 
sykdomsutgifter i en eller flere av de siste tre årene, 2009, 2010 
eller 2011, må få anledning til å benytte seg av overgangsordningen. 
 
 
Begrensning av fradragsformålet 
 
Dette er en overflødig bestemmelse. Norges Blindeforbund antar at 
unntakene er tatt med, da det er planlagt å styrke tilskuddene til 
disse områdene. 
 
Man vil ikke få særfradrag for utgifter som er kompensert på andre 
måter. Det vil si at hvis man mottar tilskudd for eksempel til 
tannlege og/eller tannpleie, vil man ikke kunne ta dette med i 
beregningsgrunnlaget for særfradrag for store sykdomsutgifter. Det 
er derfor vanskelig å se hva begrunnelsen er for denne 
bestemmelsen. 
 
Det kan også tenkes at noen ikke vil oppfylle vilkårene for å få 
tilskudd på de områdene som er nevnt i den foreslåtte 
bestemmelsen, men allikevel ha rett til å få utgiftene med i 
beregningen av særfradraget. Det vil da være i strid med hensynet 
bak det å ha en overgangsordning (se punktet over), om man 
opprettholder denne bestemmelsen. 
 
Norges Blindeforbund mener derfor at denne bestemmelsen må tas 
bort. 
 
 
Nedtrapping av særfradraget 
 
En nedtrapping av ordningen vil også være i motstrid med hensynet 
til å gi folk som har innrettet seg etter ordningen tid til å justere seg. 
En nedtrapping, som foreslått, vil ikke gi mennesker som har vært 
avhengig av ordningen den nødvendige tiden til å justere sin 
økonomiske situasjon. 
 
Det som er viktig, nå i begynnelsen av overgangsordningen, er å gå 
ut med god nok informasjon om ordningen, slik at folk faktisk får 



 

anledning til å bruke overgangsordningen på den rette måten, 
nemmelig å tilpasse seg en ny situasjon. 
 
Norges Blindeforbund mener av disse grunner, at ordningen ikke bør 
trappes ned i overgangsperioden. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Blindeforbund 
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