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Att:

Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2
Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets høringsbrev og høringsnotat av 6. april i år.
LO støtter intensjonen om at forenklingshensyn, hensynet til digitalisering, mm. i mange sammenhenger
kan være viktig og nødvendig i forhold til offentlige tjenester og ytelser, både av hensyn til brukerne og
offentlig administrasjon. Det har dog vist seg ved flere anledninger at et ønske om forenkling, også kan
innebære økonomiske innstramminger, gjerne for mindre brukergrupper, men ikke desto mindre
alvorlig nok for dem det gjelder. LO har stått overfor en slik problematikk ved flere anledninger og
høringer fra Solberg-regjeringen den siste tiden1.
Slik er det også i denne høringssaken, når om lag 1 million brukere av helsetjenester, medisiner,
fysioterapi, mm. vil kunne få økte utgifter, om enn ikke så mye for alle, ved en sammenslåing av
egenandelstak 1 og 2 slik det her skisseres. Dette er uheldig, selv om vi ser at på den annen side vil en
mindre gruppe kunne få lavere utgifter, herunder utsatte brukere med høye utgifter i utgangspunktet.
Det er også et problem at det i denne saken ikke er samsvar i tid mellom vurderinger som nå gjøres av
høringsinstansene og de økonomiske forutsetningene som gis ved behandlingen av statsbudsjettet for
2021. Det forutsettes i en av departementets beregninger av grupper som vil komme bedre og dårligere
ut ved en sammenslåing provenynøytralitet, men en opererer også med en annen beregning med et
høyere, samlet egenandelstak. Så er det opp til Stortinget når den tid kommer å fastsette beløp og
grensen.
LO mener at ved en eventuell sammenslåing av egenandelstak 1 og 2, bør en så langt som mulig unngå

Vi viser her blant annet til vårt høringssvar i høringene Forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens
bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) og Endringer i dagpengeregelverket, forenklinger
og digitalisering.
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at brukergrupper får store forskjeller i utslag eller endringer, der noen blir definitive vinnere og andre
blir tapere.

Med vennlig hilsen
LO Norge
Roger Heimli
(sign.)

Roger Bjørnstad
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