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Svar på Dokument 8: 77 S (2022-2023) Representantforslag om et 
offentlig utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for personer 
med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie 

Jeg viser til representantforslaget fra stortingsrepresentantene Cato Brunvand Ellingsen, 

Kathy Lie og Kirsti Bergstø om hva det koster å være funksjonsnedsatt – et offentlig utvalg 

som skal utrede de økonomiske levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og 

deres nærmeste familie. Representantene har fremmet følgende forslag: 

Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg som skal lage en utredning om de 
økonomiske levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie, 
samt foreslå tiltak for å bedre de økonomiske levekårene for gruppen. Utredningen skal 
ferdigstilles innen 1. juli 2024. 

Representantforslaget er oversendt fra arbeids- og inkluderingsministeren. Kultur- og 

likestillingsministeren svarer på vegne av regjeringen. 

Svar: 

Forslagsstillerne ønsker at regjeringen skal sette ned et offentlig utvalg som skal utrede de 

økonomiske levekårene for personer med funksjonsnedsettelse og deres familier. Jeg deler 

forslagsstillernes bekymring for konsekvensene av utgiftsøkninger for de som allerede sliter 

fra før av.  

Regjeringen vil at folk skal kunne leve frie liv, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Politikken 

vår favner alle samfunnsområder, og et viktig mål er like muligheter til deltakelse. 

Regjeringen arbeider for at alle skal ha en økonomi som gjør at man kan leve verdige liv, 

med et sterkt sikkerhetsnett med velferdstjenester for de som trenger det. Sykepenger, 

arbeidsavklaringspenger og uføretrygd skal alle kompensere for bortfall av inntekt grunnet 
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sykdom, skade eller lyte. Personer med nedsatt funksjonsevne, og som av den grunn ikke 

kan arbeide, kvalifiserer for disse ytelsene på samme måte som andre som har fått inntekts- 

eller arbeidsevnen nedsatt grunnet sykdom, skade eller lyte. Tilsvarende gjelder for grunn- 

og hjelpestønad. Alle med varig nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom, skade eller lyte har 

rett til nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler og tiltak for å bedre arbeidsevnen og 

evnen til fungere i dagliglivet.  

 

Som forslagsstillerne nevner publiserer SSB statistikk om mottakere av stønader 

(grunnstønad, hjelpestønad og grunn- og hjelpestønad). Slik statistikk kan og trekkes ut fra 

andre datasett, som DFØs innbyggerundersøkelse og SSBs levekårsundersøkelse, og gir 

oss viktig kunnskap. Regjeringen anerkjenner samtidig at det kan være utfordrende å få den 

totale oversikten, ettersom det i noe statistikk er bistandsbehov og ikke funksjonsnedsettelse 

som ligger til grunn for registerregistrering.  

 

Regjeringen anerkjenner viktigheten av å ha et godt kunnskapsgrunnlag, men er usikker på 

hvorvidt en slik utredning kan tilføre ny kunnskap. Vi venter nå på utredningen til Likestillings- 

og mangfoldsutvalget. Utvalget skal blant annet kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk 

i samfunn, økonomi og teknologi som kan føre til et samfunn med mindre rom for mangfold 

og annerledeshet, og hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og 

demokratisk deltagelse for personer med funksjonsnedsettelse. Utvalget skal også gi en 

vurdering av politikken og virkemidlene på området. Utvalget skal levere sin rapport innen 2. 

mai 2023.   

 

Som representantene selv nevner, er det også nedsatt et utvalg som skal utrede 

inkorporering av CRPD i norsk lov. Dette utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av 

2023. Disse rapportene vil gi oss viktig innsikt i situasjonen for personer med 

funksjonsnedsettelse. 

 

 

Med hilsen 

 
Anette Trettebergstuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


