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Innspill til budsjett 2023 - råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnehar i møte 06.09.2022 18:00, sak 027/22fattet følgende 
vedtak: 

06.09.2022 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Behandling 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslo den 14.06.2022 i sak 21/22 fire prioriterte forslag til 
budsjett 2023 som rådet skulle utarbeide utfyllende tekst til i møtet 06.09.2022. Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevnes innspill til budsjett 2023 blir da slik: 

1. Egenandel til transport til arbeids- og aktivitetstilbud i Karmøy kommune revideres/reverseres til 2019- 
nivå. 
Å delta i tilrettelagt arbeid/aktivitetstilbud på Solstein, Ekta og Aktivitetshuset Eide er for de det gjelder 
avgjørende for et godt liv. Dette er personer som er varig uføre, og som aldri vil få mulighet til å få en ordinær 
jobb. De vil aldri få en ordinær lønn. Inntekten vil være uførepensjon, og i noen tilfeller en liten timelønn på 
Solstein i tillegg. Uansett vil de hele livet ha trang økonomi. 

Å komme seg til/fra jobb/aktivitet krever transport. Veldig mange kan ta buss til eksempelvis Solstein, og 
betaler da for et månedskort på buss, med honnørrabatt. Dermed er utgiften til transport kr 300 pr måned. 

lmidlertid er noen avhengige av tilrettelagtransport i form av taxi. I Karmøy kommune betyr dette pr i dag at 
arbeidstaker/deltaker må betale en svært høy egenandel. 

I 2019 var egenandelen kr 41 t/r, og dermed ca kr 800 pr måned. Egenandelen ble i januar 2020 mer enn 
doblet, til kr 90 t/r. Dette ble gjort uten å forhåndsvarsle brukere. Etter reaksjoner fra pårørende, og ny 
behandling i kommunestyret, ble det bestemt at økningen skulle bestå, men tas over en treårsperiode. 
Resultatet ble uansett denne høye egenandelen. Pr i dag kr 69 t/r. Neste år økes det til anslagsvis kr 90. 
Månedsutgiften blir da tett opp mot kr 2000. Det er ikke satt noe månedstak på hva en betaler, slik det f.eks er 
gjort på hjemmebaserte tjenester. 

Karmøy kommer svært dårlig ut i denne saken sammenlignet med andre kommuner. Eksempler på hva som er 
vanlig i andre kommuner, er følgende: 

· Pris på kollektivtransport som utgangsport for egenandel transport {egenandel = månedskort 
buss med honnørtakst) 

· Det settes et månedstak på egenandel transport (= rimeligste alternativ kollektivtransport) 
· Månedstak med differensiert sats i forhold til antall dager som benyttes 
· Differensierte satser iforhold til inntekt 
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Uten noe månedstak vil unge uføre betale en urimelig høy pris for å komme seg på jobb/aktivitetstilbud. 
Spesielt gjelder dette de som har full uke, noe som gjelder for de aller fleste. Kollegaer som kan benytte buss 
får en utgift på kr 300 pr måned, mens de som er avhengig av tilrettelagt transport vil måtte betale mer enn 
det seksdobbelte. 

Med gjeldende egenandel kan det bety at det blir for dyrt for noen å komme seg på jobb/aktivitet. Dersom 
dette blir tilfelle, vil kommunen måtte sette inn mer ressurser der den enkelte bor. Dette betyr merkostnad for 
kommunen. Og det vil bety at livskvaliteten for de det gjelder blir vesentlig redusert. 

Vi ber om at saken blir tatt opp til ny vurdering, og at økningen i egenandel blir reversert. Vi ber også om 
tilbakemelding på hva som blir gjort i saken. 

2. Det bes om prosjektmidler til nytt påbygg til Karmøyhallen med terapi- og barnebasseng og nye 
garderober. 

3. Fritak for egenbetaling for BPA-ordningen. 

4. Det må ses på universelle løsninger i forbindelse med bygging/investering i alle nybygg som for eksempel 
kulturhus. 

Med vennlig hilsen 

Elin Vikene 
konsulent 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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