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Innspill Statsbudsjettet 2022
Kap. 2655 Uførhet, post 70. Uføre med inntekt i tillegg til uføretrygden
Vi i Rådet for psykisk helse er imot endringen som foreligger i statsbudsjettet 2022 der man går
inn for å fjerne dagens fribeløpsordning ved uføretrygd.
Det er en sterk sammenheng mellom arbeidstilknytning og psykisk helse. Nyere forskning fra
Cambridge konkluderer med at man ved å øke antall timer i jobb fra null til åtte timer gir en stor
bedring i menneskers psykiske helse. Det er derfor viktig at arbeidstilknytning ikke blir et
økonomisk tapsprosjekt for den enkelte, men at lovverkets fokus er gevinsten for både samfunnet
og enkeltmennesket. Når folk har mulighet til å kunne delta i arbeidslivet innenfor den rammen
som er mulig for dem vil mange oppleve en forbedret livskvalitet, noe som vil slå inn positivt på
ulike måter. Vi må derfor tenke helhetlig på hva det betyr for samfunnsøkonomien og folkehelsa
å legge til rette for mer fleksible løsninger enn avkortning fra første krone. Vi er bekymret for at
avkortningen gjør det mindre økonomisk gunstig å beholde en viss arbeidstilknytning, som igjen
vil gå utover den enkeltes psykiske helse.
Det å stå utenfor arbeidslivet er en stor risikofaktor for psykisk uhelse. Arbeid gir tilgang på
sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst, økonomisk trygghet og andre helsefremmende
ressurser (FHI).
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Rådets medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - støtteforening, Bipolarforeningen Norge, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hjelpekilden Norge, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP, Landsforeningen mot
seksuelle overgrep, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Norsk Tourette Forening, ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelsesforeningen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Voksne for Barn, Kirkens SOS, Stiftelsen CRUX, Norges Røde
Kors, Fagforbundet, FO - Fellesorganisasjonen, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.
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