NYHETSBREV 6/2022
Autismeforeningen blir jevnlig invitert til å gi høringsinnspill. Dette utgjør også en viktig del av foreningens
interessepolitiske arbeid. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.
Les tidligere høringssvar fra Autismeforeningen her: https://autismeforeningen.no/hva-vi-mener/horingssvar/

Høring: NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt»
I Desember 2021 ble «NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt» om hvordan vi bør organisere BPA ordningen
overgitt helseministeren. Nå er NOUen på høring og AiN er invitert til å sende inn innspill. Det er et langt og
komplisert dokument og vi vil ikke kommentere på alt, men velge ut noen sentrale temaer. Utvalget som skrev
NOUen er delt i grunnleggende spørsmål knyttet til hvordan vi skal organisere BPA ordningen. Det er blant
annet uenighet om hvor i lovverket BPA ordningen skal ligge.
FFO har invitert til et innspillsmøte med medlemsorganisasjonene hvor vi vil få en orientering om hva de hva
uenighetene innad i utvalget består av, og kan drøfte hvilke innspill vi som organisasjoner bør komme med.
AiN er representert ved sekretariatet, men det er fortsatt åpent for å melde seg på og det er bare fint om flere
vil delta. Møtet er på Teams onsdag 11. mai kl. 13.00-15.30 og påmeldingsfristen er 9. mai. Les mer og meld
deg på her:
https://ffo.no/arrangementer/invitasjon-til-seminar-og-innspillsmote-om-nou-202111--selvstyrt-er-velstyrt/
Du kan lese hele NOU-en her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202111-selvstyrt-ervelstyrt/id2902914/?expand=horingsnotater
Hvis du vil påvirke hva AiN skriver i sitt høringssvar kan du sende en e-post med dine/lokallagets innspill til
post@autismeforeningen.no innen 16. mai

Høring: forslag til endringer i regelverk for sykepenger og
omsorgspenger mv.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått en rekke endringer i folketrygdloven kapittel 8 og 9 om
sykepenger og omsorgspenger.
Det er en endring som er svært relevant for AiN. Ordningen med utvidet rett til omsorgsdager (sykt barn dager)
er noe mange av våre medlemmer benytter seg av. Ett av forslagene er å fjerne forskriften som regulerer
hvilke diagnoser som nærmest automatisk kvalifiserer til utvidet rett. For de som har diagnoser eller tilstander
som ikke er på listen i forskriften har det medført en del ekstraarbeid for å dokumentere behovet for utvidet
rett til omsorgsdager. Poenget med å fjerne forskriften er å likestille diagnosene slik at alle får en individuell
vurdering av sitt reelle behov. Autisme står på listen i forskriften som er foreslått fjernet.
Sekretariatet har skrevet et sammendrag av alle endringene som er foreslått. De endringene vi tenker er
særlig relevante for AiN er markert i fet skrift. Logg inn med din Autismeforeningen e-postkonto for å lese
sakspapiret her: https://drive.google.com/file/d/17j8miaj7nTT1EB7TSEG5BUcCbVRtgpqT/view?usp=sharing
Du kan lese hele høringsnotatet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-iregelverket-for-sykepenger-og-omsorgspenger-mv/id2901701/?expand=horingsnotater&lastvisited=undefined
Hvis du vil påvirke hva AiN skriver i høringssvaret vårt kan du sende en e-post med dine/lokallagets innspill til
post@autismeforeningen.no innen 16. mai

Høring: avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg
I dag omfatter fritt behandlingsvalg offentlige virksomheter, private virksomheter som har avtale med et
regionalt helseforetak og godkjente private virksomheter som kan levere spesialisthelsetjenester mot betaling
fra staten. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet regelverksendringer for å avvikle
godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Forslaget at pasientenes rett til å velge disse aktørene bortfaller.
Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil imidlertid fremdeles kunne velge
mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak. Retten til
å velge knytter seg ikke til behandlingen, men hvor behandlingen skal skje. Departementet foreslår derfor at
«rett til fritt behandlingsvalg» i stedet kalles «rett til valg av behandlingssted».
Du kan lese hele høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-avvikling-avgodkjenningsordningen-i-fritt-behandlingsvalg/id2906819/?expand=horingsnotater&lastvisited=undefined
Hvis du vil påvirke hva AiN skriver i høringssvaret vårt kan du sende en e-post med dine/lokallagets innspill til
post@autismeforeningen.no innen 16. mai.

Alle relevante erfaringer og tanker om hvordan de ulike ordningene bør organiseres er velkomment. Det er sekretariatet og sentralstyrets oppgave å sammenfatte innspill fra hele organisasjonen og sørge for at det passer inn i en
helhet slik at AiN snakker med en stemme.

Sekretariatet: 23 05 45 70
hverdager mellom kl. 9-15

post@autismeforeningen.no
autismeforeningen.no

