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Arbeids- og Sosialdepartementet

Oslo, 13.06.2014

Høring – om ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år
Viser til høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet angående ny ordning med
aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon
som både arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal
ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier ovenfor
sentrale, regionale og lokale myndigheter. NFU har 8000 medlemmer.
Vi har noen merknader knyttet til følgende punkter:
-

Definisjonen av aktivitetshjelpemidler
Egenbetaling for bruker

Merknader til definisjonen av aktivitetshjelpemidler
Vi synes det er positivt at det ikke er tatt inn et krav om at man må være medlem av
en idrettsforening eller drive med organisert sport for å kunne få et
aktivitetshjelpemiddel. Mange personer med utviklingshemning har ikke et godt
tilrettelagt fritidstilbud å dra nytte av i nærområdet. Når det er åpnet for at man også
skal kunne få stønad til å drive aktivitet alene eller sammen med andre, vil dette åpne
for at mange personer med utviklingshemning kan få en aktiv hverdag til tross for
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manglende inkludering i såkalte ordinære fritidsaktiviteter.
Vi ser imidlertid at aktivitetshjelpemidler er avgrenset mot hjelpemidler til trening,
stimulering og aktivisering som primært gis for å opprettholde eller bedre
funksjonsevnen jf forskriftenes § 2. For mange personer med utviklingshemning vil
behovet for aktivitetshjelpemiddel også springe ut fra behovet for å opprettholde
funksjonsevnen. Vi forutsetter at dette ikke vil stå i veien for å få støtte til
aktivitetshjelpemidler.
Vi vil også bemerke at ordlyden «hobbyaktiviteter» i forslaget til forskrifts § 2, 3 ledd,
første setning er noe upresis. Mange definere nettopp sportsaktiviteter som en
hobby.
Merknader til punkt 4.2 Egenbetaling for bruker
Det foreslås en egenbetaling for bruker på 10% av kjøpesummen men en
maksimumsutgift for bruke på 4000 kroner per hjelpemiddel. De fleste med
utviklingshemning lever på uføretrygd. Dette innebærer at de har begrensede
muligheter til å anskaffe seg nødvendig utstyr til sportsaktiviteter, og da særlig
dersom det er behov for kostbart utstyr. Dermed vil den foreslåtte egenbetalingen
kunne slå svært uheldig ut for en person med utviklingshemning som eksempelvis
ønsker å få en spesialsykkel. Selv med utlånsordningen, vil utgiftene til sykkel kunne
bli for store. Det samme vil kunne bli resultatet dersom vedkommende har behov for
flere hjelpemidler.

Med vennlig hilsen,

Jens Petter Gitlesen (sign)
forbundsleder

Kristine Vierli (sgin)
juridisk rådgiver



resiseringene bør helst være i en egen forskrift.
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