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Vedr. høring – Om ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år 

 

 

Vi er positive til at det i statsbudsjettet for 2014 ble vedtatt å innføre en ny ordning med 

stønad til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. 

 

Dette vil både bidra til at funksjonshemmede kan være mer fysisk aktive, og at de ikke har 

høyere utgifter til slik aktivitet enn funksjonsfriske. Dette vil bidra positivt for både 

livskvalitet, helsesituasjon og mulighet til å stå i jobb, samtidig som det også gjøre det enklere 

for funksjonshemmede foreldre å delta i aktivitet sammen med sine barn.  

 

NTL mener imidlertid at denne ordningen bør finansieres via overslagsbevilgninger. Ved 

rammebevilgning av aktivitetshjelpemidler vil personer som har behov for slike hjelpemidler 

kunne få avslag med begrunnelse om at det ikke finnes midler på budsjettet.  Vi mener det må 

være hver enkelts behov som skal være avgjørende ved vurdering. 

 

Vi støtter heller ikke forslaget om at det skal være egenandel på slikt utstyr. Egenandel 

begrunnes bl.a. med at dette vil bidra til at flere funksjonshemmede kan få 

aktivitetshjelpemidler innenfor budsjettrammen.  Vi mener ordningen må finansieres slik at 

alle med behov får innvilget slikt utstyr. Det skal ikke være slik at brukerne må delfinansiere 

dette for at flest mulig skal få dekket sitt behov for utstyr. Selv om funksjonsfriske har utgifter 

til ulike former for aktivitet, vil en slik egenandel kunne bli kostbar for brukerne. En ordning 

med egenandel vil dessuten være vanskelig og ressurskrevende å administrere for NAV. 

 

Det er foreslått at stønaden skal gis i form av utlån.  Dette vanskeliggjør fastsettelse av 

egenandel, særlig ved gjenbruk av utstyr.  Hjelpemidler må nødvendigvis også byttes ved 

slitasje eller endrede behov. Dette gjør det krevende å fastsette egenandel. Det kommer heller 

ikke tydelig fram i forslaget om bytte av utstyr skal utløse ny egenandel.  Mye av utstyret er 

spesialtilpasset. Hvis bruker selv skal betale egenandel av spesialtilpasningen vil dette kunne 

bli kostbart for bruker. 

 

Vi mener brukere av slikt utstyr er i en situasjon som tilsier at det ikke bør kreves egenandel.  

Dessuten vil kostnaden ved å administrere en slik egenandel antagelig være av en slik 

størrelsesorden at det er lite økonomisk å hente på å innføre egenandel på slikt utstyr. 
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Utlån av aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år vil krev ressurser både til rådgivning, 

teknikk og logistikk.  Dette må det tas hensyn til ved budsjett-tildeling. 
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