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Pensjonistforbundet og de samarbeidende pensjonistorganisasjonene i offentlig sektor avgir
med dette følgende høringsuttalelse til saken:

Pensjonistorganisasjonene har merket seg at forslaget ikke hmebærer noen endring i brukers
rettigheter, herunder rettigheter i forhold til reparasjon og service. Høreapparat og
tinnitusmaskerer blir nå brukers eiendom etter utlevering og skal ikke leveres tilbake når
bruker ikke lengre har behov for hjelpemiddelet fordi dette er erstattet med et nytt som er
tilpasset brukers behov på en bedre måte. Pensjonistorganisasjonene har ikke merknader til
dette, i det vi er enig i at apparater som er blitt teknisk foreldet eller av andre grunner er byttet
ut ikke blir krevd returnert. En forutsetning for denne endringen må imidlertid innebære
at brukerne rar veiledning om riktig makulering av utstyret slik at makuleringen ikke skal
medføre forurensning av naturen. Brukerne bør underrettes ved egne rundskriv eller ved
informasjon ved utlevering av nytt utstyr. Vi foreslår i samsvar med dette at NAV- kontorene
kan være mottakssentraler for slikt utstyr og sørge for miljøvenlig makulering.

Til høringsutkastet (F18.04.1997 nr. 337) har vi følgende merknader:
Til  §§§  1, 3 og  7:  Personkrets, Gjenskaffelse og Eiendomsforhold: Vi foreslår at
begrepet medlemmet erstattes av bruker.

§§  4 og 8  :  Søknad om stønad og Stønad  till høreapparat  : Vi foreslår at ordet Arbeids- og
velferdsetaten erstattes med NAV-kontoret i det publikum neppe vil være fortrolig med det
begrepet som er anvendt.

Klagerett:
Endelig bemerker vi at utkastet til ny forskriften ikke har med bestemmelse om klagerett. Vi
anbefaler at denne retten nedfelles i forskriften.
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