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Til Arbeidsdepartementet  
 Postboks 8019 Dep,  
0030 Oslo  

 

 gt@ad.dep.no  

         Oslo 15.10.10 

 

Høringsuttalelse om NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og 
inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud 

 

Assistanse, interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming stiller 
seg bak høringsuttalelsen fra Norges Blindeforbund.  

Vi vil spesielt trekke fram følgende:  

• Det er viktig at retten til hjelpemidler for barn og unge i barnehage og 
skole er sikret gjennom folketrygden og ansvaret for dette må ikke 
pulveriseres til den enkelte kommune.  

o Denne retten må gjelde så vel pedagogiske hjelpemidler og 
hjelpemidler for å få mulighet for en aktiv fritid.  

o For barn og unge med synshemming er PC et helt nødvendig 
hjelpemiddel, med tilhørende nødvendig programvare som syntetisk 
tale og/eller forstørringsprogram eller skjermelesere. Tilleggsutstyr 
som leselist for punkbrukere eller ulike kameraløsninger for 
svaksynte er en nødvendig del av skoleutstyret for barn og unge 
med synshemming. Uten PC med tilhørende programvare og 
tilleggsutstyr vil barn og unge med synshemming ikke ha 
muligheter til å sikres lik rett til opplæring.  

o Retten til nødvendig datautstyr må gjelde ikke bare i barnehage, 
barne- og ungdomsskolen, men også i videregående skole.  
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• Sikring av retten til opplæring i bruk av hjelpemidlene, både for elev, 
foresatte og skole er viktig. Det er avgjørende at opplæring gis av 
kompetent personell.  

• Barn og unge med synshemming er en liten gruppe elever. Kompetansen 
på deres hjelpemidler er liten nok som den er, det er derfor viktig at 
kompetanse beholdes og styrkes, ikke forflyttes ut i kommunene. Gruppen 
er for lavfrekvent til at det kan bygges opp nødvendig kompetanse lokalt.  

• Assistanse støtter forslaget om å oppheve 26 års regelen for 
aktivitetshjelpemidler og at funksjonsassistent og arbeids- og 
utdanningsreiser blir rettighetsfestet.  

• I likhet med Norges Blindeforbund er Assistanse sterkt imot å flytte 
finansieringen av basishjelpemidler til kommunene og mener at retten til 
disse fortsatt må ligge i folketrygden. Kommunene har allerede flere 
oppgaver enn de klarer å finansiere, noe vi som foreldre/foresatt ser bla i 
skoleverket. Vi ser i dag store ulikeheter i skolenes håndtering av barn og 
unge med synshemming kommunene i mellom. Flytting av ansvaret for 
hjelpemidler til kommunene, vil ikke gjøre likeheten kommunene i mellom 
større.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Eli Vogt Godager 
leder, Assistanse, interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 
mobil 95 93 65 83 

www.assistanse.no  

 

 

 

 


