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NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud - høring 
 
Det vises til høringsbrev av 16.juni 2010 vedlagt NOU 2010:5 ”Aktiv deltagelse, likeverd og 
inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud”. 
 
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Det å avgi høringsuttalelser er 
en viktig del av Barneombudets arbeid. Ombudet skal særlig følge med i at lovgivning til 
vern om barns interesser blir fulgt og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har 
etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget tiltak, eller som 
høringsinstans, ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredning på alle 
felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet med mer. Den del av høringen som 
omhandler voksne, faller utenfor Barneombudets mandat og vil ikke bli omtalt.  
 
Barneombudet har i hovedsak forholdt seg til kapittel 14 om hjelpemidler og tilrettelegging 
for barn og unge.  
 
Forslag om økt ansvar for hjelpemidler og tilrettelegging, og for opplæring i barnehage- 
og opplæringsloven 
Utvalget lener seg på det de forstår som Midtlyngutvalgets (NOU 2009: 18 Rett til læring) 
forslag om et sterkere sektoransvar som også skal omfatte hjelpemidler, og støtter dette. 
Barneombudet stiller seg imidlertid kritisk til dette, og til at kommunene skal få ansvar for 
tildeling av hjelpemidler til barn og unge 
 
På bakgrunn av dette støtter ikke Barneombudet forslaget om at hjelpemidler som krever 
integrering i den praktiske og pedagogiske sammenheng overføres til opplærings-
myndighetene i kommunen. Ombudet mener at denne retten fremdeles skal være forankret i 
folketrygden. Retten til hjelpemidler skal ikke være avhengig geografi og kommunenes 
økonomi og prioriteringer. Barnehager og skoler skal ikke måtte konkurrere med andre gode 
kommunale formål for å kunne gi barna en så likeverdig utvikling som mulig.  
 
Barneombudet vil i denne sammenheng også påpeke at vi ikke støtter Midtlyngutvalgets 
forslag om å erstatte retten til spesialundervisning med en rett til tilpasset opplæring.  
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Barneombudet mener at spesialundervisning fortsatt skal ha sitt grunnlag i sakkyndig 
utredning. Dette synet gjorde vi rede for i vårt høringssvar til Kunnskapsdepartementet av 
20.09.2009. Høringssvaret er å finne på Barneombudets hjemmesider. 
 
Samordning på tvers 
Utvalget støtter forslaget fra Midtlyngutvalget og Flatøutvalget (NOU 2009: 22) om at det 
bør tas inn en bestemmelse om rett til individuell plan (IP) både i barnehageloven og i 
opplæringsloven. Utvalget støtter også forslaget om at brukere med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester skal ha rett til å få en personlig tjenestekoordinator. Barneombudet 
støtter også disse forslagene, noe vi har gjort rede for i vårt høringssvar på NOU 2009: 22 
ved brev av 31.08.2009.  
I motsetning til forslaget fra Flatø-utvalget om at retten til en personlig koordinator skal 
komme etter at man har fått en IP, foreslår Barneombudet i sin høringsuttalelse at retten til en 
personlig koordinator bør komme forut for retten til en IP. Vi tror det vil være lettere å sikre 
at barn får en IP hvis den personlige koordinatoren allerede er på plass, og at utarbeidelsen av 
IP blir den personlige koordinatorens ansvar.  

Høringssvaret på NOU 2009: 22 er å finne på våre nettsider.  
   
Barneombudet har ikke tatt stilling til øvrige forslag i NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, 
likeverd og inkludering. 
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