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NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et 
helhetlig hjelpemiddeltilbud” 
 
 
Cerebral Parese-foreningen ønsker å gi en uttalelse på ovennevnte høring. 
 
CP-foreningens generelle inntrykk er at utvalgets forslag ikke har tatt nok hensyn til bruker 
og dennes behov. Slik vi ser det vil de fleste av utvalgets forslag føre til en mindre 
forutsigbar og trygg hverdag for mennesker som er avhengig av hjelpemidler grunnet 
nedsatt funksjonsevne. 
 
Et område vi gjentatte ganger har vært i dialog med NAV om er Bilordningen. 
Vi har påpekt behovet for en kortere innbyttetid med hensyn til høye reparasjonsutgifter for 
trygdede og sikrest mulig biler, samt mer forståelse for behovet for kassebil.  Blant våre 
medlemmer er det en stor utfordring med tilhenger for å dekke behovet for hjelpemider.  
For familier med barn, som allerede har en belastet hverdag, kommer dette som en 
betydelig ekstra belastning. Når det gjelder diagnosen CP handler det sjelden om bare 
gangfunksjon.  Voksne, som har gangfunksjon har ofte dårlig balanse og dårlig 
håndfunksjon i tillegg.  Det er derfor en stor utfordring å ta av og på en tilhenger og 
plassere hjelpemidler på den.  Slik forskriften er utformet tas det kun hensyn til 
gangfunksjon slik vår erfaring er. 
 
 
Våre innspill til høringen er som følger: 
 
16.1 Utvalgets overordnede vurderinger 
 
Begrunnelsen for fordelen ved sektoransvar tar ikke hensyn til brukernes behov og 
hvordan de best kan møtes og dekkes. Fokuset er på det organisatoriske – forvaltningen. 
 
Det er den enkeltes behov på flere arenaer i dagliglivet som avgjør hvilke hjelpemidler som 
er hensiktsmessig.  Samarbeid med arbeidsplass, skole og kommune er vel og bra på en 
del av disse daglige arenaene.  Men CP-foreningen er ikke positiv til at finansieringen 
overføres til sektor.  Dette vil føre til at bruker må forholde seg til flere forskjellig aktører på 
hjelpemiddelområdet.  Dette henger ikke sammen med samhandling og koordinering for å 
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gjøre hverdagen enklere for funksjonshemmede og deres familier.  CP-foreningen 
representerer en gruppe der mange har en svært sammensatt funksjonhemming og behov 
for hjelpemidler på alle arenaer. 
 
Det har til nå vært en trygget for at man får hjelpemidler etter behov, slev om det i noen 
tilfeller kan ta for lang tid før vedtak foreligger.  Vi er godt kjent med forskjellene innenfor 
bolig, hjelp og omsorg kommunene imellom.  Kommunene prioriterer forskjelling og det er 
ingen grunn til at vi skal forvente at de vil handle annerledes når det kommer til 
hjelpemidler.  CP-foreningen er redd for at dette vil føre til tap av en rettighet som igjen kan 
gi alvorlige konsekvenser for den enkelte. Vi mener også at det viktig at behovet for 
hjelpemidler dekkes uavhengig av bosted og økonomi. Like viktig er det at det ikke er 
avhengig av kommunens eller skolens økonomi. 
 
 
16.2.1 Forslag om lovendringer og å sette ned et lovutvalg 
 
Folketrygdloven er en lov som skiller seg fra andre lover på velferdsrettens område ved at 
den ikke er en minimumslov, men tar utgangspunkt i opparbeidede rettigheter eller dekning 
av et behov. Den er sterk og tydelig, og gir oss brukere individuelle rettigheter. Derfor er 
folketrygdloven verdt og kjempe for. Et hvert forsøk på å undergrave denne, vil redusere 
eller begrense de individuelle rettighetene forankret i denne loven, og vil føre til en sterk 
reduksjon av den enkeltes rettighet og mulighet for deltakelse.    
 
CP-foreningen mener at Hjelpemiddelutvalgets forslag utfordrer tryggheten som ligger i 
dagens system. 
 
16.2.7 Forslag om økt ansvar for hjelpemidler, tilrettelegging og 
opplæring i barnehage- og opplæringsloven 
  
CP-foreningen er skeptisk til at finansiering av hjelpemidler i skole og barnehage skal 
overføres til kommunen.  Vi er redd for at dette vil gi minimumsløsninger og forskjeller fra 
skole til skole og kommunene i mellom. 
 
16.2.2 Tilråding om økt bruk av tilskudd til hjelpemidler 
 
CP-foreningen er skeptisk til bruk av tilskudd til hjelpemidler.  Vi er redd for at det kan føre 
til at det blir en forskjell på tilretteleggingen i forhold til den enkeltes økonomi.  Det er 
behovet for hjelpemiddelet som må være bestemmende.  I gruppen CP, som er så 
forskjellig og sammensatt, kan det være spesielle problemstillinger som gjør at et 
hjelpemiddel fungerer mer tilfredsstillende enn et annet innenfor samme området.  Vi 
mener da at en eventuell prisforskjell er av liten betydning i forhold til hjelpemiddelet som 
dekker det individuelle behov på en best mulig måte for den enkelte.  
 
 
 
16.2.5 Forslag som gjelder aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, 
stimulering og lek 
 
CP-foreningen er positiv til en opphevelse av aldersgrensen når det gjelder hjelpemidler til 
aktivitet, trening, stimulering og lek. Som for resten av befolkningen er det helsebringende 
å være i aktivitet og det er da betenkelig at funksjonshemmede som jevnt over har en 
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dårligere økonomi enn befolkningen for øvrig må betale for hjelpemidler som må til for å 
muliggjøre aktivitet. Vi vil samtidig presisere at ikke hjelpemidler til barnas aktiviteter settes 
utenfor en statlig finansiering. 
 
16.2.13. Tilretteliggingstilskudd til arbeidsgivere 
CP-foreningen støtter forslaget om tilretteleggingstilskuddet til alle arbeidsgivere. 
 
Når det gjelder forslaget om å gi tilretteleggingstilskudd til alle arbeidsgivere er det absolutt 
en fornuftlig vei å gå og øker mulighetene for funksjonshemmede med tilretteleggings- og 
hjelpemiddelbehov til å finne sin plass i arbeidsmarkedet. 
 
Etter folketrygden ytes det ikke stønad til arbeidshjelpemidler til personer som mottar 
uførepensjon. Vi er imidlertid enig med utvalget i at VTA i en del tilfeller kan bidra til 
overgang til ordinært arbeidsliv. Hjelpemidler bør derfor lovfestes som en del av at det 
helhetlige tilbud skjermede virksomheter skal tilby brukere 
 
16.2.15 Forslag i tilknytning til forsøksordningen med 
funksjonsassistent 
 
CP-foreningen er positiv til forslag om videreføring og sterk satsing på ordningen med 
funksjonsassistent og forslaget om lovfesting av arbeids- og utdanningreiser. 
Dette er av stor betydning for at mange av våre medlemmer kan være i arbeid. 
Vi har eksempler på unge funksjonshemmede som må avslutte studier eller arbeid fordi det 
ikke er penger igjen på ordingen funksjonsassistent og arbeidsreiser.  Det er rystende å se 
hvilke følger denne begrensningen gir for den enkelte. Undersøkelser viser at graden av 
utdanning er en viktig faktor for at funksjonshemmede kommer ut i lønnet arbeid. Dersom 
man ikke er sikret nødvendig tilrettelegging for å gjennomføre studier vil dette ha store 
følger for fremtiden for den enkelte og samfunnet.  Når det gjelder arbeids- og 
utdanningsreiser har vi eksempler på personer med CP som har fått dekket reise i 
forbindlese med utprøving av arbeid.  Når personen har blitt ansatt og transport til å fra 
arbeid faller bort, har det blitt vanskelig å fortsette i arbeid.  Det er et resultat av at 
rammene som var til stede slik at dagen i arbeid fungerte bra ikke lenger er til stede. 
CP-foreningen mener det er viktig at denne rettigheten forankres i folketrygden og ses på 
som en individuell tilrettelegging for den enkelte. 
 
 
 
Med vennlig hilsen       
 
CP-foreningen       
 
 
Eva Buschmann      Randi Væhle Rodriguez 
Generalsekretær      Seniorrådgiver 
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