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Høring – NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd, og 
inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud 
 
Vi viser til Hjelpemiddelutvalgets utredning og til mottatt høringsbrev med svarfrist 15. 
oktober 2010. 
 
Frifo (Friluftslivets fellesorganisasjon), NIF (Norges Idrettsforbund), Unge 
funksjonshemmede og FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har inngått 
en allianse for å fronte kravet om oppheving av aldersgrensen for kjøp av utstyr til 
trening, stimulering og aktivisering.  
 
Sammen sendte vi et brev 29. april 2009 til statsråden i Arbeidsdepartementet og til 
Stortingets Arbeids- og sosialkomité med anmodning om at aldersgrensen oppheves 
for kjøp av utstyr til trening, stimulering og aktivisering. Og det ble avholdt et møte 
med daværende statssekretær Laila Gustavsen i Arbeids- og 
Inkluderingsdepartementet 15. juni 2009 om saken. 
 
Vi har over lengre tid arbeidet for å fjerne aldersgrensen i denne ordningen. Vi mener 
Folketrygdens aldersgrense gjør at aktivitet og friluftsliv forbeholdes de pengesterke, 
noe som etter vår oppfatning er diskriminerende.  
 
Vi viser forøvrig til møte mellom Hjelpemiddelutvalget og utvalgets referansegruppe 
16. juni 2009, hvor organisasjonenes felles krav ble presentert. 
 
Frifo, NIF, Unge funksjonshemmede og FFO oversender en felles høringsuttalelse 
om forslag 16.2.5: 
 
Aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, stimulering og lek 
(16.2.5) 
• Organisasjonene støtter forslaget om fjerning av aldergrensen for 

aktivitetshjelpemidler.  



  

Organisasjonene støtter forslaget om fjerning av aldergrensen for aktivitets- og 
fritidshjelpemidler. Å gi funksjonshemmede muligheten til å leve et aktivt liv er viktig i 
et folkehelseperspektiv og i forhold til målet om deltakelse og likestilling for alle. Vi 
mener inaktivitet bidrar til unødig uhelse blant funksjonshemmede.  
 
Samtidig ønsker foreldre med en funksjonshemning å delta i trening og fysisk 
aktivitet med sine barn. Vi mener finansiering av hjelpemidler til bruk i sport og fritid 
må sees som en del av satsningen på folkehelsearbeid og at dette også vil bidra til å 
utjevne sosiale helseforskjeller. 
 
Det er derfor viktig å stimulere til et aktivt liv gjennom bedre ordninger for å få 
aktivitets- og fritidshjelpemidler. Utvalget forutsetter at aktivitets- og fritidshjelpemidler 
skal være et statlig ansvar, det er vi enig i.  
 
 
• Organisasjonene mener retten til alle typer hjelpemidler til trening, stimulering og 

lek fortsatt skal være lovfestet i folketrygden. 
 
Utvalget foreslår samtidig at utstyr til trening, stimulering og lek overføres til 
kommunene som en del av kommunenes ansvar for forebyggende helsearbeid, 
habilitering og rehabilitering. Dette forslaget går organisasjonene imot. Vi kan se 
logikken i forslaget, men realitetene er at forebyggende helseinnsatser i kommunene, 
inkludert rehabilitering og habilitering er et kraftig nedprioritert område. Vi mener 
derfor at å fjerne barns individuelle rett til denne type hjelpemidler i folketrygden, vil 
svekke barns rettssituasjon. Det vil også skape usikkerhet om barn vil få denne type 
hjelpemidler fordi innvilgelse gjøres avhengig av kommunens økonomi.  
 
Organisasjonene mener derfor at hjelpemidler til trening, stimulering og lek fortsatt 
skal lovhjemles i lov om folketrygd og tildeles gjennom 
hjelpemiddelformidlingssystemet. Det sikrer likhet mellom brukere i den enkelte 
kommune, faglighet i tildelingen og resirkulering når barn vokser fra hjelpemidlene. 
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