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NOU 2010:5  -  "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering  -  et helhetlig hjelpemiddeltilbud  -  høyring

Vi viser til høring datert 16.06.2010, NOU 2010:5.

Dette forslaget har som mandat å se på hjelpemidler, og fokuset er i liten grad på høyere utdanning. For den
som opplever nedsatt funksjon på ett eller annet felt, vil høyere utdanning øke sjansene betydelig for en aktiv
deltakelse i arbeidslivet. Hjelpemidler kan være en forutsetning, og vi ber om at en tar med dette aspektet i det
videre arbeidet.

Vi er enige i den innledende uttalelsen i punkt 11.11, om at dagens regelverk framstår som komplisert og
uoversiktlig. Dette gjelder spesielt for studenter, av flere grunner, og vi velger å fokusere på problemstillingene
knytta til deres situasjon.

Studenter som har behov for hjelpemidler, kan ofte komme i en vanskelig situasjon. De forholder seg til to
kommuner Kommunen de kommer fra og kommunen der studiestedet er. Noen melder flytting, andre ikke, og
valget er ofte en avveining mellom hensyn til Lånekassen, NAV og hjelpemiddelsentralen, i tillegg til hvor de
faktisk føler tilhørighet. Dette kan skape uklarheter og forsinkelser i forbindelse med hvor ansvaret ligger. For
de studentene det gjelder er det avgjørende at hjelpemidlene faktisk kommer på plass raskt, helst med minst
mulig byråkrati.

Vi tar ikke stilling til hvilke løsninger en bør velge, men støtter forslag om forenkling og samarbeid som
tydeliggjør ansvarsfordelingen, både for oss som institusjon og for studentene.
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