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NOU 2010:5  ”AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING – ET 
HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD” HØRING 
 
 

1. Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE) har fått mange 
tilbakemeldinger om at systemet for tildeling av hjelpemidler virker rimelig bra. 
LUPE mener derfor at nåværende system bør videreføres, dog med noen justeringer 
for å få systemet  enda bedre. De sterke sidene ved systemet bør beholdes og de svake 
bør styrkes, bl a mener LUPE at brukermedvirkning på systemnivå er meget viktig. 
LUPE vil behandle enkelte viktige og prinsipielle sider av høringen i punktene 
nedenfor. 

2. NOU 2010:5 er et meget omfattende dokument. LUPE har ikke kapasitet til å 
detaljbehandle alle forslag, men vil konsentrere vår uttalelse om avsnitt/punkter som 
anses meget viktige. 

3. LUPE mener at funksjonshemmedes rettigheter i nåværende lov- og regelverk er for 
svake og bør styrkes. Det må være den funksjonshemmedes behov som skal være 
styrende når hjelpemiddelbehovet vurderes. Retten til hjelp og støtte må derfor være 
godt begrunnet i lov- og regelverk. LUPE støtter derfor forslaget om at nåværende 
lover og regler, bl a for å gjøre inngangskriteriene for å motta hjelpemidler mer 
tydelige og forpliktende, blir vurdert av et lovutvalg. 

4. LUPE er sterkt imot å flytte finansieringen av basishjelpemidler til kommunene, og 
mener at retten til disse hjelpemidlene fortsatt må ligge i folketrygdloven. Dette vil 
sikre at funksjonshemmede kan få tilgang til nødvendige hjelpemidler uansett hvor i 
landet de bor, og uavhengig av kommuneøkonomien på stedet. 

5. LUPE er også sterkt imot forslaget om å flytte ansvaret for finansiering av og ansvaret 
for tilpasningskurs til helseregionene. LUPE mener det er viktig at dette fortsatt skal 
ligge i folketrygdloven og NAV. Dermed vil funksjonshemmede være sikret riktig 
tilbud uansett hvor i landet de bor og uavhengig av helseforetakets økonomi og 
prioriteringer. 

6. LUPE er også bekymret for at tilbudene om rehabilitering til mestring av ferdighetene 
kan bli forskjellig i helseregionene og utvikles i forskjellige retninger. Dette kan 
spesielt ramme de grupper funksjonshemmede som har spesifikke behov og som har 
behov for personell med spesialkompetanse. 

7. For å få best mulige forhold for funksjonshemmede barn og ungdom i førskole og 
skole mener LUPE at retten til hjelpemidler på disse felt må ligge i folketrygdloven. 



LUPE mener det delte ansvar mellom flere instanser/sektorer som i dag finnes må 
avklares, f eks ved et lovutvalg, jfr pkt 3. 

8. LUPE mener det fortsatt kan være positivt for funksjonshemmede at kommunen har 
mulighet til å dele ut enklere hjelpemidler gjennom sin bestillingsordning. 
Tilbakemeldinger har vist at ordningen virker rimelig godt, og det bør vurderes om 
den kan utvides. Definisjonen av ”enklere hjelpemidler” bør klarlegges. 

9. LUPE er noe skeptisk til forslaget om at alle produkter som ”folk flest” bruker ikke 
kan gis som hjelpemiddel. LUPE vil nevne at PC bør kunne gis som hjelpemiddel, da 
dette ofte vil være et hjelpemiddel som den funksjonshemmede trenger i skole/arbeids-
/foreningsliv. Et kompetent utvalg vil kunne utarbeide retningslinjer for dette. 

10. LUPE mener at utredningen gir god beskrivelse av og begrunnelse for følgende 
forslag: 

• at forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser gjøres permanent 
• at forsøksordningen med funksjonsassistent følges opp 
• at nasjonal strategi for kompetanseløft utarbeides 
• at mindretallets forslag om ortopediske hjelpemidler og høreapparat fortsatt 

skal være i folketrygdloven følges (se tidl pkt 5-6) 
• at aldersgrense på 26 år for tildeling av aktivitetshjelpemidler og utstyr til 

stimulering og lek oppheves 
• at rehabiliteringstjenesten i kommunene styrkes 
• at saksbehandlingsregler og –rutiner ved hjelpemiddelsentralene forenkles 
• at samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner om utvikling og 

forbedringer fortsetter. 
            LUPE støtter disse forslagene. 

11. Konklusjon. 
LUPE mener at de beste sidene ved nåværende ordning for tildeling av hjelpemidler til 
funksjonshemmede beholdes, og at ordningen endres/justeres som foranstående 
punkter beskrives. 
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