
 

 

Norges Blindeforbund Sporveisgata 10  
Postadresse: Postboks 5900 Majorstuen, 0308 OSLO. ORG: NO 971 038 179 
T: 23 21 50 00, F: 23 21 50 73, E: info@blindeforbundet.no 

Høringsuttalelse om NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og 
inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud 
 
Norges Blindeforbund stiller seg i utgangspunket positive til en 
revurdering av hjelpemiddelforvaltningen, slik at tilgangen på 
hjelpemidler blir bedre og enklere. Det er for mange mennesker som 
opplever mangel på kompetanse i hjelpemiddelforvaltningen, og av 
den grunn får feil hjelpemidler og levert hjelpemiddelet til feil tid. 
Dette er i flere sammenhenger årsaken til at man settes på sidelinjen 
på det området man befinner seg, for eksempel arbeid, utdanning, 
organisasjonsarbeid, trening, osv. 
 
Når det er sagt er det viktig at de endringene som foreslås fører til 
en bedre forvaltning for den enkelte som har behov for hjelpemidler. 
Dette først og fremst slik at vi oppnår et likestilt samfunn som 
fremmer aktiv deltakelse og gir den enkelte muligheten til å delta slik 
de selv vil, og gjennom dette sikrer den enkeltes livskvalitet. Sett fra 
et samfunnsmessig ståsted vil en bedre hjelpemiddelformidling også 
sikre at flere settes i stand til å klare seg selv. Man sikrer flere en 
deltakelse i utdanning og arbeidslivet, og minsker antall mennesker 
med behov for institusjonsplass. 
 
Norges Blindeforbund mener at den utredningen som her er levert 
har flere gode punkter, som for eksempel forslaget om å oppheve 26 
års regelen for aktivitetshjelpemidler og at funksjonsassistent og 
arbeids- og utdanningsreiser blir rettighetsfestet. Det er allikevel slik 
at utredningen i de fleste og på de mest avgjørende punktene 
foreslår endringer som Norges Blindeforbund har liten tro på at vil 
føre til en bedre forvaltning av hjelpemidler. Nedenfor går vi 
gjennom en del av punktene i utredningen. 
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Endring av inngangsvilkårene 
 
Slik situasjonen er i dag er det mange som trenger hjelpemidler, som 
ikke får dette. Det er derfor viktig at vi får et regelverk som tar 
hensyn til alle som har behov for hjelpemidler, samtidig som man 
ikke svekker de rettighetene som ligger i loven i dag. 
 
Norges Blindeforbund er av den grunn positive til en endring av 
inngangsvilkårene slik at man både kan få hjelpemidler på bakgrunn 
av nedsatt funksjon og på bakgrunn av diagnose. 
 
Norges Blindeforbund foreslår derfor at man setter opp alternative 
inngangsvilkår slik at alle som trenger hjelpemidler kan få dette. 
 
 
Tilskuddsordning 
 
Norges Blindeforbund er positive til å prøve ut en tilskuddsordning 
for enklere hjelpemidler, så lenge det blir et alternativ til dagens 
låneordning, som fortsatt skal være hovedordningen. Her må det 
være brukere med betydelig kompetanse som skal kunne bruke en 
tilskuddsordning og det kan kun velges å bruke tilskuddordningen til 
utvalgte hjelpemidler, som et ekspertutvalg kan ha som oppgave å 
godkjenne. En slik ordning vil også, til en viss grad, hjelpe oss med å 
komme rundt anbudsordningen og sikre et bredere sortimentsutvalg. 
 
 
Ekspertutvalg 
 
Norges Blindeforbund er skeptisk til at alle produkter som folk flest 
bruker ikke skal kunne gis som hjelpemiddel. For eksempel har NBF 
kjempet for at PC skal gis som hjelpemiddel fordi dette ofte blir en 
ekstra-PC i et hjem eller på en arbeidsplass og er et viktig 
kommunikasjonshjelpemiddel for synshemmede. Her vil et utvalg 
kunne avgjøre hva som er innenfor og utenfor. Slik det er i dag hvor 
hjelpemidler tas ut i statsbudsjett og senest nå også i revidert 
nasjonalt budsjett er det ingen kvalitetssikring fra brukersiden og 
knapt nok fra NAV slik vi forstår. Derfor vil det å ha produkter 
gjennom et utvalg kunne bli en forbedring. Hva et slikt utvalg faktisk 
skal hete er ikke så viktig, ekspertutvalg, kvalitetsutvalg, 
brukerutvalg, eller lignende.  
 



 

 

 
 
 
Fjerning av 26-årsgrensen for aktivitetshjelpemidler 
 
Norges Blindeforbund støtter forslaget om å fjerne 26-årsgrensen for 
aktivitetshjelpemidler. 
 
 
Kommunalt ansvar 
 
Norges Blindeforbund er sterkt imot å flytte finansieringen av 
basishjelpemidler til kommunene og mener at retten til disse fortsatt 
må ligge i folketrygden. Kommunene har allerede flere oppgaver enn 
de klarer å finansiere, noe vi ser på bl.a. eldreomsorgen, skolene, og 
sykehjemmene.  
 
Det er imidlertid positivt at kommunene har utstrakt mulighet til å 
dele ut slike hjelpemidler som det jo gjøres i dag gjennom 
bestillingsordningen, som bl.a. gir synskontakter rett til å dele ut 
enklere hjelpemidler. Man kan også vurdere om denne ordningen, 
som fungerer bra, skal utvides. 
 
 
Gråsoneproblematikk 
 
Norges Blindeforbund er enig i at det er viktig å fjerne 
gråsoneproblematikk og sikre helhetlige løsninger for 
funksjonshemmede, men tror ikke sektorprinsippet vil løse dette. 
Mange har behov som går over ulike sektorer og da er det viktig at 
noen kan koordinere ditt totale behov. Slik Norges Blindeforbund ser 
det, vil folketrygden, på mange områder, være den samlende loven. 
Det er allikevel enkelte områder som må styrkes i forhold til å tenke 
helhetlig, to av disse er arbeid og utdanning. 
 
 
Funksjonsassistent og arbeids- og utdanningsreiser 
 
Norges Blindeforbund støtter forslaget om at funksjonsassistent og 
arbeids- og utdanningsreiser blir rettighetsbaserte og at sistnevnte 
blir en permanent ordning. 
 
 



 

 

Opplæring 
 
Norges Blindeforbund ønsker at opplæring skal samles der hvor 
ansvaret er delt. F.eks. Bør opplæring i datahjelpemidler og 
tilleggsutstyr som leselist og tale legges til NAV, ikke som i dag hvor 
dette deles mellom NAV og kommunene, der Nav har ansvar for 
opplæring i hjelpemidlets funksjon mens kommunen har 
opplæringsansvar i generelle dataferdigheter. Ved siden av at det 
sikres et klart ansvarsforhold, er det viktig at opplæringen gis av 
kompetente personer og at det gis mer opplæring. 
 
 
Arbeidsmarkedslov 
 
Slik situasjonen er i dag er det mange som ikke kommer inn i 
arbeidslivet, til tross for både evne og vilje. Det er derfor viktig at vi 
også ser på andre måter å organisere dagens ordninger i forhold til 
arbeid. Samtidig er det viktig at rettskravet ikke blir dårligere ved en 
endring av system. Arbeidsmarkedsloven, slik den er i dag, vil ikke 
kunne sikre de rettighetene man har gjennom folketrygdloven.  
 
Norges Blindeforbund mener derfor det kan være riktig å flytte 
hjelpemidler på området arbeid over i arbeidsmarkedsloven, men at 
det kan ikke skje før man har gjort betydelige forbedringer i 
arbeidsmarkedsloven. 
 
 
Finansiering og ansvar for tilpassningskurs 
 
Norges Blindeforbund er sterkt mot forslaget om å flytte finansiering 
og ansvar for tilpasningskurs til helseregionene. Det er viktig at dette 
forblir i folketrygden og fortsatt finansieres av NAV siden det sikrer 
likt tilbud over hele landet, er rehabilitering til mestring av 
ferdigheter og ikke knyttet til medisinsk behandling og siden dagens 
ordning fungerer bra. I helsevesenet vil slik opplæring kunne bli 
prioritert ned siden det der er hovedfokus på medisins behandling og 
vi allerede i dag opplever at få henvises til rehabilitering fordi man 
ikke forstår at dette har stor effekt. Samtidig vil hver helseregion 
kunne velge ulikt nivå for kurstilbud og det er en tendens til at man 
ønsker å gjennomføre tilbud innen egen region, noe som vil være 
svært uheldig for rehabiliteringskurs, som for en del grupper bør skje 
et sted i landet der spisskompetansen er stor. Det er også en fare at 



 

 

de pengene som evt. flyttes over fra NAV til helseregionene vil 
forsvinne i den store potten, da det er snakk om relativt lite penger. 
 
 
Skole og barnehage 
 
I forhold til skole og barnehage mener Norges Blindeforbund det er 
viktig at retten til hjelpemidler ligger i folketrygdloven. 
 
 
Overføring av ansvar til Husbanken 
 
Norges Blindeforbund mener det er viktig at det ikke skjer noen 
overføring av ansvar til Husbanken. Dette da det bare i få tilfeller vil 
være behov for hjelpemidler sammen med søknad om andre ytelser 
fra Husbanken. I tillegg vil det være en stor risiko for at husbanken 
ikke sitter med den riktige kompetansen, og at man derfor vil få en 
vilkårlig behandling av søknader på dette området. 
 
 
Ortopediske hjelpemidler og høreapparater 
 
Til slutt vil Norges Blindeforbund poengtere at vi fullt ut støttet 
mindretallet på området ortopediske hjelpemidler og høreapparater. 
 
 
Nasjonalt kompetansesenter 
 
Norges Blindeforbund mener det vil være riktig å bedre samarbeidet 
mellom de nasjonale kompetansemiljøene, som har en betydning for 
hjelpemiddelformidlingen i Norge. 
 
 
Lovutvalg 
 
Norges Blindeforbund mener at man burde opprette et lovutvalg for å 
se på følgende områder; Inngangskriteriene for retten til 
hjelpemidler, en styrking av retten til hjelpemidler gjennom 
folketrygdloven og en styrking av arbeidsmarkedsloven med tanke 
på en mulig overføring av hjelpemidler på området arbeid. 
 
Dersom myndighetene faller ned på at enkelte hjelpemidler skal 
hjemles i annen lovgivning enn folketrygdloven, må 



 

 

rettighetsforankringen vurderes nøye av et lovutvalg. I en slik 
prosess er det meget viktig at brukerorganisasjonene har et eget 
sete i utvalget og tas med gjennom hele arbeidet. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Blindeforbund 
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