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Høring – NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering  
 
 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon av og 
for personer med utviklingshemning.  
 
NFU er opptatt av at rettighetene og interessene til personer med utviklingshemning blir 
ivaretatt når en nå skal vurdere konsekvensene av forslagene i NOU 2010:5.  
 
Som utvalget legger til grunn i sin utredning, er et hjelpemiddel et kompensatorisk 
virkemiddel som skal bidra til å utjevne gapet mellom personen med funksjonsnedsettelse og 
de krav samfunnet stiller til funksjon. NFU er, som utvalget, opptatt av at det skal være et 
samfunnsansvar å kompensere for nødvendige merutgifter til hjelpemidler. NFU er av den 
klare oppfatning at dette best sikres gjennom en videreføring, og styrking av det statlige 
ansvaret for hjelpemidler gjennom folketrygden som en har i dag.  
 
NFU har de siste 20 årene opparbeidet seg en betydelig erfaring og kunnskap om kommunal 
tjenesteyting, og sikring av individuelle rettigheter med kommunen som pliktsubjekt. En 
gjennomgang av Helsetilsynets tilsyn med kommunenes tjenesteyting siden 1996 viser at 
kommunene bryter lovene i omtrent 70 prosent av tilfellene. NFU anser dette som svært 
alvorlig, og er en rettssikkerhetsmessig utfordring som ikke løses ved at flere individuelle 
rettigheter for personer som oppfyller nærmere bestemte vilkår skal ytes av kommunene.  
 
Dagens formidlingssystem er utviklet gjennom 30 år ved en systematisk satsing for å nå de 
målene en har satt om et helhetlig og likeverdig tilbud. Sosialdepartementet utredet i 1992 en 
desentralisert modell med overføring av ansvaret for hjelpemiddelområdet fra staten til 
fylkeskommune/kommune. Konklusjonen var at funksjonshemmedes rettigheter til 
hjelpemidler ikke vil kunne opprettholdes i et desentralisert system, da hjelpemidlene vil 
budsjettavhengig kommunal ytelse. NFU anser dette for å være det bærende argumentet for 
fortsatt statlige garantier for et likeverdig hjelpemiddeltilbud.  
 
Folketrygdloven gir en statlig garanti for et likeverdig hjelpemiddeltilbud uansett alder, bosted 
og kommuneøkonomi. NFU ser det som sentralt at også hjelpemiddelsentralens virksomhet 
er hjemlet i folketrygdloven, da dette fremmer målsetningen om et likeverdig tilbud.  
 
Utvalget har i sitt forslag lagt opp til en sektorinndeling av hjelpemiddelområdet. NFU ser at 
uvalget har hatt behov for en klargjøring av ansvaret for ulike typer av opplæringstiltak, da 
det her har vært et overlappende ansvar, noe som kan skape ansvarsfraskrivelse. NFU er 
likevel ikke enig med forslaget til utvalget, som går ut på å tydeliggjøre at det er kommunen 



som har et helhetlig ansvar for opplæringsområdet. NFU er som nevnt tidligere opptatt av at 
en sikrer muligheten til likeverdig samfunnsdeltakelse, også innenfor opplæringsfeltet. Dette 
sikres etter vår oppfatning best gjennom en ytterligere presisering av folketrygdens ansvar 
for hjelpemidler innefor opplæringsfeltet.  
 
Det samme vil etter NFUs mening gjelde for basishjelpemidler i dagliglivet og i den enkeltes 
eget hjem. Formidling av basishjelpemidler krever stor kunnskap og innsikt i den enkeltes 
behov. Hjelpemiddelsentralene har i dag oversikt over markedet, driver kvalitetssikring av 
produktene og foretar innkjøp. Dette har både medlemmet selv og kommunen nytte av i form 
av at de som har brukerpass og kommunale fagfolk kan bestille uten omfattende 
saksbehandling. NFU er også kritiske til om overføring til kommunen vil føre til et smalere 
tilbud i form av at kommunen vil måtte opprettholde en viss lagerkapasitet for utlån ved 
kortvarige behov. 
 
I forhold til hjelpemiddel knyttet til egne hjem er utvalget opptatt av at kommunene ikke skal 
kunne skyve hjelpemiddelansvaret over på staten. Samtidig understreker utvalget at det er 
de enklere hjelpemidler som skal overføres til kommunene. NFU er opptatt av at personer 
med behov for hjelpemidler i hjemmet skal ha mulighet til å få disse basert på sine 
individuelle behov, og sin egen boligs beskaffenhet. Slik utvalget legger opp til vil det etter 
NFUs vurdering, ikke legge opp til en tilstrekkelig individuell vurdering av behov for 
hjelpemidler, men mer se kommunens behov for tilrettelagte boliger som det sentrale. Dette 
vil igjen føre til en økt fokusering på ”omsorgsgettoer”, hvor kommunen kan bygge tilpassede 
boliger med nødvendige hjelpemidler lokalisert. Dette er en utvikling som NFU er svært 
bekymret for, og som ikke er i overensstemmelse med nasjonale føringer. 
 
 
 
NFU er også bekymret for at en økt ”sektorisering” av hjelpemiddeltilbudet vil føre til flere 
gråsoner. Ved å gi forskjellige sektorer ansvaret for det som kan være sektorovergripende 
hjelpemidler vil det kunne oppstå gråsoner hvor den skadelidende blir den enkelte person 
med funksjonsnedsettelse. Dette unngår en best ved å fortsette å hjemle retten til 
hjelpemidler i folketrygdloven.  
 
 
Kommentarer til enkeltforslag 
 
NFU støtter utvalgets forslag om å fjerne aldersgrensen for aktivitetshjelpemidler. 
 
 
NFU støtter utvalgets forslag om å rettighetsfeste funksjonsassistent i arbeidslivet. 
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