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Høring - NOU 2010:5 - Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et 
helhetlig hjelpemiddeltilbud 

 
NTNU synes det er positivt at man nå har en høring som har fokus på det helhetlige 
hjelpemiddeltilbudet.  NTNU vil i høringsuttalelsen kun se på et avgrenset perspektiv, og det er de 
forhold som har med universitets- og høgskolesektoren å gjøre. 
 
Universell som er enhet som er organisatorisk tilknyttet NTNU, men som har nasjonalt 
pådriveransvar i høyere utdanning innen inkluderende læringsmiljø og universell utforming, har 
sendt inn en egen høringsuttalelse. NTNU har drøftet innholdet i høringen med Universell og støtter 
opp om deres uttalelse. NTNU har tatt ut noen punkter som vi synes er viktige å påpeke. 
 

• NTNU ønsker en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddeltilbudet i UH-sektoren. Det er i 
svært liten grad sagt noe om dette i NOU 2010:5. 

• Samordning på tvers med en personlig koordinator. Dette er en god ide, fordi overgangen 
mellom skole og utdanning er en kritisk fase hvor det er lett å miste tidligere tilrettelegging. 
En personlig koordinator kan være med på å sikre videreføring av tilrettelegging og 
hjelpemidler. 

• Økt bruk av tilskudd til hjelpemidler. Dette er et bra tiltak, men det er viktig at man får 
tilskudd som tilsvarer de totale utgiftene til hjelpemidlet. 

• Lovutvalg med lovendringer. Det er viktig med et tydligere sektoransvar, men man må 
kunne konkretisere hva dette vil bety UH-sektoren. 

• Økt kommunalt ansvar for hjelpemidler. Det er viktig at studenter ikke blir skadelidende ved 
at vertskommune på studiestedet og hjemkommune ikke klarer å koordinere seg.  

• Forsøksordning med funksjonsassistent forlenges. Dette er en god ordning som bør fortsette. 
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