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NOU 2010:5 "AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING." 
HØRINGSUTTALELSE 
 
Ovennevnte sak ble behandlet i Rådet for funksjonshemmedes møte 14.10.2010 sak 27/10 d.å. 
hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 
Råd for funksjonshemmede har følgende uttalelse til NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og 
inkludering: 
 

• Retten til hjelpemidler må fortsatt ligge til folketrygdloven med et statlig 
finansieringsansvar. Dette vil sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne og kroniske 
sykdommer tilgang til hjelpemidler på alle livsområder. Brukere som er avhengig av 
ulike typer hjelpemidler ønsker ikke et mer fragmentert formidlingssystem, men en 
formidlingstjeneste som er kompetent og som forstår betydningen av en helhetlig 
tilnærming for å løse den enkeltes praktiske problemer. 
 
Muligheten til et selvstendig liv gjennom retten til hjelpemidler, må være uavhengig av 
geografisk bosted og kommuneøkonomi. Å legge finansieringsansvaret til kommunene 
vil føre til store ulikheter i hjelpemiddeltilbudet. RFF viser også til tidligere erfaringer 
med overføring av tjenester og midler til kommunene. Etter noen år går midlene inn i den 
kommunale ramme og de opprinnelige overføringene konkurrerer med andre viktige 
oppgaver. 
 
Dagens hjelpemiddelformidling må heller styrkes gjennom bedre ergoterapeuttilbud og 
utvidelse av reparasjonstjenester for hjelpemidler.  

 
• Det må være et mål at ventetiden for tildeling av hjelpemidler reduseres. Spesielt kan 

nevnes barn som har behov for hyppig utskifting av hjelpemidler. Det må sikres god 
oppfølging i alle ledd slik at hjelpemidlene kommer til rett tid (og til rett årstid), og ikke 
blir levert når barnet allerede har vokst ifra det.  

 
• Å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et aktivt liv er viktig i et 

folkehelseperspektiv og i forhold til målet om deltakelse og likestilling for alle. 
Inaktivitet fører til dårligere helse, og fjerning av aldergrensen for aktivitets- og 

– 
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fritidshjelpemidler vil gi flere muligheten til et aktivt og sunnere liv. RFF støtter 
utvalgets forslag om dette. 

 
• RFF mener både høreapparater og ortopediske hjelpemidler faller inn under definisjonen 

av hjelpemidler og må finansieres over folketrygden. Det er også viktig at disse 
hjelpemidlene sees i sammenheng med øvrige og at det er det statlige 
formidlingsapparatet som har ansvaret.  

 
• RFF støtter ikke forslaget om en tilskuddsordning, og er uenig i bruk av egenandel på 

hjelpemiddelområdet. En tilskuddsordning vil kunne føre til at mange med begrenset 
økonomi og mangel på evne til egenbetaling vil la være å investere i nødvendige 
hjelpemidler. 

 
• RFF støtter forslaget om å gjøre ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet 

permanent, og å lovfeste ordningen med arbeids- og utdanningsreiser.  
 

• Det er viktig at det satses på forskning og stimuleres til utvikling og nytenkning. 
Tilgangen til ny teknologi og innovasjon må ivaretas, og god og bred brukermedvirkning. 
Brukernes erfaringer og løsningsforslag må i større grad være en del av utviklingen av 
tjenestetilbudet. 
 

• Satsing på universell utforming vil være sentralt for å kunne bidra til at behovet for 
hjelpemidler reduseres.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Råd for funksjonshemmede i Sandefjord kommune 
 
 
 
Ove Holter Jørgensen     Merete Jørstad 
Leder i råd for funksjonshemmede   konsulent 
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