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NOU 2010:5 - Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud 
Høringsuttalelse fra Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 
 
 
Innledning 
Statens råd for funksjonshemmede viser til høringsbrev datert 18.6.10 fra 
Arbeidsdepartementet.  
 
Rådet har drøftet utredningen i sine møter i juni og september. Foruten noen generelle 
betraktninger, knytter rådet sine kommentarer til utvalgets konkrete forslag. For enkelhets 
skyld vil kommentarene bli knyttet til plasseringen i kapittel 16. 
 
Generelt 
Hjelpemidler er et middel til å opprettholde eller forsterke den enkeltes mulighet til deltakelse 
i samfunnslivet og selvforsørging gjennom arbeidsinntekt. Dette perspektivet bør være 
førende for utformingen av formidlingssystemet gjennom at brukerens behov er 
utgangspunktet. 
 
Rådet understreker at retten til hjelpemidler er retten til å få kompensert 
funksjonsnedsettelser. Hjelpemidler er i seg selv ikke noe mål, men er alltid et middel for å 
dekke andre behov, som ikke er ”spesielle”, men grunnleggende menneskelige.  Alle har 
behov for å spise, kommunisere, sove, flytte på seg, vaske seg etc., og det er slike behov 
hjelpemidlene skal dekke. Rådet kan ikke se at debatten er kommet så langt en kunne ønske 
og inviterer til en overordnet diskusjon om dette. 
 
Rådet etterlyser en samlet samfunnsøkonomisk vurdering av forholdet mellom universell 
utforming, tjenester og hjelpemiddel, ut over drøftingen i kapittel 7. Rådet etterlyser for 
eksempel beregninger av kostnadene ved å unnlate å tildele hjelpemidler. I mange tilfeller vil 
personer kunne bevege seg rundt med krykker eller rullator, men over tid få 
belastningsskader. Det kan være ulønnsomt på lang sikt å ha for restriktiv praksis når det 
gjelder tildeling av mer komplekse hjelpemidler, det kan ha kostnader både i form av økt 
sykelighet og minsket deltakelse i arbeidslivet. 
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Hagenutvalget er i gang med en utredning om innovasjon og omsorgsteknologi. Selv om 
utredningen særlig fokuserer på eldreomsorg, vil mange av drøftingene også være relevant 
for hjelpemiddelområdet generelt, særlig hjelpemiddel i dagligliv og hjem.  
 
Rådets syn er at rett til resultat (rett hjelpemiddel til rett tid) er viktigere enn organisering. 
Individuelle behov er utgangspunktet, men rådet kan ikke se at behovet for reell 
brukermedvirkning kommer tydelig fram i de konkrete forslagene Hjelpemiddelutvalget har 
lagt fram. Uansett hvilket forvaltningsnivå, sektor, institusjon, arbeidsplass etc. som har 
ansvaret for et hjelpemiddel kan det oppstå diskusjoner om hvem som har ansvaret. Rådet 
tror derfor ikke at sektoransvarsprinsippet løser problemene.  
 
Dagens system med en statlig hjelpemiddelsentral i hvert fylke ble valgt nettopp for å komme 
bort fra tidligere fragmenterte formidling, et formidlingssystem som kunne være uoversiktlig 
for brukerne og som skapte forskjellsbehandling og lite forutsigbarhet. 
 
Rådet har begrenset tro på at lovendringer kan fjerne risikoen for at det oppstår gråsoner, 
hvis endringene innebærer at ansvaret for finansiering og formidling blir spredt mer enn i dag. 
Spredning av ansvar vil gjøre det vanskeligere å få en god faglig og helhetlig vurdering av 
hjelpebehov.  
Rådet støtter hjelpemiddelutvalgets verdisyn og overordnede mål slik det står beskrevet i 
kap.3. Rådet etterlyser imidlertid en grundig analyse av hvilke konsekvenser utvalget mener 
forslagene som legges frem vil få for den enkelte bruker og for utviklingen av det 
formidlingsfaglige fagfeltet.  
 
Hjelpemiddelutvalgets forslag 
Rådet støtter følgende forslag:  

• Forslag 5 om å oppheve aldersgrensen for aktivitetshjelpemidler.  
• Forslag 14 om å overlate spørsmålet om hjelpemidler til deltakere i VTA til utvalget 

som skal vurdere disse arbeidsmarkedstiltakene  
• Forslag 15 om å gjøre ordningen med funksjonsassistent permanent, og å se denne 

ordningen i sammenheng med brukerstyrt personlig assistanse 
• Forslag 16 om å gjøre ordningen med arbeids- og studiereiser permanent 

  
For vurderingsgrunnlaget, se kronologisk gjennomgang av forslagene under. 
 
 
Forslag 1: Lovendringer og nedsetting av lovutvalg. 
Rådet vil advare mot lovendringer i Folketrygdloven, ettersom utvalgets forslag ikke tydelig 
nok ivaretar den enkeltes individuelle rett til fullfinansierte hjelpemidler, slik hovedregelen er i 
Folketrygdloven i dag. 
 
Forslag 2: Tilråding om økt bruk av tilskudd til hjelpemidler 
Rådet mener at fullfinansiering av hjelpemidler må være det grunnleggende prinsippet i 
hjelpemiddelformidlingssystemet. Utlån er en god løsning blant annet fordi det fremmer 
resirkulering av hjelpemidler og sikrer ansvarsplassering når noe går i stykker. Slik rådet ser 
det er imidlertid kompetent faglig rådgivning i valg av hjelpemiddel aller viktigst. Rådet ser at 
tilskudd kan være en løsning på enkelte begrensede områder, men rådet mener det må være 
tydelig hvem som har ansvar for reparasjon når hjelpemidler tildelt ved tilskudd går i stykker, 
eller dersom hjelpemidler ødelegges.  
 



 3

Rådet ser behov for at dispensasjonsordningen for å gå utenom sortimentslistene må gjøres 
mer kjent både for ansatte og brukere slik at den brukes i nødvendige situasjoner.  
 
Forslag 3: Opprettelse av et rådgivende ekspertorgan 
Rådet er skeptisk til å opprette enheter uten beslutningsmyndighet. Rådet ønsker derfor at 
ekspertorganets påtenkte oppgaver ivaretas av eksisterende strukturer med 
vedtakskompetanse.  
 
Forslag 4: Økt kommunalt ansvar for basishjelpemidler i dagliglivet 
Rådet er mot en organisering og finansiering av hjelpemiddelområdet hvor årlige 
budsjettrammer innvirker direkte på hjelpemiddeltildelingen til den enkelte bruker. Mer ansvar 
til kommunene uten øremerking av midler, kan få uheldige konsekvenser for 
hjelpemiddelbrukere. Rett til hjelpemidler hjemlet hovedsaklig i Folketrygdloven gir et sterkt 
rettsvern for den enkelte bruker fordi det er en individuell rett, uavhengig av hvor mye som er 
brukt til samme formål for andre brukere i samme budsjettår. Rådet tror utvalgets forslag til 
spredning av ansvaret for hjelpemidler etter sektor fort vil føre til at man går bort fra dagens 
ordning hvor staten fullfinansierer de fleste typer nødvendige hjelpemidler. En oppdeling etter 
sektor og med større økonomisk og faglig ansvar til kommunene ser rådet for seg kan skape 
nye gråsoner og større ulikhet mellom regionene, en uønsket utvikling.   
 
Kommunene har varierende størrelse og kompetanse. Muligheten for å kartlegge/avdekke 
behov vil derfor variere og kan være medvirkende til større forskjeller i fremtiden. 
Hjelpemiddelsentralen som i dag finnes i alle fylker, spiller i praksis en viktig rolle som faglig 
samarbeidspartner for kommunene. Dersom ansvaret for hjelpemidler spres mer enn i 
dagens ordning ut fra et ønske om sektortenkning, ser rådet også en fare for at 
hjelpemiddelsentralene i fremtiden ikke vil ha mulighet til å opprettholde kapasitet og 
veiledningskompetanse på områder hvor fagansvaret er overført til andre. 
 
Et skille mellom enkle og komplekse hjelpemidler. kan virke besnærende, men vil i praksis 
føre til gråsoner. Det kan også spørres om det er hjelpemiddelets teknologi, 
brukergrensesnittet eller behovet som skal dekkes som må være komplekst eller komplisert 
for at staten skal ha (hoved)ansvaret for å skaffe en løsning.  
 
Gjøres hjelpemiddeltildeling avhengig av kommuneøkonomi, kan brukergrupper bli veiet mot 
hverandre. Det er fare for at hjelpemiddelbrukerne som gruppe ikke klarer å oppnå nok 
interesse og støtte fra allmennheten for sine behov, at gruppen som helhet derfor vil tape sett 
i forhold til andre grupper kommunene også er tenkt å få økt ansvar for. SRLF støtter ikke en 
ny modell for hjelpemiddelformidling som legger økt ansvar til kommune uten at nyordningen 
følges av øremerkede midler. 
 
Forslag 5: Aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, stimulering og lek 
Rådet støtter forslaget om en fullstendig opphevelse av aldersgrensen for aktivitets- og 
fritidshjelpemidler. Nyskadde over 26 år har behov for å leve et aktivt liv etter skaden. 
Foreldre med en funksjonshemming ønsker også delta i trening og fysisk aktivitet med sine 
barn.  Finansiering av hjelpemidler til bruk i sport og fritid må kunne sees som en del av 
satsingen på folkehelsearbeid og for å utjevne sosiale forskjeller jf. bl.a. St. meld. 47 (2008-
2009): Fysisk inaktive taper åtte til ti gode leveår i forhold til fysisk aktive (s. 80), samt 
rapporter om unødig uhelse blant funksjonshemmede fra både Sverige og Norge.   
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Aktivitetshjelpemidler krever ofte opplæring og spesialtilpasning, en kompetanse som er 
vanskelig å bygge lokalt. Rådet er også skeptisk til kommunes evne og vilje til å prioritere 
hjelpemidler som ikke dekker basisbehov eller opptrening, særlig i perioder med trang 
økonomi.  Forholdsvis enkelt spesialutstyr til sport og fritid har en vesentlig høyere prislapp 
enn tilsvarende utstyr for personer uten funksjonsnedsettelse.  
 
Rådet kan derfor ikke støtte utvalgets forslag om at bare de komplekse hjelpemidlene i 
denne kategorien skal fortsette å være et statlig ansvar.   
 
Forslag 6: Opprydding på området tilskudd til opplæringstiltak  
Rådet stiller seg positiv til forenkling og tydeliggjøring av lovverk, men mener at det skal 
utvises forsiktighet med lovendringer før konsekvensene er nøye utredet, dette gjelder også i 
forhold til særordninger for enkelte grupper.  Rehabilitering for personer med sansetap finnes 
det liten kompetanse på i kommunene. Opplæringstiltak ved egne sentra har vært et svar på 
denne utfordringen. Rådet vil fraråde at statlig tilskudd til nødvendige opplæringstiltak fjernes 
nå. Ansvaret for opplæringstiltak i dagliglivet ligger i kommunene (hjemlet i 
sosialtjenesteloven), men i praksis er det få brukergrupper som får et systematisk tilbud.  
 
Forslag 7: Økt ansvar for hjelpemidler, tilrettelegging og opplæring i barnehage- og 
opplæringsloven 
Rådet vil henvise til innledningen til dette høringssvaret der det ble utrykt tvil om hvorvidt 
lovendringer kan fjerne alle gråsoner mellom sektorer. Rådet vil understreke at det er en 
elevs individuelle rett til å motta nødvendige hjelpemidler som her er vesentlig, mer enn hvem 
som er pliktig å gi det. Eventuelle endringer må støtte opp om retten til å gå på nærskolen for 
de som ønsker det. 
 
Forslag 8: Opprydding i ansvaret for behandlingshjelpemidler 
Rådet mener spesialisthelsetjenestens ansvar for behandlingshjelpemidler har svekket 
brukerens rett til å få det hjelpemiddelet den enkelte trenger. Rådet mener det er vesentlig at 
tilgangen til denne typen hjelpemidler ikke vanskeliggjøres, og er dersom skeptisk til at 
spesialisthelsetjenesten skal overta ansvar fra Arbeids- og velferdsetaten. . Rådet frykter at 
brukerens behov ikke vurderes som en helhet, noe som er uheldig for å oppnå best mulig 
funksjonsnivå. 
 
Forslag 9: Endring i regelverket knyttet til tilrettelegging av bolig 
Rådet mener brukerne må få ordninger som er forutsigbare og gir brukerne klare rettigheter. 
Plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjenglighetsloven har styrket dette området, 
men det vil ta generasjoner før det er mange nok tilgjengelige boliger på markedet. I 
mellomtiden må regelverket for tilskudd til tilpasning og ombygging ta høyde for at nesten 
ingen med store funksjonsnedsettelser vil kunne finne en ferdig tilpasset bolig på det åpne 
markedet. Rådet mener at den individuelle retten til hjelpemidler hjemlet i folketrygden også 
på dette området må opprettholdes. Rådet mener at en overføring av dette ansvaret til 
Husbanken vil skape en situasjon der kompetansen om hjelpemidler knyttet til tilrettelegging 
av bolig fragmenteres.  
 
Forslag 10: Opprydding i ansvaret for ortopediske hjelpemidler og høreapparater 
Rådet mener retten til hjelpemidler fremdeles bør hjemles i folketrygden som en individuell 
rett for den enkelte. Rådet støtter derfor den argumentasjonen som føres fra utvalgets 
mindretall om dette, som også kan brukes når det gjelder forslaget om at kommunene skal 
overta ansvar for utstyr til trening, stimulering og lek. Som nevnt tidligere mener Rådet at en 
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oppdeling av ansvaret for hjelpemidler vil skape en langt vanskeligere situasjon for den 
enkelte bruker  
 
Forslag 11: Samling av virkemidler i en ny arbeidsmarkedslov 
Hovedregelen må være at nødvendige hjelpemidler er en individuell rett som fullfinansieres 
gjennom øremerking av midler og statlige overslagsbevilgninger. Rådet går ikke inn for å 
hjemle noen del av hjelpemidler for enkeltpersoner i Arbeidsmarkedsloven slik den fremstår i 
dag. Rådet finner det umulig å ta stilling til hva som eventuelt kan hjemles i en ny og 
annerledes Arbeidsmarkedslov ettersom det ikke er noen garanti for at dagens klage- og 
ankeadgang slik den finnes i Folketrygdloven vil bli inkorporert i en revidert 
Arbeidsmarkedslov. Retten til hjelpemidler i arbeidslivet må sees uavhengig av nivået på 
konjunkturavhengige arbeidsmarkedstiltak. 
 
Forslag 12: Sterkere og mer tilgjengelige kompetansemiljøer – arbeidsliv 
Slik rådet leser forslaget skal hjelpemiddelsentralene og NAV lokalt jobbe tettere sammen for 
å gi mennesker med funksjonsnedsettelser innpass på arbeidsmarkedet, samt å øke 
kompetansen om funksjonsnedsettelse og arbeidsliv. Rådet støtter denne intensjonen, og 
minner om at også Arbeidslivssentrene og NAVs individrettede kompetansemiljøer må inngå 
i dette samarbeidet. 
 
Forslag 13: Tilretteleggingstilskudd til alle arbeidsgivere 
Rådet ser i utgangspunktet positivt på alle tiltak som kan hjelpe mennesker inn på 
arbeidsmarkedet, også forslag om at flere arbeidsgivere kan motta tilretteleggingstilskudd. 
Rådet vil imidlertid si at det etter hvert må være en selvfølge at arbeidsplasser skal være 
universelt utformet. Rådet vil for øvrig se disse forslagene i sammenheng med regjeringens 
arbeid med en sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede. 
 
Forslag 15: Forsøksordningen med funksjonsassistent 
Rådet støtter forslaget om å gjøre ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet 
permanent. Erfaringer fra andre nordiske land kan tyde på at flere burde få tildelt 
funksjonsassistent. 
 
Rådet ønsker å se funksjonsassistent i sammenheng med brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA). I dag er det få som får funksjonsassistanse i arbeidslivet og også stor variasjon 
mellom kommunene i bruken av BPA. De fleste brukere av BPA er svært fornøyde, og får 
sine behov dekket på en mer fleksibel måte enn gjennom tradisjonelle hjemmetjenester. 
Begge assistanseordningene er viktige for at personer med omfattende hjelpebehov skal 
kunne delta i arbeidslivet. 
 
Forslag 16: Forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser 
Rådet støtter utvalgets syn på arbeids- og utdanningsreiser. Rådet har tidligere tatt til orde 
for at ordningen må gjøres permanent. Ordningen har stor betydning for muligheten til å delta 
i studier og arbeidsliv. Det må settes av nok midler til at alle som oppfyller kravene for 
ordningen kan bruke den.  
 
Forslag 17: Behov for et kompetanseløft, satsing på forskning og innovasjon 
Rådet mener at kompetanse er av avgjørende betydning for et godt hjelpemiddeltilbud, og 
stiller seg bak hovedintensjonene i utvalgets forslag på dette punkt. 
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Innovasjon og produktutvikling er viktig, men rådet vil peke på at standard hyllevare og 
smarthusteknologi som allerede er tilgjengelig bare i svært begrenset grad er tatt i bruk for å 
erstatte tradisjonelle hjelpemidler eller personhjelp. Et område for forskning og utvikling bør 
derfor være anskaffelsesprosedyrer og organisasjonsmessig tilrettelegging for bruk av ny 
teknologi i tillegg til, eller som erstatning for, dagens hjelpemidler. I den sammenheng bør 
praktiseringen av Lov om offentlige anskaffelser og kriterier for anbud på hjelpemidler 
evalueres, særlig med hensyn til formålet med hjelpemidlene. 
 
Avsluttende bemerkninger 
For hjelpemiddelbrukere er et godt fungerende formidlingssystem kanskje det viktigste tiltaket 
for likestilling og mot diskriminering.  
 
Enhver endring på hjelpemiddelområdet må ha som en grunnleggende forutsetning å sikre 
individets rett til full likestilling og aktiv deltakelse i samfunnet, uavhengig av funksjonsnivå og 
behov for tekniske hjelpemidler. Det vil si at eventuelle lovendringer må sikre at den enkelte 
får oppfylt individuelle rettigheter og at tildeling av hjelpemidler skjer basert på observerte og 
erfarte behov.  
 
 
Endringer som gjøres i måten hjelpemiddelområdet forvaltes, organiseres og finansieres må 
bidra til å fjerne gråsoner, ikke skape flere eller nye gråsoner. 
 
 
Med hilsen 
 
 
        
 
 
Henning Aanes 
rådsleder Anny Skarstein 
 sekretariatsleder 
           
 
 
 
 


