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Høringssvar NOU 2010: 5 – Aktiv deltakelse, likeverd og 
inkludering 
 
Vi viser til brev fra AD sendt 16. juni 2010, der Unge funksjonshemmede inviteres til å uttale oss 
om utredningen NOU 2010: 5 – Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering.  

 
Unge funksjonshemmede mener at dette er en viktig NOU, men er gjennomgående skuffet over 
utvalgets omfattende forslag til endringer i noe vi anser som en velfungerende ordning, og 
utvalgets manglende fokus på unge brukere. 
 

Generelle betraktninger 
Unge funksjonshemmede savner fokus på unge brukere i hjelpemiddelutvalgets utredning. Unge 
med sammensatte behov er den gruppen som er minst fornøyd med dagens ordning

1
, men det er 

likevel lite fokus på denne gruppen i utredningen. Unge funksjonshemmede ser at man må 
gjennomføre innsparinger i forhold til et økt antall eldre i framtida, men dette må ikke skje på 
bekostning av de unge brukerne. 

 
Unge funksjonshemmede er videre negative til utvalgets store fokus på en endring i 
sektoransvaret. I 1997 fikk hjelpemiddelsentralen ansvar for hjelpemidler i skolen grunnet mangel 
på ressurser og kompetanse i kommunene. Dette foreslås nå å tilbakeføres, selv om man ikke har 
bevis for at det vil skje en økning i verken kompetanse eller ressurser. Et slikt system vil ikke 
garantere geografisk likebehandling, og vil trolig skape en stor ubalanse basert på hvor i landet 
man bor. 
 

 
Spesifikke merknader 
 
1.4.5 Forslag som gjelder aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, stimulering og lek 
Unge funksjonshemmede er positiv til forslaget om å oppheve aldersgrensen på 
aktivitetshjelpemidler. For å hindre sosial ekskludering er det viktig for funksjonshemmede å ha 
muligheten til å delta på fritidsarenaen, og for dette er det viktig med tilgang til gode 
fritidshjelpemidler. Unge funksjonshemmede mener videre at det er viktig med klare definisjoner på 
hva som er aktivitetshjelpemidler, og hva som er utstyr til trening, stimulering og lek, da en uklar 
inndeling kan føre til store forskjeller på tilgjengeligheten.  

 
 
 

                                            
1
 Tekniske hjelpemidler – Hva skaper fornøyde brukere? Fjeldvik et. Al, 2007 



1.4.9 Forslag i tilknytning til tilrettelegging av bolig 
Unge funksjonshemmede er positive til hjelpemiddelutvalgets fokus på kommunens ansvar for å 
skaffe egnet bolig, men savner et fokus på unge i etableringsfasen. Vi ser at et viktig aspekt i 
utredningen er tilpasning av boliger for de som allerede eier noe, men savner fokuset på unge som 
ønsker å komme inn i boligmarkedet. Svært mange av våre medlemmer har verken råd eller 
tilgang til en egnet bolig, og ender derfor opp med å bo hjemme hos foreldrene, noe som er sosialt 
ekskluderende og lite hensiktsmessig. 

 
1.4.13 Forslag om tilretteleggingstilskudd til alle arbeidsgivere 
Mange av våre medlemmer ønsker å arbeide, men møter sterke utfordringer i forhold til det å 
komme seg inn på arbeidsmarkedet. Unge funksjonshemmede er positiv til utvalgets forslag om å 
utvide målgruppen for tilretteleggingstilskuddet slik at det kan gis til alle virksomheter uavhengig av 
om de er IA-virksomheter eller ikke. Vi er likevel bekymret for at vår gruppe skal falle utenfor her, 
da mye av fokus er lagt på de som allerede er i arbeid. Unge funksjonshemmede mener at man i 
større grad må inkludere de som ikke er etablert på arbeidsmarkedet, gjerne gjennom kvoteringer 
og lønnstilskudd. 

 
1.4.16 Forslag i tilknytning til forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser 
Som tiltak for å sikre sysselsetting og like rettigheter på arbeidsmarkedet og utdanningsarenaen, 
foreslo utvalget å lovfeste ordningen med arbeids- og utdanningsreiser.  Unge funksjonshemmede 
stiller seg bak dette forslaget, og håper ordningen nå gjøres permanent 

 

 
Ta gjerne kontakt dersom ved spørsmål eller behov for utdyping av noen av innspillene 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Adrian Tollefsen 
Styreleder, Unge funksjonshemmede 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt hos Unge funksjonshemmede: 
Rådgiver Torunn Berg, 
telefon: 92 24 35 44 eller torunn@ungefunksjonshemmede.no  
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