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Høringsuttalelse – Forslag til ny ordning for stønad til briller til barn
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) viser til høringen på forslag til ny ordning for stønad til briller til barn.
SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB). Vår felles visjon er likeverd
og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider om å
gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en
realitet i Norge.
SAFO takker for anledningen til å gi innspill til forslaget.
SAFO sin høringsuttalelse - oppsummert
Forslaget innebærer stort sett et godt opplegg for barn flest,
men slik det foreligger nå tas det ikke hensyn til behovet til barn som på grunn av funksjonsnedsettelse har et særskilt stort forbruk av briller.
SAFO ber Regjeringen inkludere følgende i ny ordning stønad briller til barn:
Barn og unge med redusert kognitiv evne eller bakenforliggende medisinsk årsak som innebærer et særskilt stort forbruk av briller må:
• Unntas fra begrensingen på ett par briller per år.
• For hvert år refunderes brillepar nummer 1 med 75 % av kostnadene. Etterfølgende
brillepar i samme år dekkes fullt ut (100%).
Regjeringens forslag oppsummert
Intensjonen bak forslaget om endring i brillestønad er å bedre barn og unges mulighet til å
bruke briller. Ordningen er universell og innebærer at barna som inkluderes får dekket 75%
av et beløp etter fastsatte satser, begrenset oppad til en brille per år.
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Våre erfaringer – barn med spesielt stort forbruk av briller
Handikappede barns foreldreforening (HBF) og Norsk forbund for utviklingshemming (NFU)
er begge organisasjoner som er tilknyttet samarbeidsorganet for funksjonshemmede organisasjoner (SAFO). Organisasjonenes medlemsmasse inkluderer enkeltmedlemmer som gjennom et år vil ha behov for flere par med briller. For disse kan den kognitive utviklingen blant
annet føre til manglende impulskontroll og følgelig et særlig stort forbruk av briller. Noen
briller blir tygget i stykker, andre går vegg i mellom. Samtidig er god tilrettelegging i form av
synskorrigerende tiltak særlig viktig og for denne gruppen og avgjørende for barnets habilitering.
Begrensning på ett brillepar i året slår uheldig ut for spesielt sårbare barn – En god offentlig
ordning er helt nødvendig
Slik forslaget i dag er utformet, vil disse barn og unge ta del i den universelle løsningen, men
begrensningen på et brillepar per år vil rent kostnadsmessig slå urimelig ut. Dette er barn og
unge som i hovedsak også har andre kjente utfordringer, men ikke faller inn under denne eller andre ordninger for synshjelpemidler. Vi har også mottatt bekymringsmeldinger fra rådgivere i NAV om at denne gruppen sårbare barn ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt i forslaget.
Det er også verdt å merke seg at ordinære private forsikringsordninger ikke er et alternativ
for kostnadsdekking, da selskapene ovenfor målgruppen skygger banen. Offentlige ordninger er derfor helt nødvendig for å sikre at ikke familier med funksjonshemmede barn belastes med store kostnader på grunn av barnas reduserte funksjonsevne.
Forslag fra SAFO – Funksjonsnedsettelse må ikke gi ekstra kostnader
Med bakgrunn i ovenfor stående foreslår SAFO at barn og unge med redusert kognitiv evne
eller bakenforliggende medisinsk årsak unntas fra begrensingen på et par briller per år.
Skal ordningen være universell, må det innrømmes 75 prosent dekning av første brillepar
per år, og full dekning på eventuelle påfølgende for denne gruppen.
Med vårt endringsforslag, vil utgiftsbyrden for aktuelle forsørgere være likestilt uavhengig av
barnet eller den unges funksjonsnedsettelse.
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