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Kapittel 2661, post 73, 75, 76, 77, 78 og 79: Hjelpemidler 
Regjeringen lanserer at den vil foreta en utredning om å gi kommunene totalansvaret for formidling av såkalte enkle 
og høyfrekvente hjelpemidler, samt at Husbanken skal overta ansvaret for hjelpemidler for tilpasning i bolig. Retten 
til hjelpemidler ligger i dag i folketrygden. Unge funksjonshemmede er sterkt imot en slik ansvarsoverføring, og 
svekkelse av funksjonshemmedes rett til et selvstendig og aktivt liv. En ansvarsoverføring vil svekke denne retten, 
og gjøre den enkelte avhengig av sin kommunes økonomi og kompetansenivå. Kommunene har svært ulike 
økonomiske forutsetninger, og det er begrensede ergoterapeutressursser. Dette vil drastisk svekke 
funksjonshemmedes rett til et aktivt og selvstendig liv, og fragmentere et allerede varierende tjenestetilbud 
ytterligere. Vi ser svært alvorlig på at Regjeringen nå går imot anbefalingene fra samtlige brukerorganisasjoner 95 % 
av kommunene og faglige råd fra høringsrunden tidligere i år. 
 
Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknad: Komiteen ber Regjeringen umiddelbart 
avslutte arbeidet med utredning av kommunal ansvarsovertakelse for formidling av enkle og høyfrekvente 
hjelpemidler, og tilrettelegging av bolig. 

 
Kapittel 605, post 01 
I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å utvide Ungdomsinnsatsen til å gjelde hele landet. Dette hilser Unge 
funksjonshemmede velkommen. Stadig flere unge mennesker sliter i møte med et stadig mer krevende 
arbeidsmarked, og det er viktig at denne gruppen prioriteres for ulike tiltaksordninger. Regjeringen bevilger til 
sammen 100 millioner kroner for å sikre individuelt tilpasset og forsterket oppfølging. Unge funksjonshemmede 
ser at gruppene vi representerer nevnes flere steder i budsjettdokumentet, men ikke når det skrives om 
Ungdomsinnsatsen. Vi tar for gitt at våre grupper er inkludert i ordningens målgruppe, men mener allikevel det 
bør utformes mer spesifikke tiltak for disse ungdommene.  
 
Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknad: Komiteen ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte med detaljer om hvordan ungdomssatsingen inneholder tiltak rettet unge med nedsatt 
arbeidsevne. 
 
Unge funksjonshemmede har ved tidlige høringsrunder uttrykt vår motstand til de vedtatte endringene i AAP-
ordningen. Regjeringen har som målsetning å få flere fra AAP over i arbeid, og vi mener sterkt at 
innstramningene vil føre til det motsatte. Når endringene trer i kraft ved årsskifte vil det være flere tusen 
mottakere med et sterkt informasjonsbehov rundt hvordan disse vil påvirke dem. Vi er derfor glade for at det er 
satt av øremerkede midler til NAV for oppfølging av regelendringene, og ønsker å understreke viktigheten av å 
prioritere mottakernes informasjonsbehov.  
 
Kapittel 634, post 76: Arbeidsmarkedstiltak – tiltak for arbeidssøkere 
I budsjettforslaget legges det vekt på at kvaliteten til arbeidstiltakene skal være høy for å bidra til økt overgang til 
arbeid. Unge funksjonshemmede har lenge argumentert for at slike tiltak skal være reelt kvalifiserende, og ikke 
bare aktivitet. Vi vet at det er enda større sammenheng mellom høyere utdanning og sysselsetting blant gruppene 
vi representerer, og befolkningen for øvrig.  
 
Unge funksjonshemmede ber komiteen foreslå at utdanning prioriteres som arbeidsmarkedstiltak. 
Den gjennomsnittlige ventetiden mellom vedtak om behov for arbeidsmarkedstiltak og tidspunkt for tiltaksstart er 
384 dager. Dette er uakseptabelt høyt, og Unge funksjonshemmede krever handling omgående for å redusere 
ventetiden drastisk. 
 
Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknad: Komiteen ber Regjeringen iverksette tiltak 
omgående for drastisk å redusere ventetiden mellom vedtak om behov for arbeidsmarkedstiltak og tiltaksstart. 


