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HØRINGSSVAR ANGÅENDE FORESLÅTTE ENDRINGER AV BILSTØNADSORDNINGEN 
 
Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 diagnoseorganisasjoner for ungdom. Vi er 
en kunnskapsleverandør og samarbeidspartner innenfor utdanning, inkluderende arbeidsliv, 
ungdomshelse og brukermedvirkning. 
 
Innledningsvis ønsker vi å vise til høringssvar fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), og at 
Unge funksjonshemmede støtter deres vurderinger og ufravikelige krav om de foreslåtte endringene i 
bilstønaden skal innføres. Vi ønsker allikevel å utdype hvorfor ordningen er viktig nettopp for ungdom. 
 
Ungdom befinner seg i en unik livsfase. Overgangen fra barn til voksen er preget av store endringer og 
begynnelsen på et selvstendig liv. Det er i denne fasen man studerer eller har sin aller første jobb. Det er 
i ungdomstiden man bygger selvstendige voksenliv. For ungdom med funksjonsnedsettelser innebærer 
denne overgangen ofte enda større omveltninger enn for ungdom for øvrig. Det er også tidspunktet hvor 
man går fra å være økonomisk avhengige av sine foreldre til å måtte orientere seg i en ny tilværelse som 
studerende, nyansatt, eller arbeidssøkende. Felles for alle er at det er nettopp i ungdomstiden man har 
lavest inntekt, og oftest færrest muligheter til selv å øke denne. Mange unge med funksjonsnedsettelser 
og kroniske sykdommer vil og leve på helserelaterte ytelser. Vi vet samtidig at det å leve med 
funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom fører med seg økte økonomiske kostnader. Bilstønaden er en 
av ordningene som skal kompensere for merutgiftene en har i forbindelse med helsetilstanden. 
 
Unge funksjonshemmede krever at endringene av bilstønadsordningen ikke får økonomiske 
konsekvenser for brukerne. 
 
Unge funksjonshemmede er ikke enige i departementets beskrivelse av at bil ikke kan ses som et 
hjelpemiddel da det er vanlig å eie bil i Norge. Vi vil minne om at mennesker med funksjonsnedsettelser 
gjerne ikke har de samme valgmuligheter som befolkningen for øvrig når det gjelder transport da langt 
fra all kollektivtransport kan sies å være tilgjengelig, og kan oppleves som utmattende for mange. Det er 
heller ikke slik at alle funksjonshemmede bor i byer, og det vil være enda færre muligheter for 
kollektivtransport her. For unge mennesker med funksjonsnedsettelser er egen bil dessuten et 
selvstendighetsverktøy da det gir dem anledning til å dra på jobb/skole, til helsetilbud, fritidsaktiviteter 
eller til venner uten å være avhengige av å bli kjørt av andre. 
 
Unge funksjonshemmede er prinsipielt imot tilskudd på hjelpemiddelområdet, og kan vanskelig støtte 
departementets ønske om å erstatte dagens ordning med rente- og avdragsfritt lån med en 
tilskuddsordning. Vi er bekymret for at nivået på tilskuddet vil stagnere, og dermed ikke følge 
prisstigningen slik tilskudd ofte gjør. Vi er også bekymret for at en slik ordning vil stille for høye krav 
til forbrukerkompetanse. En tilskuddsordning forutsetter blant annet at en har kunnskap og mulighet til å 
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orientere seg i markedet, noe som kan være svært krevende for ungdom som allerede må ha oversikt 
over og koordinere til dels svært omfattende velferdstjenester. De vil ofte trenge kyndig hjelp og 
veiledning når det gjelder egne transportbehov samt hvilke biler som egner seg til hvilke formål. Vi 
mener derfor at det er avgjørende for unge at NAV fortsatt er sentral i prosessen med anskaffelse av bil.  
 
Unge funksjonshemmede viser til høringssvar fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 
støtter FFOs ufravikelige krav slik de står skrevet. 
 
Med vennlig hilsen, 
 

                                   
 
Camilla Lyngen                                                                Synne Lerhol 
Styreleder                                                                         Generalsekretær 
 
 


