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Høringsuttalelse: NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og 

inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. 

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som nasjonal pådriver for universell 

utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i 

høyere utdanning. Universell er lokalisert til NTNU i Trondheim. 

 

Om høyere utdanning i utredningen 

Vi registrerer at utvalget har unnlatt å behandle spørsmålet om hjelpemiddelbehovet for 
studenter i høyere utdanning som et eget område. I noen spørsmål synes utvalget å behandle 
høyere utdanning i sammenheng med grunn- og videregående skole, andre ganger i sammenheng 
med arbeidsliv. På mange områder skiller høyere utdanning seg vesentlig fra både skoleverket og 
arbeidslivet. Utvalget har som en viktig målsetting å unngå gråsoner i regelverket, men ved å 
unnlate å behandle høyere utdanning som eget område, hevder vi at utredningen bidrar til å 
opprettholde og forsterke allerede eksisterende gråsoner. Det er for eksempel en gråsone mellom 
hva som hjemles i folketrygdlovens § 10-5 og hva som reguleres gjennom universitets- og 
høgskolelovens § 4-3 Om læringsmiljø. Dette har konsekvenser for muligheten til nødvendige 
hjelpemidler i høyere utdanning.  
 
Utvalget peker på at lærestedenes ansvar for tilrettelegging både er hjemlet i Universitets- og 
høgskoleloven og i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Vi ønsker å understreke at det ikke 
er noen forståelse eller praksis i universitets- og høgskolesektoren i dag for at individuelle 
hjelpemidler for studenter faller inn under lærestedenes ansvarsområde. Dette gjelder også 
læremidler som i utredningen fastslås som ”skolens ansvar” (s. 200, første avsnitt). Dersom 
lærestedene etter utvalgets mening bør tillegges et slikt ansvar, er dette et spørsmål som etter vår 
mening må diskuteres grundig med sektoren. 
 
Det er bred enighet om at høyere utdanning er et viktig virkemiddel for at flere med 
funksjonsnedsettelse kan delta i arbeidslivet. Dette konkluderes det også med på side 72 i 
utredningen. Det er i dag en stor gruppe personer med funksjonsnedsettelser som er i høyere 
utdanning, hvorav mange har et helpemiddelbehov på lik linje med elever i videregående skole. 
Rettighetene til denne studentgruppen avviker imidlertid mye fra rettighetene til elever i skolen, 
og ulik praksis på hjelpemiddelsentralene og uavklarte ansvarsforhold mellom lærestedene og 
hjelpemiddelsentralene gjør prosessen med å få hjelpemidler vanskelig og tidkrevende for 
mange.  
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I kapittel 8.1.4 omtaler utvalget behov for bedre arbeidsretting av virkemidler når det gjelder å få 
flere med funksjonsnedsettelser i arbeid og utdanning. Vi synes det er positivt at utvalget så 
tydelig understreker sammenhengen mellom utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Premissene 
og tiltakene som nevnes er imidlertid kun rettet mot arbeid. IA-avtalen og tilrettelegging av 
arbeidsplass i en bedrift er ikke relevant for å få uteksaminert flere kandidater med 
funksjonsnedsettelser. På utdanningsområdet må det andre virkemidler til enn de som gjelder for 
en arbeidsplass. Blant annet har en arbeidsgiver i mye større grad muligheten til å kjenne til den 
enkelte arbeidstakers behov enn hva tilfellet er når det gjelder studenter. Vi etterlyser konkrete 
tiltak i denne sammenhengen.  
 

Om tolketjenesten 

Tilgang til tolk er i dag et avgjørende premiss for at døve og hørselshemmede skal kunne ta 
utdanning og å delta i samfunnslivet generelt. Som utredningen peker på har det allerede i flere 
år vært underkapasitet på tolketjenester i mange deler av landet. Med et stadig økende krav om 
internasjonalisering av høyere utdanning blir kravet til tolkene også stadig høyere. Vi oppfatter 
at det i økende grad er behov for tolker som kan tolke fra engelsk til norsk og motsatt, i tillegg til  
å kunne håndtere fagterminologi innen flere komplekse områder. Vi mener at det derfor er behov 
for en økt satsning på tolkeutdanningene for å kunne møte endrede behov hos tolkebrukerne.  
 

Om forslagene i utredningen 

Sektoransvar og økt kommunalt ansvar for basishjelpemidler i dagliglivet 

Universell støtter i prinsippet tanken om økt sektoransvar. I denne sammenhengen er vi 
imidlertid skeptiske til konsekvensene et sterkere sektoransvar for hjelpemidler vil få for 
studenter med funksjonsnedsettelser. Utvalget anbefaler at ”…opplæringsmyndighetene får et 
større ansvar for hjelpemidler innen opplæring…” (s. 12, andre avsnitt). Dersom dette også er 
tenkt å omfatte høyere utdanning, vil det si at det er Kunnskapsdepartementet som blir tillagt 
dette ansvaret. Erfaringsmessig vil dette trolig innebære at Kunnskapsdepartementet overlater 
ansvaret for hjelpemidler i utdanning til hvert enkelt lærested. Som nevnt over er det i dag ingen 
forståelse ved universiteter og høgskoler for at individuelle hjelpemidler for studentene er 
lærestedenes ansvar og det er svært få, om noen, læresteder som i dag har ressurser eller 
kompetanse til å håndtere et slikt ansvar. Vi tror lærestedene vil sette seg sterkt mot å bli tillagt 
et slikt ansvar, og vi er bekymret for at dette vil føre til at hjelpemiddeltilbudet vil variere sterkt 
avhengig av hvilket lærested man studerer ved og at mange studenter ikke vil få hjelpemidler 
som de har behov for.  
 
Vi ser positivt på at kommunene tillegges et større ansvar for hjelpemidler til bruk i dagliglivet. 
Vi stiller imidlertid spørsmål ved om utvalget har vurdert situasjonen hvor 
hjelpemiddelmottakere er bosatt i en annen kommune enn kommunen hvor de er folkeregistrert. 
Vi ser i dag mange eksempler på studenter som ikke får nødvendig spesialistutredning fordi 
verken hjemkommune eller vertskommune ser det som sitt ansvar å betale. Lignende situasjon 
kan lett oppstå også når det gjelder hjelpemidler dersom ikke dette ansvaret tydeliggjøres.  

Hjelpemidler og tilrettelegging for barn og unge 

Vi er enige med utvalget i at det er store utfordringer for mange barn og unge i overgangene 
mellom ulike skoleslag og senere i overgangen mellom utdanning og arbeid. Dette blir ofte svært 
tydelig i overgangen fra videregående skole til høgskole- eller universitetsstudier der studenter 
med omfattende funksjonsnedsettelser gjerne bruker et helt semester på å få alle praktiske 
ordninger på plass, med tilsvarende liten tid til studier. Vi støtter derfor utvalgets forslag om at 
brukere med behov for langvarige tjenester skal ha rett til en personlig tjenestekoordinator for å 
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lette denne overgangen. Dette vil også kunne bidra til å gjøre det lettere for lærestedene i høyere 
utdanning å legge forholdene på studiestedet til rette for en student i god tid før studiestart.  

Kravet om medlemskap og opphold i Norge 

Universell støtter utvalget i synet på at det i større grad bør være mulig å medbringe hjelpemidler 
til utlandet, for eksempel i forbindelse med studieopphold. Dette vil være et viktig bidrag til at 
flere studenter med funksjonsnedsettelser ser seg i stand til å ta deler av studieløpet sitt i 
utlandet.  
 
Det er ellers en stor utfordring for læresteder i høyere utdanning å ta i mot utenlandske studenter 
med funksjonsnedsettelser. Det er avtaler som regulerer tilrettelegging for studenter som 
kommer gjennom ERASMUS og NORPLUS-programmene. Her er avtalen at lærestedet 
studenten kommer fra skal dekke utgifter til tilrettelegging, men dette gjelder altså bare studenter 
på disse programmene. Utenlandske studenter som ikke kommer gjennom disse 
utvekslingsprogrammene har dermed ingen rettigheter til andre ytelser enn de som gis internt på 
lærestedene. Vi ser i særlig grad at behovet for transportytelser bør gjennomgås for denne 
gruppen.  

Økt bruk av tilskudd 

For studenter i høyere utdanning er det avgjørende å få hjelpemidlene raskt. Økt bruk av tilskudd 
er i utgangspunktet positivt for studenter da det sparer tid og gir større grad av fleksibilitet. Vi 
ser det som viktig at man følger med på den teknologiske utviklingen av hjelpemidler, og i så 
måte kan det være behov for et rådgivende ekspertorgan som har ansvar for å følge med på 
denne utviklingen, slik som utvalget tilrår.  

Forsøksordningen med funksjonsassistent 

Universell støtter forslaget om å utvide og lovfeste forsøksordningen med funksjonsassistent i 
arbeidslivet. Vi ser dette som et viktig virkemiddel for at personer med omfattende 
funksjonsnedsettelser kan klare overgangen fra utdanning til arbeid.  

Forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser 

Universell støtter utvalget i forslaget om å gjøre forsøksordningen for arbeids- og 
utdanningsreiser permanent. For en del studenter med funksjonsnedsettelser som studerer i en 
annen kommune enn sin hjemstedskommune er denne ordningen eneste mulighet for å få 
transport til og fra lærestedet. Ordningen bør også gjennomgås med tanke på å gjøre den mer 
effektiv. Slik som den har vært praktisert i forsøksperioden er søknadsprosessen så komplisert og 
omfattende at mange gir opp å søke, og behandlingstiden er så lang at en student kan ha vært 
uten nødvendig transport til lærestedet et helt semester før en ordning har kommet på plass. Til 
tross for at ordningen har eksistert siden 2001, er det også svært få som kjenner til den. En 
permanent ordning vil måtte regne med mye større søknad fra utdanningssiden. Vi vil anbefale at 
også utenlandsstudenter får muligheten til å søke om utdanningsreiser gjennom denne ordningen.  
 

Oppsummering 

 Hjelpemiddelsituasjonen for studenter i høyere utdanning er uklar i dag. Det er utydelig 

og ulik praksis på hvilke hjelpemidler man kan få og ansvarsfordelingen mellom 

folketrygden og lærestedene er uavklart. Mange studenter er hjemmehørende i andre 

kommuner enn der de bor og studerer, noe som fører til uavklarte spørsmål om ansvaret 

til hjemkommunen kontra vertskommunen. Det er uheldig at ikke høyere utdanning blir 
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behandlet som et eget område i utredningen da den ikke fører til noen oppklaring av 

gråsonene på disse områdene. 

 Vi er av oppfatningen at det er behov for en styrking av tolkeutdanningene både for å øke 

kapasiteten men også for å imøtekomme endrede behov når det gjelder tolketjenester. 

tolkene.  

 Vi ønsker å peke på behovet for å kunne imøtekomme utenlandske studenters behov for 

tilrettelegging og hjelpemidler. Spesielt gjelder dette transporttjenester.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjetil Knarlag 

Prosjektleder 


