KOMMUNEINFORMASJON – MAI
PERSONALNYTT - KURS
Bevegelse:
Fredrik Stangeland er i permisjon fra 20.mai – 31.august. Vi fordeler arbeidsoppgavene
mellom de andre rådgiverne, men mulig dere må påregne litt mer ventetid.
Hørsel:
Fagteam barn for fagpersoner som jobber med hørselshemmede barn, ansatte i PPT,
ressursteam, barnehage/skoler og hørselskontakter – arrangeres 13. juni.
Kommunikasjon
05.06.09: Workshop: Kommunikasjon med symboler – Snap + Core First
14.06.19: Workshop: Rolltalk Designer
11.09.19: Workshop: Kommunikasjon med symboler – Snap + Core First (Nordfylket)
12.09.19: Workshop: PODD 40 og 70
12.09.19: Workshop: PODD 60
13.09.19: Workshop: PODD 12 og 20
13.09.19: Workshop: Elektronisk PODD 15
18.09.19: Workshop: Rolltalk Designer for Print
24.09.19: Workshop: Kommunikasjon med symboler – Snap + Core First
17.10.19: Workshop: Rolltalk Designer
07.11.19: Workshop: Kommunikasjon med symboler – Snap + Core First
13.11.19: Workshop: PODD 40 og 70
13.11.19: Workshop: PODD 60
14.11.19: Workshop: PODD 12 og 20
14.11.19: Workshop: Elektronisk PODD 15
20.11.19: Workshop: Kommunikasjon med symboler – Snap + Core First (Nordfylket)
For mer info:
https://tjenester.nav.no/kurs/kursliste?0&valgtKursomrade=471&valgtFylke=ROGALAND&
valgtType=480

AKT-26

Styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 15 millioner kroner i 2019
Pressemelding | Dato: 14.05.2019
For at flere personer skal kunne få tildelt aktivitetshjelpemidler og muligheten til å delta i
fysisk aktivitet, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer
over 26 år med 15 millioner kroner.
– Jeg er glad for å fortelle at regjeringen har satt av 15 nye millioner, for at flere med
funksjonsnedsettelse skal få muligheten til å leve aktive, gode liv, sier arbeids- og
sosialminister Anniken Hauglie.
Utgiftene til aktivitetshjelpemidler har vært økende siden ordningen ble innført fra 1. juli 2014.
Ordningen har blitt bedre kjent, som har resultert i økt etterspørsel etter
aktivitetshjelpemidler. I 2018 ble det innført stans i innvilgelsene av aktivitetshjelpemidler fra
24. august, som følge av at bevilgningen var brukt opp.
Ordningen vil bli evaluert. Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner
(SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er involvert i evalueringen, som
de også var med arbeidet forut for innføringen av ordningen fra 1. juli 2014.

Endringer i rundskriv
Det er gjort en presisering i definisjonen til aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. Se
rundskriv § 10-7 Bokstav a – Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år
https://www.nav.no/rettskildene-intern/Rundskriv/10-7-bokstav-a-aktivitetshjelpemidler-til-personer-over-26%C3%A5r
Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler, herunder ortopediske hjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer
med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Hjelpemidlene skal være direkte involvert i
aktiviteten. Hjelpemidler som bruker trenger i forkant eller i etterkant av aktiviteten, inngår ikke i ordningen. For
eksempel er en takheis ikke betegnet som et aktivitetshjelpemiddel, selv om den benyttes i forflytning for å delta i
en aktivitet. Ei heller er en beltegående rullestol et aktivitetshjelpemiddel selv om den benyttes for å komme ut til
et vann for å fiske.

Samme presisering er gjort i Rundskriv til § 10-7 Bokstavene a,c og d samt annet og tredje
ledd:
Formålet med denne bestemmelsen er å dekke ekstrautgiftene til funksjonshemmede barn og unge ved leke- og
sportsaktiviteter, trening og stimulering. Det legges til grunn at slike aktiviteter bidrar til å opprettholde og/eller
bedre den motoriske og/eller kognitive funksjonsevnen. Hjelpemidlene skal være direkte involvert i aktiviteten.
Ifølge forskrift F15.04.1997 nr. 318 kan det til et medlem under 26 år gis stønad til hjelpemidler til trening,
stimulering og aktivisering for å opprettholde eller bedre funksjonsevnen. Hjelpemidler som barn og unge har
behov for i forkant eller etterkant av aktiviteten dekkes derfor ikke av ordningen.

Endringen er gjort for å ta hensyn til at forskriftens hensikt er å dekke kun hjelpemidler til
trening, stimulering og aktivisering.
Muligheten for å få dekket datautstyr og dataspill til aktivisering av funksjonshemmede
barn er nå fjernet fra 3.3.3, da dataspill i dag er en helt vanlig aktivitet for alle barn.
I samme rundskriv er det også gjort endringer i:

3.3.2 Skole/barnehage/opplæring, forskriftens § 2 annet ledd
Ansvaret for dekning av utgifter til nødvendige hjelpemidler i barnehager og for å tilrettelegge
undervisningssituasjonen for funksjonshemmede elever i grunnskolen, videregående skole og lærlinger ble
overført fra kommunesektoren til folketrygden fra 1. januar 1997.
Med hjelpemidler i denne sammenhengen menes ethvert hjelpemiddel eller tiltak som kan bidra til å redusere den
funksjonshemmedes praktiske problemer knyttet til skole-/barnehage-/lærlingesituasjonen. På skolen og i
lærlingesituasjonen inngår også hjelpemidler til stell og pleie. I barnehagen er utstyr til stell og pleie barnehagens
ansvar.

Endringene er gjort for å gjøre det tydelig at hjelpemidler til stell og pleie kan dekkes på
skolen og i lærlingsituasjonen, samtidig som man avgrenser mot barnehagens ansvar.

