
 

 
Brynsveien 13 Telefon: 22 63 99 00 E-post: hlf@hlf.no 

 Pb 6652 Etterstad Telefaks: 22 63 99 01 Org.nr.: 970 205 195 
 0609 Oslo Tekst-tlf.: 22 63 99 12 Bankgiro: 8397 05 08816 

 
 
Arbeids- og sosialdepartementet  
 

Oslo, 14.05.2018 
 
 

Høringssvar til gjennomgang av grunnstønadsordningen  
 
 
 
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 
65 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker 
hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for 
omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin 
hverdag. Gruppen av hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. 
Anslag viser at det i 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.2 

HLF imøteser muligheten til å komme med våre innspill til rapporten som ser på 
grunnstønadsordningen. Vi støtter FFO sin uttalelse og har følgende å utdype. 
 
Det er viktig for våre brukergrupper som mottar grunnstønad i dag, at de kan være trygge på 
at det å få dekket merutgifter knyttet til det å bruke høreapparat/ cochleaimplantat. Dette blir 
sikret gjennom at de beholder denne stønadsordningen, og vi mener også det er 
grunnleggende for brukerrettighetene at denne ordningen forblir forankret i Folketrygden.  
 
HLF mener at utgiftsnivået på sats 1 bør senkes. Det er viktig å åpne ordningen for brukere 
som har utgifter under sats 1 (8 040 kr i året). For eksempel en student eller personer på 
lave trygder kan oppleve at nødvendige utgifter på 8 000 kr i året er mye.  
 
Det bør også vurderes å innføre noen flere satser for å fange opp dem som har utgifter 
nesten opp til taket i en sats, slik at flere får dekket disse utgiftene. En noe mer finmasket 
innretning vil oppleves mer rettferdig for brukerne. 
 
 
HLF ønsker lykke til med det videre arbeidet. Ved spørsmål eller ytterligere informasjon, 
kontakt interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale på vale@hlf.no eller 99715635. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

      
 
Merete J. Orholm      Marte Oppedal Vale 
Leder interessepolitisk avdeling    Interessepolitisk rådgiver
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