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Statsbudsjettet og aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år 

Vi viser til høringen i komiteen 20. oktober. Her kommer mer informasjon om saken. 

Hvorfor overslagsbevilgning? 
Overslagsbevilgning sikrer at rettighetene i folketrygdloven blir oppfylt. Det er enkelt-
individets behov som avgjør og ikke en økonomisk ramme. Dette prinsippet gjelder for 
resten av hjelpemiddelområdet, for sykepenger, barnetrygd m.v. Får du barn i mars, må du 
ikke vente på barnetrygd til neste år og ny bevilgning. Men når det gjelder aktivitets-
hjelpemidler, må du i 2022 vente i nesten ett år fordi rammen var brukt opp i februar. Det 
betyr at rettigheten i folketrygdloven ikke gjelder for mer enn et par måneder per år.  

Bevilgninger og utviklingen. Sterk forverring i 2022.  
I 2022 ble situasjonen sterkt forverret. Midlene tok slutt i februar, ingen tilleggsbevilgning i 
revidert nasjonalbudsjett, ingen fikk reparert hjelpemidlene etter juli og egenandelen økte 
fra kr 4000,- til kr 5000,-. Rammen som er foreslått i statsbudsjettet for 2023 (56,8 millioner 
kroner) er nesten lik rammen for 2014 (55 millioner kroner), året da ordningen ble innført. I 
2020 og 2021 ble det bevilget penger i revidert nasjonalbudsjett, slik at det ble tilført midler 
for gjenværende halvår. Disse tok slutt tidlig på høsten.  Se vedlagte oversikt. 
Oslo Economics evaluerte ordningen i 2020 og konkluderte med stor nytteverdi. 1 

Konsekvenser 
Aktivitetshjelpemidler handler om å kunne delta i helt vanlige aktiviteter, som er høyt 
verdsatt i samfunnet. Det handler om å sykle til utdanning eller jobb, være sammen med 
barna i skibakken og ha et aktivt friluftsliv. Det kan f.eks. være en håndsykkel eller sit-ski. 
Uforutsigbar finansiering gjør at livet settes på vent - du kan ikke planlegge om du får med 
deg skisesongen eller kan dra på tur sammen med familien. Konsekvensene av manglende 
bevilgninger er at vi ikke kan delta på lik linje med andre. 

Krav til budsjettet for 2023 

• Aktivitetshjelpemidler må finansieres som overslagsbevilgning. Dette vil sikre at alle 
som har behov for, og som fyller kravene i folketrygdloven, får tildelt hjelpemidler. 

 

Med vennlig hilsen 

FFO v/Heidi Sørlie-Rogne, NHF v/Tove Linnea Brandvik 
Unge Funksjonshemmede v/Ingrid Thunem og SAFO v/Tom Tvedt 

 
1 https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2020/09/OE-rapport-2020-36-Evaluering-av-AKT26.pdf 
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Vedlegg: Oversikt bevilgninger 2014-2023 til aktivitetshjelpemidler. 

 

Fakta aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år 

 

År Ramme statsbudsjett Tillegg revidert = totalt Brukt opp 
2014 50 mill. Stoltenbergregj. 

+ 5 mill.  Solbergregj. 
Ordningen starte 1/7-2014 
 

  

2015 56,8 mill. 
 

  

2016 58,4 mill. 
 

  

2017 47,7 mill. 
 

  

2018 49 mill. 
 

 september 

2019 
 

50,5 mill. + 15 = totalt 65,5 mill. juni 

2020 
 

52,1 mill. + 48 = totalt 100 mill. september 

2021 
 

83,7 mill. + 20 = totalt 93,7 mill. august 

2022 
 

55 mill.  Tomt i februar. 
Fra juli ingen 
reparasjoner. 
Egenbetaling økt fra 
4000,- til 5000,- 

2023 Forslag: 56,8 
(prisøkning 2,8 %) 

  

 

NHF v/Guri Henriksen 24.10.2022 

 


