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Hva er et godt skjønn? – skjønnsutøvelse i hjelpemiddelformidlingen 
Innlegg av Peter Hjort, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, på senterets fagdag 3.5.2018. 
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Innledning 
Jeg mener utøvelse av skjønn bør få mer oppmerk-
somhet, i hjelpemiddelformidlingen og andre steder. 
Erfaringer bør deles og meninger utveksles. En indi-
vidtilpasset praksis som både er rettferdig og lik, er 
ikke lett å få til. Jeg tror skjønnsutøvelse må bli tema 
for fagutvikling og gjenstand for refleksjon, undersø-
kelse og fagkritikk.  
 
Slik jeg ser det, forener godt skjønn det individtilpas-
sede med det evidens- og erfaringsbaserte. I en viss 
forstand kan man si at godt skjønn er individtilpasset 
på brukersiden og individuavhengig på fagsiden. For 
meg er dette «skreddersøm» – det å tilpasse noe til 
den enkelte basert på forståelse for behov, ønsker, 
situasjon, funksjon, estetikk, kvalitet m.m.  
 
Det vi er på leting etter er godt skjønn for mennes-
ker som lever med funksjonshemning og trenger 
hjelpemidler og tilrettelegging. Jeg tror det i hvert 
fall fins 11 kjennetegn på godt skjønn – utledet av 
forståelsen av funksjonshemning, rehabilitering, pre-
misser & samhandling, juss, folketrygdloven og hjel-
pemiddelformidlingen. Til sammen håper jeg dette 
vil gi et bilde av noe av det som skal til for å utvikle 
god skjønnsutøvelse.  

 

Funksjonshemning 
Skjønnet som opptar oss berører mennesker med 
funksjonshemning. Ergo må vi ha en grunnleggende 
forståelse av hva funksjonshemning handler om.1 
Min forståelse er denne:  

«Funksjonshemning er en konflikt mellom individets for-
utsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon 
på områder som er vesentlige for etablering og opprett-
holdelse av menneskers selvstendighet og sosiale tilvæ-
relse.»2  

 
Av dette kan vi slutte at handlinger som gjør at funk-
sjonshemmede får styrket selvstendighet og sosiale 
tilværelse, bærer bud om godt skjønn. Så enkelt og 
så vanskelig. Som en syretest à la «the proof of the 
pudding is in the eating» vil dette være tegn på god 
skjønnsutøvelse.  
 

Rehabilitering og funksjonsfremmende arbeid 
Funksjonsfremmende arbeid, også kalt rehabilite-
ring, handler etter min menig om å bedre og bevare 
menneskets funksjonsnivå. FN har formulert det slik: 

«Begrepet ’rehabilitering’ brukes for den prosess som tar 
sikte på å sette funksjonshemmede i stand til å nå og be-
vare sitt optimale fysiske, sansemessige, intellektuelle, 
psykiske og/eller sosiale funksjonsnivå, og på den måten 
gi dem mulighet til å endre sitt liv og oppnå større uav-
hengighet.»3  

 
Rehabiliteringsprosesser er selvfølgelig forskjellige, 
avhengig av personen og funksjonshemningen, men 
én ting går igjen – og det er at det handler om å til-
egne seg en kompetanse man ikke har fra før – en 
kompetanse i mestring av livet under andre eller nye 
forutsetninger. Nye kunnskaper, ferdigheter og hold-
ninger er sentrale elementer i det funksjonsfrem-
mende arbeidet – og derfor vitner også det at det 
skjer kompetanseutvikling, om god skjønnsutøvelse.  
 

Premisser & samhandling 
På brukernes premisser 
Den dypereliggende hensikt med hjelpemiddelfor-
midlingen er å bedre og bevare menneskets funk-
sjonsnivå. Derfor er det å finne frem til hvilke hjelpe-
midler og hvilken tilrettelegging, prosesser der men-
nesker må bli møtt der de er – i sin situasjon, med 
sine utfordringer og sine ønsker til det som skal skje. 
Alt avhenger av personen og personens livssituasjon. 
Derfor er hjelpemiddelformidlingens motto: På bru-
kernes premisser.  
 
Grunntanken er at uten respekt for individets prefe-
ranser, ingen medvirkning – og uten medvirkning, 
ingen mål og mening.4  
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Brukerintegrert samhandling 
Siden skjønnsutøvelsens (eneste) berettigelse er at 
resultatet blir bedre enn om det ikke hadde vært ut-
øvd skjønn, og siden et godt resultat er vanskeligere 
å oppnå jo mer kompleks situasjonen er, må skjøn-
net utøves i samspill med brukerne og i samhandling 
med andre involverte aktører, nivåer og sektorer. 
Samhandling øker sannsynligheten for at hjelpemid-
ler og tilrettelegging virkelig vil resultere i bedre livs-
muligheter. Samlebegrepet for slike prosesser, for 
slike tenke- og tilnærmingsmåter, er brukerintegrert 
samhandling, også kalt tverrfaglig samarbeid – eller: 
tverrbrukerfaglighet.  
 
Grunntanken er at uten brukerintegrert samhand-
ling, ingen helhetlig oversikt over muligheter. Kan-
skje kan vi si det slik: Jo mindre selvsagt målet er, og 
jo mindre selvinnlysende og jo mer sammensatte til-
takene er, jo mer vil skjønnsutøvelsen avhenge av og 
trenge brukerintegrert samhandling.  
 

Den juridiske innrammingen 
Fordi jeg så langt har beveget meg i kjent terreng, 
har fremstillingen så langt vært svært kortfattet. Nå 
må jeg gå litt grundigere til verks. Det fjerde områ-
det som konstituerer vår forståelse av skjønnsut-
øvelse i hjelpemiddelformidlingen, er den juridiske 
rammen.  
 
Forvaltningens frie skjønn 
Det mest kjente sitatet fra den første riksdekkende 
lovboken i Norge er: «Med lov skal landet bygges, og 
ikke med ulov ødes». I 1274 avløste Magnus Lagabø-
tes landslov de fire landskapslovene (Gulatings-, 
Frostatings-, Eidsivatings- og Borgartingslovene), og 
nærmere 750 år senere styrer Stortinget fortsatt i 
stor grad ved å regulere borgernes atferd gjennom 
lovbestemmelser. Men fordi virkeligheten er kom-
pleks og i endring, er det ikke alltid mulig å gi helt 
presise handlingsregler. Alternativet har i stigende 
grad blitt å gi lovforankrede fullmakter til forvalt-
ningen.* Denne myndigheten kan gjelde både innhol-
det i vedtak og vilkårene som settes. I begge tilfeller 
er forvaltningen gitt et forvaltningsskjønn, et fritt 
skjønn, og det har vært en utbredt oppfatning at 
domstolene i stor grad er avskåret fra å overprøve 
dette.  
 
Domstolenes krav til skjønnsutøvelsen 
Men, og dette er viktig, selv om domstolene er svært 
tilbakeholdne, har rettspraksis etter andre verdens-
krig vist at forvaltningsvedtak kan bli kjent ugyldige. 

                                                             
* Et signal om at loven åpner for skjønn, kan være bruken av ordet «kan» i lovteksten. Et eksempel i vår sammenheng er folketrygdloven 
§ 10-7 om de ulike stønadsformer (deriblant hjelpemidler) personer som fyller vilkårene i § 10-5 eller § 10-6 kan få. 

Måten domstolene har kontrollert forvaltningsskjøn-
net på, har klargjort noen allmenne krav til skjønns-
utøvelsen. Domstolene kan:  

• Fastslå lovens innhold og prøve om forvaltningen 
holder seg innenfor rammen av loven  

• Prøve om forvaltningen bygger på riktig faktum og 
har fulgt kravet til forsvarlig saksbehandling  

• Kontrollere at forvaltningen holder seg innenfor 
lovens forståelse av saklige og relevante hensyn  

• Kontrollere at forvaltningen ikke foretar usaklig 
forskjellsbehandling  

 
Vedtakets materielle innhold 
Utover slike mer indirekte prøvingsmetoder, er det 
omdiskutert i hvilken grad domstolene også kan 
kjenne et forvaltningsvedtak ugyldig som følge av 
vedtakets materielle innhold og dets urimelige virk-
ninger for den vedtaket gjelder. Forholdsmessighets-
prinsippet – og domstolenes mulighet til å overprøve 
et vedtaks hensiktsmessighet, urimelighet eller for-
holdsmessighet – er ikke allment akseptert i norsk 
juridisk teori. Likevel er Norge ikke uberørt av at Den 
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) siden 
1999 har vært inkorporert i norsk lov gjennom men-
neskerettsloven og at dette prinsippet står sentralt i 
Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD). Et-
tersom norske forvaltningsvedtak kan prøves for 
EMD, vil også det materielle innholdet kunne bli 
gjenstand for bindende rettslig avgjørelse.  
 
Grunnlovsforslag om uforholdsmessighet 
Interessant i denne sammenheng er det også at 
Stortinget siden høsten 2016 har hatt liggende til av-
gjørelse et grunnlovsforslag om forbud mot ufor-
holdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære.5 
 
Forvaltningslovens bestemmelser 
Hjelpemiddelformidling og tilrettelegging er forank-
ret i et lovverk der særlig to lover er viktige – folke-
trygdloven (ftrl) og forvaltningsloven (fvl). Mens fol-
ketrygdloven styrer innholdet i formidlingsarbeidet, 
skal forvaltningsloven sikre at hjelpemiddelformid-
lingen innfrir de formkrav til enkeltvedtak som må 
oppfylles i saker som angår den enkelte borger.  
 
Forvaltningslovens sentrale krav til skjønnsutøvelsen 
er at enkeltvedtak skal grunngis (fvl § 24). Og be-
grunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på, 
de faktiske forhold som vedtaket har som grunnlag 
og de hovedhensyn som har vært avgjørende ved 
utøvingen av forvaltningsskjønnet (fvl § 25).  
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Fordi rettssikkerhet er et avgjørende forvaltnings-
prinsipp, og fordi et skjønnsbasert tjenestesystem er 
mer sårbart for brudd på prinsippet om likebehand-
ling av like tilfeller, må alt skjønn begrunnes og doku-
menteres. Det er dette som gir grunnlag for reell 
kontroll av og fornyet prøving av skjønnet og even-
tuell anke til en høyere instans.  
 
Oppsummert: Seks krav til forvaltningsskjønnet 
Juridisk sett oppfatter jeg at det er seks krav som må 
oppfylles, i sak etter sak, hver eneste gang, på ny og 
på ny, ved utøvelse av forvaltningsskjønn. Skjønnet 
må (1) holde seg innenfor loven, (2) bygge på riktig 
faktum, (3) innfri kravet til forsvarlig saksbehandling 
(god utredning og opplysning, dokumentasjon og be-
grunnelse), (4) ta saklige og relevante hensyn, (5) 
ikke innebære usaklig forskjellsbehandling og (6) 
ikke være grovt urimelig overfor den det gjelder.  
 

Folketrygdloven 
Folketrygdlovens vilkår for støtte til hjelpemidler og 
tilrettelegging forutsetter at tre krav er oppfylt. Kra-
vene, som alle er nedfelt i folketrygdloven § 10-5 
(stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet) 
og § 10-6 (stønad til bedring av funksjonsevnen i 
dagliglivet), er disse:  
 
Årsakskravet 
Årsakskravet sier at behovet for hjelpemidler og til-
rettelegging må være oppstått «på grunn av sykdom, 
skade eller lyte», det vil si: på grunn av funksjons-
hemning.6 Ikke nødvendigvis som hovedårsak, men 
ved at funksjonshemning har en reell innvirkning på 
behovet.  
 
Vesentlighets- og varighetskravet  
Vesentlighets- og varighetskravet – dette at evnen til 
å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt, el-
ler at yrkes- eller arbeidsplassmulighetene er vesent-
lig innskrenket, eller at funksjonsevnen er vesentlig 
og varig nedsatt – innebærer at funksjonshemning-
ens konsekvenser må vurderes, og kravet er at kon-
sekvensen er «vesentlige og varig». Her gir definisjo-
nen av funksjonshemning veiledning til hva man skal 
se etter, for jo mer funksjonshemningen berører in-
dividets selvstendighet og sosiale tilværelse, jo mer 
vesentlig vil konsekvensen være. Og er ikke funk-
sjonshemningen og årsaken til den av forbigående 
art, må kravet til varighet anses oppfylt.  
 
Nødvendighets- og hensiktsmessighetskravet  
Nødvendighets- og hensiktsmessighetskravet er 
myntet på tiltaket og stiller som betingelse at tilta-
ket må sette en i stand til å skaffe seg eller beholde 
«høvelig arbeid» eller bedre funksjonsevnen i daglig-
livet. Kravet betyr at man må godtgjøre at tiltaket (1) 

er funksjonelt nødvendig, (2) har nytteeffekt for bru-
keren og (3) ikke kan avhjelpes på en rimeligere 
måte.  
 
Å praktisere disse vilkårene er av og til lettere sagt 
enn gjort. Problemet kan være at lov, forskrift og 
rundskriv ikke er oppdaterte. Eller at bestemmel-
sene er for spesifikke, for eksempel diagnostisk sett. 
Eller at folketrygdens (i hovedsak) medisinske per-
spektiv ikke sammenfaller med hjelpemiddelformid-
lingens funksjons- og aktivitetsperspektiv – noe som 
kanskje særlig kan komme i veien for å ta hensyn til 
individuelle sosioøkonomiske utfordringer.  
 

Hjelpemiddelformidlingsprosessen 
Slik jeg ser det, er det først nå den egentlige hjelpe-
middelfaglige skjønnsutøvelsen tar til. Det er nå 
rommet for de faglige vurderinger i hjelpemiddelfor-
midlingen åpner seg. Her starter «skreddersøm-
men».  
 
Ti-trinnstilnærmingen 
I hjelpemiddelsentralenes ti-trinnstilnærming til hjel-
pemidler og tilrettelegging er (1) utgangspunktet all-
tid personens funksjonsproblem, -behov og -ønsker. 
Etterfulgt av (2) en kartlegging av og på individets 
aktivitetsarenaer, systematisk og bredt om nødven-
dig. Avgjørende blir (3) målavklaringen med bruke-
ren og (4) løsningsutprøving og -valg. Gjennom (5) 
søknad, vedtak og anskaffelse holdes konklusjonen 
opp mot «samfunnets premisser» nedfelt i lov om 
folketrygdlov, forskrift om hjelpemiddelsentralenes 
virksomhet og ansvar m.m. Om nødvendig rommer 
hjelpemiddelprosessen (6) individtilpasning av løs-
ningen. Og etter behov: (7) veiledning, opplæring og 
trening i bruk av løsningen. Dette er et system som 
(8) vedlikeholder løsningen for brukeren og som (9) 
ser seg over skulderen og evaluerer resultatet. Det 
er et system som innser at (10) det trengs oppføl-
ging fordi funksjonshemning gjør livet mer ustabilt, 
slik at løsninger som fungerte i går, ikke nødvendig-
vis er like gode i morgen.  
 
Et eksempel – til ettertanke 
Som et eksempel på noen av de skjønnsvurde-
ringene som hjelpemiddelformidlingsprosessen kan 
romme, se for dere et lite barn med redusert musk-
elkraft, omkring ett år gammelt. Menneskets første 
selvstendige opplevelse av forflytning skjer ved krab-
bing, men dette barnet kan ikke krabbe. Og selv om 
diagnosen ennå ikke er sikker, er det likevel åpen-
bart at barnet heller ikke vil klare å gå. Og da står 
spørsmålene i kø:  
 

Hva vet du egentlig om barns utvikling og betyd-
ningen av selv å kunne bevege seg? Hvilken rolle 
skal du tillegge det at diagnosen ikke er klar? Hva 
er tilrådelig, å avvente eller å handle uten? Hva 
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er risikoen for at barn utvikler passiv avheng-
ighetsatferd? Kan slik atferd avlæres og erstattes 
av selvstendighet, og hvor vanskelig er det? Og 
når det kommer til tiltak, hvor bundet er du av 
hjelpemiddelsentralenes rammeavtaler og pro-
duktkataloger? Hvor oppfinnsom er du? Og hvor 
dristig er du? Hvor gammelt mener du at et barn 
må være før elektrisk rullestol er en mulighet? 
Hva gjør du for å forebygge skader? Og foreldre-
nes mening, hvilken vekt tillegger du den? Om de 
er nedslåtte og bremser, eller håper på en mira-
kuløs vending til det bedre, hvordan veier du 
dette opp mot risikoen for utviklingsskader hos 
barnet? Hva betyr egentlig selvstyrt bevegelse og 
forflytning, fysisk og psykisk, og hva betyr det for 
menneskers opplevelse av selvstendighet? Hva 
tenker du om deg selv og din egen innflytelse 
som fagperson? Og så videre.  

 
I virkeligheten kan spørsmålene og avveiningene 
gjerne bli både flere og vanskeligere. Ikke desto 
mindre håper jeg eksemplet anskueliggjør hvor gjen-
nomgående behovet for skjønn kan bli.  
 
Skjønnet lokalt – første ledd i kjeden 
Jeg ønsker også å være tydelig på at behovet for 
skjønn er til stede fra første øyeblikk – det vil si at 
god skjønnsutøvelse er noe hele hjelpemiddelfor-
midlingskjeden må beherske og ikke bare hjelpemid-
delsentralene. Har den lokale ergo- eller fysiotera-
peuten kompetansen som skal til for å gjøre et godt 
skjønn? Behersker vedkommende trinnene i formid-
lingsprosessen og de kravene denne stiller til 
skjønnsutøvelsen? Og hva gjør hjelpemiddelsentra-
lene for å lære opp det første leddet i formidlings-
kjeden i god skjønnsutøvelse?  
 

Behovet for skjønn i formidlingsprosessen 
Alle hjelpemiddelformidlere må altså beherske kuns-
ten å utøve godt skjønn. Behovet for skjønn kan rik-
tignok variere fra sak til sak og ut fra hvor i formid-
lingsprosessen man er. Her er et forsøk på å syste-
matisere innholdet i skjønnet:  
 
Trinn 1 – utgangspunktet: Formidlingsprosessen for-
mer relasjoner, fra begynnelse til slutt. Jeg tenker at 
det viktige ved oppstart (og deretter, hele prosessen 
igjennom) er å anspore til aktivitet og deltakelse, til 
prosesser som beveger seg i retning av det bruker-
styrte. Pedagogisk sett står arbeid med motivasjo-
nen sentralt.7  
 
Trinn 2-4 – kartlegging, målavklaring og løsning: 
Skjønnsutøvelsen i denne fasen gir retning og inn-
hold til hele formidlingsprosessen. Kravet til skjøn-
net er tredelt: For det første skal kartleggingen for-
ankres i en gap-modell basert på en relasjonell for-

ståelse av funksjonshemning.1 For det andre skal av-
klaringen angi mulighetene for å redusere funksjons-
gapet. For det tredje skal utredningen finne frem til 
den best mulige løsningen, den som vil fungere best 
for den enkelte – sett i lys av personens individuelle 
behov, situasjon og muligheter. Og fordi funksjons-
vurderinger med utgangspunkt i gap-modellen ikke 
har noen forutinntatt preferanse for individ- eller 
omgivelsesrettede tiltak, må hjelpemidler og tilrette-
legging alltid vurderes parallelt.  
 
En særlig utfordring til skjønnsutøvelsen i denne fa-
sen er i hvilken grad løsningen er bundet opp av 
NAVs rammeavtaler, eller om løsninger også kan vel-
ges utenfor disse? Hensikten med de prisforhand-
lede rammeavtalene er å redusere samfunnets hjel-
pemiddelutgifter, ikke å løse individuelle funksjons-
problemer. Likevel blir rammeavtalene i praksis også 
ofte styrende for de individuelle løsningsvalgene. 
Hvor omforente er hjelpemiddelformidlere om 
grunnlaget for å søke dispensasjon fra rammeavta-
lene? Burde ikke kriteriene for valg av løsninger 
være de samme – uavhengig av om det er inngått 
avtale eller ikke? Spørsmålet er om rammeavtalene 
gjør formidlernes skjønn mindre fritt, og dermed 
mindre godt?  
 
Trinn 5 – søknad, vedtak og anskaffelse: Det vik-
tigste i denne fasen er kontroll, deriblant av skjønns-
utøvelsen og om den er i overensstemmelse med 
lov, forskrift og rundskriv. I kontrollen av om søkna-
den oppfyller folketrygdlovens krav til nødvendighet 
og hensiktsmessighet, er det hensiktsmessige (om 
bruker ønsker tiltaket og klarer å nyttiggjøre seg det) 
ofte enklest å vurdere. Vanskeligere kan det være 
med nødvendigheten og avveining mellom kostnad 
og funksjonell gevinst, avgrensninger mot «kjekt å 
ha» etc. Overordnet skal denne fasen sikre at også 
samfunnets premisser blir ivaretatt i hjelpemiddel-
formidlingen.  
 
Trinn 6 – individtilpasning: Her handler det i stor 
grad om en kombinert innsikt i funksjon og teknikk, 
om mesterskjønn og taus kunnskap.  
 
Trinn 7 og 9-10 – veiledning, opplæring og trening, 
evaluering og oppfølging: Dette er den fasen i for-
midlingsprosessen der skjønnsutfordringen igjen 
kanskje først og fremst er av pedagogisk art.8  
 
Trinn 8 – vedlikehold: Som i trinn 6 handler dette 
mye om teknikk, men også om økonomi.  
 

Kjennetegn på godt skjønn 
Av det vi vet om konsekvensene av funksjonshem-
ning, om kravene til hjelpemiddelformidlingsproses-
sen og om kravene til forvaltningens frie skjønn, me-
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ner jeg at vi kan utlede følgende krav til skjønnsut-
øvelsen i hjelpemiddelformidlingen – her formulert 
som kjennetegn ved et godt skjønn:   
 
1. Godt skjønn gjør at mennesker blir mer aktive og 
tar mer ansvar for og kontroll over egen livssitua-
sjon. Funksjonshemning kan redusere individets 
selvstendighet og øke dets avhengighet av andre. 
Resultatet er mindre kontroll over eget liv. Et godt 
skjønn motvirker dette og øker individets kontroll og 
ansvar. 
 
2. Godt skjønn gjør at mennesker styrker sin sosiale 
tilhørighet. Funksjonshemning kan redusere indivi-
dets sosiale deltakelse. Resultatet er utestenging fra 
ulike fellesskap og dårligere vilkår for mestring. Et 
godt skjønn styrker individets muligheter for aktivi-
tet og deltakelse. 
 
3. Godt skjønn gjør at mennesker øker sin kompe-
tanse. Funksjonshemning kan påvirke individets mu-
lighet for å utvikle og utfolde kompetanse (kunn-
skap, ferdigheter og holdninger). Resultatet er dårli-
gere vilkår for mestring. Et godt skjønn gir individet 
gode muligheter for utvikling av kompetanse. 
 
4. Godt skjønn gjør at mennesker får økt livslyst og 
et mer meningsfylt liv. Funksjonshemning kan på-
virke menneskers livslyst og redusere opplevelsen av 
livet som meningsfylt. Et godt skjønn motvirker 
dette. 
 
5. Godt skjønn dokumenterer at funksjonshem-
ningen er årsaken til behovet for tiltaket. Folke-
trygdloven krever at individets behov for tiltak må 
skyldes funksjonshemning. Ikke som hovedårsak, 
men ved at funksjonshemningen reelt innvirker på 
behovet. Et godt skjønn dokumenterer folketrygdens 
årsakskrav. 
 
6. Godt skjønn dokumenterer at funksjonshem-
ningen er vesentlig og varig. Folketrygdloven krever 
at funksjonshemningen er vesentlig og varig. Hva 
som er vesentlig, skal vurderes konkret for den en-
kelte ut fra dennes individuelle situasjon og behov. 
Selvstendighet og sosiale tilværelse er vesentlig. Det 
varige er det som ikke er forbigående. Et godt skjønn 
dokumenterer vesentlighets- og varighetskravet. 
 
7. Godt skjønn dokumenterer at tiltaket er nødven-
dig og hensiktsmessig. Folketrygdloven krever at til-
taket er nødvendig og hensiktsmessig. Den valgte 
løsning skal (1) være funksjonelt nødvendig, (2) ha 
nytteeffekt for brukeren og (3) være økonomisk nød-
vendig ved at behovet ikke kan avhjelpes med et ri-
meligere tiltak. Et godt skjønn dokumenterer nød-
vendighets- og hensiktsmessighetskravet. 
 

8. Godt skjønn er grunngitt. Følger av forvaltningslo-
ven.  
 
9. Godt skjønn kan etterprøves. Følger av forvalt-
ningsloven og er samtidig en påminnelse om at 
skjønnet vil kunne bli etterprøvd og at resultatet da 
helst bør bli det samme og slik vise at skjønnet ikke 
var personavhengig.  
 
10. Man skal ikke kunne sette til side et skjønn som 
ligger utenfor ens eget kompetanse- og myn-
dighetsområde. Mer enn å være et krav til skjønns-
utøvelsen, er dette et krav til den prosessen i etter-
kant av skjønnet. Det må være et krav til den som er 
gitt myndighet å utøve forvaltningsskjønn, at man 
sikrer at skjønnsprosessen ikke blir utsatt for inkom-
petanse.  
 
11. Alle skal kunne be om fornyet skjønn. Også 
dette er mer et krav til den organisasjonen som for-
valter skjønnet enn til selve skjønnsutøvelsen. Gjen-
nom å gjøre terskelen for fornyet prøving lav og 
sikre at en fornyet skjønnsutøvelse er uavhengig og 
reell, reduseres risikoen for at det begås urett samti-
dig som skjønnsutøvelsen gradvis for en mer solid og 
allmenn basis. Fornyet prøving er en rik kilde til læ-
ring og kompetanseutvikling.  
 

Sluttbemerkning 
Med dette innlegget har jeg ønsket å gi noen holde-
punkter for skjønnsutøvelsen i hjelpemiddelformid-
lingen. At det er forskjell på godt og dårlig skjønn, er 
noe alle vet og mange har erfart. Mitt utgangspunkt 
er at det langt på vei er mulig å bli enig om hva som 
er godt og hva som er dårlig. Jeg er overbevist om at 
det å utvikle kriterier, systematisk utledet av og for-
ankret i det som skal oppnås og reglene for det, vil 
fremme de gode skjønnsavgjørelsene.  
 
Fritt skjønn er ikke fritt! I hvert fall ikke i den betyd-
ning at det er fritt fram for å følge sitt eget forgodt-
befinnende. Godt forvaltningsskjønn er milevidt fra 
slik vilkårlighet. Oppsummert har jeg i dette innleg-
get forsøkt å vise at god skjønnsutøvelse i hjelpemid-
delformidlingen er kjennetegnet av at mennesker 
blir mer aktive og tar mer ansvar og kontroll over 
eget liv, styrker sin sosiale tilhørighet, øker sin kom-
petanse eller får økt livslyst og et mer meningsfylt 
liv. Alle skjønnsbaserte vedtak må tilfredsstille folke-
trygdens krav til årsak, vesentlighet og varighet og 
nødvendighet og hensiktsmessighet. Likeledes må 
skjønnet innfri de alminnelige rettssikkerhetskrav til 
dokumentasjon og etterprøvbarhet. Og endelig må 
myndigheten som har forvaltningsansvaret forhindre 
at skjønnsavgjørelser blir satt til side av inkompe-
tanse, samtidig som det gis god adgang til fornyet 
prøving av skjønnsutøvelsen.  
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Skjønnsutøvelse kan være både enkelt og kompli-
sert, kjedelig og kreativt, tidkrevende og tidsbespa-
rende, hardt arbeid og vidunderlige løsninger, regler 
og standarder, men også klokskap og oppfinnsom-
het. Viktigst er likevel at skjønnet, og den som ut-
øver det, er forankret i mulighetenes lidenskap, eller 
som filosofen Søren Kierkegaard (1813–1855) sa:  

Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rik-
dom eller makt, men mulighetenes lidenskap. Det øye 
som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten.9 

 
Takk for oppmerksomheten!  
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