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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen  
Møtedato: 20.10.2010 
Sak: 40/10  
 
Arkivsak: 10/2099 
Tittel: HØRINGSSVAR: NOU 2010: 5 AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG 

INKLUDERING - ET HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD  
 
Behandling: 
 
Bård Hoksrud fremmet følgende forslag:  
 
Nytt punkt 1: Bamble kommune mener det er svært uheldig at kommunen får ansvar for 
hjelpemiddelformidlingen, både når det gjelder økonomi, faglig kompetanse og hvordan brukerne 
skal forholde seg til flere forvaltningsnivå for å få dekket sine behov. 
 
Rådmannens tilrådning med endringsforslaget fra Bård Hoksrud ble endelig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
Bamble kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, 
likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud: 
 

1. Bamble kommune mener det er svært uheldig at kommunen får ansvar for 
hjelpemiddelformidlingen, både når det gjelder økonomi, faglig kompetanse og 
hvordan brukerne skal forholde seg til flere forvaltningsnivå for å få dekket sine behov. 

2. Kommentarer til utvalgets innstilling. Nummer refererer til kapittelnummereringen i 
utredningen. 

 
16.2.2 Økt bruk av tilskudd til hjelpemidler 
Brukerne trenger en god faglig formidlingstjeneste, og ikke bare en økonomisk overføring 
til å kjøpe det produktet de selv ønsker. Valgfrihet må ikke gå på bekostning av den faglige 
oppfølging. Kunnskap om hjelpemidler er ikke allmennkunnskap, men kunnskap en 
tilegner seg når det er behov. Her trenger de fleste råd og veiledning for å finne frem i 
”jungelen” av det markedet tilbyr. Når bruker skal kjøpe selv, vil det også gå på 
bekostning av å se helhet i valg av løsninger som ofte er avgjørende for at det skal 
fungere. 
 
16.2.4 Økt kommunalt ansvar for basishjelpemidler i dagliglivet 
Økt kommunalt ansvar har mange utfordringer: 

• Økonomi: Det angis at budsjettene som nå brukes i forhold til hjelpemidler, skal følge 
ordningen over i kommunene. Men det står ikke noe om hvordan kommunen skal dekke 
kostnader til å administrere ordningen når de nå får betydelig økt ansvar for ”bestilling, 
lagerhold, transport, service, reparasjon og gjenbruk av denne typen hjelpemidler 
(basishjelpemidler)”.   
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• Den faglige kompetansen på disse områdene er nå samlet på hjelpemiddelsentralene. Det 
forventes at alle landets kommuner, uansett størrelse, heretter skal inneha den 
nødvendige kompetanse. En frykter at dette fører til dårligere kvalitet og dyre ordninger for 
kommunene. 

 
Utvalgets forslag om å overføre dette ansvaret til kommunen vil ikke gi likeverdig tilbud til 
brukerne uavhengig av hvor de bor, slik St.meld. nr. 40 (2001-2002) ”Nedbygging av 
funksjonshemmedes barrierer” slår fast at det skal være. Kommunene prioriterer 
forskjellig. De har allerede mange oppgaver tilknyttet hjelpemiddelformidling og knappe 
ressurser. Ytterligere oppgaver vil medføre økt belastning og fare for reduserte tjenester. 
 
Hjelpemidler er nå hjemlet som rettighet i Folketrygdloven og er sikret med statlig 
finansiering. En frykter at en fremtidig ordning med mer kommunalt ansvar vil bli styrt av 
om ”det er penger igjen” og ikke ut fra behovet til brukeren.  
  
En kan heller ikke se at det kan bli mulighet for godt nok utvalg av ulike typer hjelpemidler 
for å dekke ulike behov i små kommuner, noe som vil svekke kvaliteten. 

 
Det blir her trukket en ny grense mellom kommunens ansvar for basishjelpemidler og 
hjelpemiddelsentralens ansvar for mer avanserte hjelpemidler. En frykter dette blir en 
uklar grense, som vil gå utover brukerne. Eksempel: For at et hjelpemiddel skal være 
hensiktsmessig og nyttig for å fremme livskvalitet, må det være tilpasset brukeren. 
Brukerne er vært forskjellige og i den nåværende ordningen er det sikret at det er mulig å 
spesialtilpasse både basishjelpemidler og avanserte hjelpemidler. Spesialtilpasninger er 
ofte svært fordyrende, men helt nødvendig for bruker. Hvem som har ansvar for 
spesialtilpasning av basishjelpemidlene i den fremtidige ordning er uavklart i utredningen. 
Dersom dette vil være kommunens ansvar, er man redd dette sjelden blir utført, på grunn 
av trange kommunale budsjetter. 

 
16.2.5 Aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, stimulering og lek 
Det er positivt at aldersgrensen på 26 år er foreslått opphevet. Men det vil by på nye 
forskjellsbehandlinger fra kommune til kommune, når det foreslås at hjelpemidler til 
trening, simulering og lek overføres til kommunene. Her råder rammestyrte budsjett, i 
motsetning til dagens rettighetsstyring. 
 
16.2.9 Tilrettelegging av bolig - Husbankens ansvar 
Utvalget foreslår at trappeheis og løfteanordninger bør ses på som bygningsmessige 
endringer og gå inn under Husbankens ansvarsområde. Heis og løfteanordninger er i dag 
hjelpemidler som også blir resirkulert og gjenbrukt via hjelpemiddelsentralene. 
Resirkulering er her god samfunnsøkonomi, da dette er kostbare hjelpemidler. Hvem som 
skal overta resirkuleringsansvaret og sikre gjenbruk er også uavklart. 
  

1. NAV bør fortsatt ha ansvar for finansiering og administrering av hjelpemidler til 
mennesker med varig funksjonsnedsettelse.  

 
 
 
 

Langesund, 20.10.2010 
 
 

Jan Erik Gyllensten 
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Leder 
 

Cathrine Sævik 
Sekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


