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Høringssvar til NOU 2010:5 Aktiv deltakelse likeverd og 
inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud   
 
 
Arbeidsdepartementet sendte 16.6.2010 brev om høring NOU 2010:5 "Aktiv deltagelse, 
likeverd og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud". Høringsfrist er 15.10.2010. 
Bærum kommune har gitt beskjed om at høringsuttalelsen vil bli oversendt 22. oktober. 
 
Bærum kommune sender følgende høringsuttalelse behandlet i Sektorutvalg Bistand og 
omsorg 21.10.2010, den politiske behandling er vedlagt: 
 
Bærum kommune slutter seg til utvalgets hovedfokus:  
 

• Behov for økt brukermedvirkning, større valgfrihet og forenkling 
• Behov for et mer robust og fleksibelt system i lys av den demografiske 

utviklingen, endringer i sykdomsbildet og den teknologiske utviklingen 
• Behov for en harmonisering av virkemidler for å oppnå mer helhetlige løsninger 
• Behov for en bedre arbeidsretting av virkemidler på hjelpemiddelområdet – flere 

personer med funksjonsnedsettelser i arbeid og utdanning 
• Behov for et kompetanseløft, satsing på forskning, utvikling og innovasjon 

 
Bærum kommune har følgende merknader til utvalgets forslag: 
 
Bærum kommune anbefaler ikke at ansvaret for hjelpemidler følger sektoransvars-
prinsippet. For brukerne av hjelpemidler er det viktig at det er et forvaltningsnivå på 
hjelpemidler, uavhengig av om det er et midlertidig eller varig behov. På denne måte 
sikres brukers rett til hjelpemiddel, et likeverdig tilbud uavhengig av funksjonsned-
settelse og hvilken arena hjelpemiddelet skal brukes på, samt kvalitet i 
formidlingsprosessen. 
 
Det anbefales ikke at ansvar for trygdefinansierte basishjelpemidler og utstyr til trening, 
stimulering og lek overføres til kommunen. Dette vil gi flere gråsoner og et oppsplittet 
ansvar som vil medføre store oppgaver i forhold til anskaffelser, lager, logistikk og 
gjenbruk. Noe kommunen i dag ikke har personell, kompetanse, lokaliteter eller 
økonomisk dekning for.  
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Bærum kommunes er i tillegg bekymret for om kommunens utgifter som følger med 
overført ansvar i sin helhet vil bli dekket gjennom kommunens rammefinansiering. 
 
Fylkets hjelpemiddelsentral benyttes av brukere og kommunens ansatte som et viktig 
ressurs- og kompetansesenter på et stort og komplekst område.  
 
Bærum kommune anbefaler at dagens ordning med fylkesvise hjelpemiddelsentraler og 
landsdekkende spesialenheter opprettholdes og videreutvikles.  
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