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Høringsuttalelse - NOU 2010: 5. Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering

Bindal kommune mener at retten til hjelpemidler skal ligge til folketrygdloven med et statlig
finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle
livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske utfordringer kommunene
står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til hjelpemidler
må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. Staten bør i stedet forbedre
hjelpemiddelformidlingen ved å bidra til å styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering
samt å styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler.

Rådmannens innstilling

Bindal kommune mener at retten til hjelpemidler skal ligge til folketrygdloven med et statlig
finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle
livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske utfordringer kommunene
står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til hjelpemidler
må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. Staten bør i stedet forbedre
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hjelpemiddelformidlingen ved å bidra til å styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering
samt å styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler.

Saksopplysninger

Arbeidsdepartementet har sendt NOU 2010: 5. Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering, på
høring. Frist for å avgi høringsuttalelse er den 15.10.2010.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre hadde saken på dagsorden i sitt møte
den 13.9.2010.

Rådet vedtok denne uttalelsen på vegne av Bindal kommune:
Kommunen mener retten til hjelpemidler skal ligge til folketrygdloven med et statlig
finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle
livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske utfordringer
kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området.
Retten til hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi.
Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å bidra til å styrke
kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering samt å styrke vaktmestertjenesten for
reparasjon av hjelpemidler.

Vurdering

I dag er det NAV som har ansvaret for tekniske hjelpemidler for varig og langvarig behov.
Dagens hjelpemiddelsentraler har kompetanse på alle typer hjelpemidler. Dette er hjemlet i lov
om folketrygd.

Kommunene skal ha lager av hjelpemidler til korttidsutlån til brukere som har behov for
hjelpemidler over en periode på ett til to år. Dette er hjemlet i lov om helsetjenestene i
kommunen.

Målsettingen med alle hjelpemidler er å gjøre brukeren så selvhjulpen som mulig.

Utvalget som har forfattet NOU 2010: 5, foreslår å overføre mye av dagens statlige ansvar til
kommunene for å oppnå mer helhetlige løsninger og kostnadskontroll. Hjelpemidler i barnehage,
skole, bolig og dagligliv foreslås finansiert gjennom rammebevilgning til kommunene. Utvalget
foreslår at et lovutvalg skal gå gjennom jussen på området.

Utvalget har fokus på at det er behov for en reform for å ivareta:
• Brukermedvirkning
• Robuste og fleksible system
• Helhetlige løsninger
• Øke andelen personer med funksjonsnedsettelser i arbeid og utdanning.
• Kompetanseheving, satsing på forskning, utvikling og innovasjon.
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Bindal kommune har god erfaring med dagens system. Det er et godt samarbeid mellom bruker,
kommune og hjelpemiddelsentralen. Vi utfører i dag mange oppgaver på vegne av
hjelpemiddelsentralen som en de1 av de kommunale tjenestene. Dagens system ivaretar også
brukerne uavhengig av bostedskommune.

Bindal kommune ser at gjennomforing av flere store reformer samtidig kan være uheldig.
Brukerne har de siste årene gått igjennom: etablering av NAV, arbeidsavklaringspenger,
endringer vedrørende kjørekontor for helsereiser og nå står samhandlingsreformen for døren.
Organisasjonen må få tid til å etablere seg før mye reformer iverksettes.

Rådmannen i Bindal kommune, Terråk, 27.9.2010.

Knut Toresen
Rådmann

Gudrun M. Fossem
Helse- og sosialsjef
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