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Uttalelse vedr. høringen NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering"

Vedlegg:
1 Epost fra Norges Handikapforbund Trøndelag vedr. 

NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering."
2 Sak til kommunale råd fra Handikapforbundet Trøndelag
3 Høringsbrev fra regjeringen

Sakens bakgrunn og innhold:

Høring - NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud” – høringsfrist 15.10.10.

Legger ved lenke til hele høringsnotatet: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2010/NOU-2010-5.html?id=602627

Ragnhild Urdshals Høyem regionleder i Norges Handikapforbund Trøndelag kommer for å
orientere om NOU’en ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering” og de vurderinger 
Handikapforbundet gjør i forhold til utredningens forslag og utfordringer.

Viser forøvrig til vedlegg i saken.

Vurdering:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener det er viktig at kommunen 
avgir høringssvar på NOU 2010:5.

Oppsummering:
NOU 2010:5 legger føringer som kan bli en økonomisk belastning for kommunen.



Leder fremmet følgende forslag til uttalelse basert på innspill fra NHF Trøndelag:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber Bjugn kommune om å avgi 
høringssvar på NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering” med frist 15. oktober 
2010. Dette fordi NOU'en legger føringer som kan bli en økonomisk byrde til kommunene.
Høringens forslag om å overføre dagens statlige ansvar for hjelpemidler til kommunene må 
avvises og KFU ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar:

”Bjugn kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt 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 styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.”

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne -
22.09.2010
Behandling:

Lederens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik uttalelse vedr. 
høringen NOU 2010:5:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber Bjugn kommune om å avgi 
høringssvar på NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering” med frist 15. oktober 
2010. Dette fordi NOU'en legger føringer som kan bli en økonomisk byrde til kommunene.
Høringens forslag om å overføre dagens statlige ansvar for hjelpemidler til kommunene må 
avvises og KFU ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar:

”Bjugn kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt 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 styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.”

Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune - 28.09.2010
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til uttalelse:

”Bjugn kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt 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 styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.”

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
”Bjugn kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt 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 styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.”

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 28.09.2010
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
”Bjugn kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt 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 styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.”


