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Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering

Holte-utvalgets innstilling er en god og helhetlig gjennomgang av dagens hjelpemiddelområde. 
Samtidig er den en god gjennomgang av faktaopplysninger, og er sånn sett lærerik lesing.

Rådets kontakt med brukere av hjelpemidler viser at disse har få eller ingen problemer med dagens 
system hva gjelder tildeling, tilpasning og vedlikehold av hjelpemidlene, men vi kan selvfølgelig ikke 
innestå for at dette gjelder i alle sammenheng og for alle brukere.

Ut fra dette, mener Rådet at det er bedre å videreutvikle, kvalitetsforbedre og øke tilgjengeligheten i 
det systemet vi har i dag, i stedet for å endre et system som tydelig fungerer tilfredsstillende.

Hovedmålet for hjelpemiddelformidling, er at brukerne oppnår aktiv deltakelse, likeverd og 
inkludering og bedre tilgjengelighet.  Dette krever en helhetstenking, som igjen er avhengig av en 
organisasjon som ikke er fragmentert, - en oppsplitting vi opplever at utvalgets innstilling kan 
medvirke til.

Det er foreslått at kommunene skal ha et ansvar for formidling av basishjelpemidler. Dersom dette 
blir resultatet av behandlingen i Stortinget, må kommunene tilføres økt kompetanse og ramme-
finansiering må erstattes med øremerkede økonomiske midler. Det vil også være viktig å fjerne det 
som i dag betraktes som gråsoner, men vi gjør igjen oppmerksom på at vi synes denne 
organisasjonsformen representerer en oppsplitting av ansvar som vil kunne være uheldig for 
brukeren.

Kvalitetsforbedring vil for eksempel være å utvikle standarder for hjelpemiddelområdet, og at det 
skjer en rettighetsstyrking, samtidig som brukernes behov vektlegges mer.

Denne NOU-en stimulerer til forslag for sektoren og oppfordrer i særlig grad frivillige organisasjoner 
både i forhold til formidling, krav om kompetanse og forebygging, dvs. erfaringsformidling. Også 
offentlig sektor utfordres på en rekke områder, særlig hva gjelder å beholde dagens system, som vi 
betrakter som rimelig helhetlig, til fortsatt å være helhetlig i fremtiden.

Konklusjon:

Vår konklusjon er at fremtidig organisering, formidling og forvaltning av hjelpemiddelområdene må 
baseres på dagens ordning og med utstrakt brukermedvirkning.


