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Vedlagt følger administrativ høringsuttalelse fra Drammen kommune: 
 
1. Universell utforming og god inkluderingspolitikk kan redusere behov 
for  
hjelpemidler 
 
Universell utforming er omtalt, men ingen av punktene i utvalgets 
anbefalinger om tiltak omtaler  
dette temaet. Drammen kommune mener at universell utforming og god 
inkluderingspolitikk må  
være grunnleggende for aktiv deltagelse, inkludering og likeverd i 
samfunnet. Universell  
utforming gir ikke tilrettelegging bare  for funksjon i egen bolig, 
institusjon, skole og barnehage,  
men også mulighet for likeverdig deltakelse i byens sosiale liv utenfor 
boligen.  En tydeligere vekt  
på dette bør fremkomme for å kunne oppfylle målet om aktiv deltakelse, 
likeverd og inkludering. 
 
2. Omsorgsboliger  
 
I kapittel 16.1 sier utredningen følgende: 
Innen pleie og omsorg vil et mer helhetlig kommunalt ansvar kunne gi 
betydelige gevinster. For det  
første vil kommunene få samme ansvar for hjelpemidler til mottakere av 
hjemmetjenester som  
hjelpemidler til beboere i institusjon. Kommunene vil ikke lenger kunne 
skyve hjelpemiddelansvaret  
over på folketrygden ved å opprette omsorgsboliger i stedet for 
sykehjemsplasser. 
Sentrale føringer for utvikling av botilbud for pleie- og 
omsorgstrengende bygger på mye av de  
samme verdiene som NOU 2010:5; bl.a. aktiv deltagelse, likeverd og 
inkludering til tross for  
funksjonsnedsettelse og behov for pleie og omsorgstjenester. 
Omsorgsboligen som boform  
ivaretar også behovet for trygghet, privatliv og styring over eget liv på 
en bedre måte enn  
institusjon, forutsatt at brukeren tilbys nødvendige omsorgstjenester og 
hjelpemidler i boligen.  
Det er hensynet til disse verdiene som er grunnlaget for utbygging av 
omsorgsboliger i stedet for  



sykehjem. 
 
3. Forslag om økt bruk av tilskudd til hjelpemidler (Pkt 16.2.2) 
 
Drammen kommune støtter forslaget om økt bruk av tilskudd til 
hjelpemidler, men erfaring viser  
at  behov for rådgivning til brukerne fortsatt vil være tilstede.  
 
4. Forslag om økt kommunalt ansvar for basishjelpemidler (Pkt 16.2.4) 
Drammen kommune ser behovet for å få kontroll med kostnadsutviklingen, 
men mener at dette  
må ivaretas ved at det statlige finansieringsprinsippet opprettholdes. 
Drammen kommune mener  
derfor at retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven 
med statlig  
finansieringsansvar. Dette vil sikre personer med funksjonsnedsettelser 
lik tilgang til hjelpemidler  
uansett bosted, funksjonsområde eller livssituasjon. Utvalgets forslag 
kan føre til fragmentering  
og flere gråsoner enn dagens ordning. Brukerne må selv i større grad vite 
hvor de skal henvende  
seg, eller bli ytterligere avhengig av kommunal koordinering. Drammen ser 
behovet for en  
desentralisering av hjelpemiddelformidlingen, vedlikehold m.v. 
 
Drammen kommune støtter ikke forslaget om å endre inngangskriteriene til 
tekniske hjelpemidler  
fra dokumentert skade, lyte eller sykdom til behov. Fra utøverleddets 
ståsted, kan dette gi  
urimelige utfordringer når det gjelder å utøve et godt faglig skjønn. Det 
kan i mange tilfeller være  
en motsetning mellom fagutøvers og bruker/pårørendes oppfatning av 
behovet.  
 
5. Forslag som gjelder aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, 
stimulering og lek     
(Pkt 16.2.5) 
Drammen kommune støtter forslaget om oppheving av aldersgrense for 
tildeling av denne typen  
hjelpemidler med utgangspunkt i kommunens ansvar for habilitering og 
rehabilitering.  
 
6. Forslag i tilknytning til tilrettelegging av bolig  (Pkt.16.2.9) 
Drammen kommune støtter utvalget i at boligtilpasning er viktig, men at 
det i lys av  
samfunnsutviklingen er en nødvendighet at innbyggerne i fremtiden selv i 
større grad ivaretar sine  
behov uten bistand fra myndighetene (Plan- og bygningsloven). Vi støtter 
forslaget om at ulike  
tiltak og tjenester blir koordinert i større grad enn i dag, og at 
kommunen skal ha en part i dette,  
for eksempel gjennom en boliggruppe bestående av Husbanken, 
Hjelpemiddelsentralen og  
kommunen, slik det er gjennomført i flere kommuner.  
 
7. Behov for et kompetanseløft, satsning på forskning og innovasjon ( 
Pkt.16.2.17) 



Hjelpemiddelområdet er sammensatt, komplisert og i stadig utvikling. Økt 
fokus på kompetanse i  
førstelinjen vil være et behov uavhengig av kommunens rolle og ansvar i 
fremtiden.  
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