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Aktiv deitakeise, likeverd og inkludering - et heihetlig hjelpemiddeltiibud -
Høring

Enebakk kommune takker for muligheten til avgi høringsuttalelse i forbindelse med
Holteutvalgets arbeid — "Et helhetlig hjelpemiddeltilbud". Høringsuttalelsen har vært oppe til
behandling i Helse- og omsorgsutvalget.

Enebakk kommune velger å uttale seg på et generelt grunnlag ut fra hovedfokuset i
høringsdokumentet. Holteutvalgets forslag til endringer i hjelpemiddelforvaltningen bygger i
stor grad på sektoransvarsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at ansvaret for hjelpemidler
legges til den myndighet som har ansvaret for den sektoren hvor hjelpemiddelet kommer til
anvendelse. Det vil si at kommunene får et større finansieringsansvar for hjelpemidler i
dagliglivet og spesialisthelsetjenesten får et tydeligere ansvar for behandlingshjelpemidler. Det
vil fortsatt foreligge et statlig ansvar ved komplekse behov.

Enebakk kommune støtter Holteutvalgets forslag om oppheving av 26 års reglen for
aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, stimulering og lek og et fortsatt statlig ansvar.
Forslaget om økt satsing på forskning og utvikling er også i tråd med våre interesser.

Ved et kommunalt sektoransvar vil tilgangen til hjelpemidler og fagkompetanse for brukeren
avhenge av den kompetansen kommunen innehar. Det vil også være ulikheter i kommunene
ved opparbeidelse tilstrekkelig kompetanse på håndtering av kompliserte tilfeller som
inntreffer relativt sjeldent og krever spesialkompetanse. Dette vil medføre en usikker tilgang til
hjelpemidler og fagkompetanse for brukerne.

Enebakk Kommune støtter brukerorganisasjonenes uttalelse og 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
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hjelpemiddelformidlingen ved å bidra til å styrke kommunenes ergoterapitilbud og
rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler.

side 2

Kommunen har forståelse for den utrygghet som brukerorganisasjonene gir uttrykk for når det
gjelder faren for svekkede rettigheter til hjelpemidler Rammefinansiering vil bety ulik
prioritering i kommunene, og man på påregne konkurranse om knapphetsgoder. Enebakk
kommune støtter her forslaget om å sette ned et lovutvalg for å sikre brukerrettighetene på
området. Lovverket må sikre likhet for alle uavhengig av kommunenes økonomi.

Enebakk kommune er av den oppfattning at dagens system med statlig finansiering av
hjelpemidlene fungerer godt. Dette systemet er utviklet i samarbeid med funksjonshemmedes
organisasjoner, og gir i dag et likeverdig tilbud uansett bosted og økonomi.
Hjelpemiddelsentralene er spesialister og de samarbeider med kommuner og brukere. Dette er
en situasjon både brukere, helsepersonell og administrasjon i Enebakk kommune er fornøyd
med.

Med utgangspunkt i overnevnte ber derfor Enebakk kommune om at dagens ordning i
hovedsak blir videreført.

Med vennlig hilsen
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