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Til: gt@ad.dep.no       Fauske 14.10.2010 
 
HØRINGSUTTALELSE vedr.  NOU nr. 5/2010: Aktiv deltakelse, likeverd 
og inkludering. 
 
Vi er helt enig i at å satse på hjelpemidler vil kunne gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at 
brukere kan være aktiv i arbeid og dagligliv så lenge som mulig. Vi er imidlertid nå usikre på 
om et nytt system, hvor størstedelen av formidlingen vil bli et kommunalt ansvar, vil være et 
framskritt i riktig retning. 

Begrunnelse for at vi er noe skeptiske til en slik overføring av ansvar til kommunene, er de 
ulikheter som i dag eksisterer i kommune-Norge. Kommunene i Norge har ganske forskjellig 
økonomisk vilkår, mange kommuner sliter økonomisk, og vi er vi redde for at det vil bli ulikt 
tilbud for brukerne. Kanskje vil det bli slik at innbyggerne i en rik kommune får et annet 
tilbud enn i en fattig kommune, til tross for at det er lovpålagt oppgave. 

 
Vi ønsker at brukerne skal få løst sine oppgaver på en optimal måte, og i dag er det fortsatt 
flere kommuner som ikke har personell med tilstrekkelig fagkunnskap til å gi brukerne best 
egnede hjelpemidler. Disse kommunene får i dag god bistand fra Hjelpemiddelsentralen i sitt 
fylke. Både tilstrekkelig fagpersonell og lagerkapasitet kan komme til å bli en utfordring. 
Spesielt utfordrende tror vi det vil komme til å bli for svært mange små kommuner. 
 
I vår kommune har vi kjørt Boligprosjektet/heistilskudd med godt resultat. Har god erfaring i  
samarbeidet Husbanken, NAV Hjelpemiddelsentral Nordland og kommunen. Vi har i dag 
gode systemer som er innarbeidet og det vil være et tilbakeskritt å endre dette. Endringer bør 
være et pluss for hjelpemiddelformidlingen. 
 
Vi mener at det forsatt er mange uklarheter knyttet til forvaltningsnivå og lovhjemling. Ser at 
det kan bli mange forskjellige nivå i skisserte forslag. Behandlingshjelpemidler skal 
spesialisthelsetjenesten ivareta, mens noe ansvar ligger på  Arbeids- og velferdsetaten. 
Videregående skoler, skoler og barnehager, arbeidsplass, hjem, institusjon, etc., har alle 
forskjellige lovverk og ansvarsområde. Dette kan gjøre hjelpemiddelformidling enda mer 
kompleks og vanskelig enn det allerede er i dag. 

  
 Vi mener dagens ansvarsfordeling og system stort sett ivaretar brukerne på en bra måte. Det 
burde imidlertid jobbes mer med å få større likhet i behandling av søknader mellom 
hjelpemiddelsentralene. Vi ønsker at vedtaks -systemet på NAV Hjelpemiddelsentraler gir lik 
behandling av søknader, og at man har tilgang til samme hjelpemidler over hele landet. Det 
bør også stilles strengere krav til kompetanse, slik at brukerne får riktige hjelpemidler. 



Forslaget om å utvide ordningen med tilretteleggingstilskudd, og strategisk satsning på 
kompetanse støtter vi og ønsker velkommen. 
 
 

Vennlig hilsen 

 

Mari-Ann Lauritsen     Siv Johansen 
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