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NOU 2010:5 "AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING" 
 
Vedlagt følgjer utskrift av sak 56/10 frå Hægebostad kommunestyre 
 
 
 
 
   
 
Vedtaket kan klagast på til kommunen. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen då brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klaga er postlagt innan fristen sitt utløp. 
 
Klagen skal sendast skriftleg til den som har fatta vedtaket, oppgi vedtaket det vert klaga over, den eller dei 
endringar som er ønskjelege, og dei grunnar du vil føra for klagen. Dersom du klagar så seint at det kan vera 
uklart for oss om du har klaga i rett tid vert du også beden om å oppgi når denne meldinga kom fram 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Aud Kirsten Nøkland 
 
 
Kopi sendt til: 
Gunnar Tveiten    
 
 
 
 
 

Melding om vedtak 
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NOU 2010:5 "AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING" 
  
UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 

21/10 Råd for eldre og funksjonshemma 24.09.2010 
56/10 Kommunestyret 30.09.2010 
 
 
Forslag til innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 
 
”Kommunen 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 kommunens 
ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.” 
 
 
Saksprotokoll i Råd for eldre og funksjonshemma - 24.09.2010: 
  
Handsaming: 
 
 
 
Tilråding: 
Råd for eldre og funksjonshemma tilrår kommunestyret å gjera følgjande vedtak: 
 
”Kommunen 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 kommunens 
ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.” 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2010: 
  
Handsaming: 
 
Tilrådinga fra Råd for eldre og funksjonshemma blei framlagt i møte. 
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Tilrådinga fra Råd for eldre og funksjonshemma ble samrøystes vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
”Kommunen 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 kommunens 
ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.” 
 
 
 
 
 
Samandrag: 
Råd for eldre og funksjonshemmede ber kommunen, ved kommunestyret eller formannskap 
om å avgi høringssvar på NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering” med frist 
15. oktober 2010. 
 
Et ekspertutvalg har foretatt en gjennomgang av hjelpemiddelområdet for regjeringen. 
Holteutvalgets forslag ble lagt fram 4. mai i NOU 2010:5. Utvalget foreslår mange endringer 
som funksjonshemmedes organisasjoner reagerer sterkt på. 
 
I dag er hjelpemiddelområdet hjemlet i folketrygdloven og hjelpemidlene finansieres av 
staten til brukere med varige funksjonsnedsettelser. Kommunene har finansieringsansvaret 
for hjelpemidler ved midlertidig behov. NAV Hjelpemiddelsentral i fylkene har 
spesialkompetanse på området og samarbeider nært med kommunale fagfolk for å gi 
funksjonshemmede et tilbud i nærmiljøet. Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering 
sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og 
økonomi. Gråsoner er systematisk bygget ned gjennom utviklingen av formidlingssystemet. 
Skolehjelpemidler ble overført fra kommuner og fylker til folketrygden i 1997 fordi det var 
så store forskjeller. 
 
Utvalget foreslår et systemskifte der hjelpemiddelområdet splittes opp og legges over på den 
enkelte sektor. Rettigheter tas ut av folketrygdloven. Utvalget foreslår å overføre mye av 
dagens statlige ansvar til kommunene for å oppnå mer helhetlige løsninger og 
kostnadskontroll. Hjelpemidler i barnehage, skole og dagligliv (dagens bestillingsordning) 
foreslås finansiert gjennom rammebevilgning til kommunene. Utvalget foreslår at et 
lovutvalg skal gå gjennom jussen på området. 
 
 
Bakgrunn: 
 
Dokumenter i sak: 
Nr Type Dato Dokument tittel Avsendar/mottakar
1 S 20.09.2010 NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og 

inkludering" 
 

 
 



Postadresse:  Besøksadresse: Telefon:  38 34 91 00 Internett: www.haegebostad.kommune.no 
Hægebostad kommune 
4595 Tingvatn 

 Telefaks: 
Bank kto.:  

38 34 91 01 
3123.08.40205 

E-post: 
Org.nr.:  

postmottak@haegebostad.kommune.no  
964 963 916 

  

  
 
Vurdering: 
Dersom utvalgets forslag blir realisert vil nye oppgaver legges på kommunene uten sikkerhet 
for at penger følger med. Kommunene får ansvaret for å finansiere hjelpemidler i barnehage, 
skole, bolig og dagligliv, samt det faglige ansvaret for å formidle rett løsning til brukerne. Ca. 
40% av kommunene har ikke ergoterapeut. Kommunene får ansvaret for vedtak, innkjøp, 
lagerhold, reparasjoner, resirkulering og markedsoversikt. Hjelpemiddelsentralene driver i 
dag en omfattende kursvirksomhet for kommunene og har ansvar for anskaffelser og 
kvalitetssikring av hjelpemidler, også innen bestillingsordningen. 
 
Prisewater House Coopers viste i sin delutredning for utvalget at dagens system er formåls- 
effektivt og at kommunene har stor nytte av hjelpemiddelsentralene. 
 
Konklusjon: 
Livet deles opp i sektorer der du må henvende deg ulike steder for ulike hjelpemidler til 
barnehage, skole, arbeid og dagligliv. Gråsoner vil oppstå i overgangene mellom barnehage/ 
skole/arbeid. Uten retten til hjelpemidler i folketrygden, vil tilgangen til rett hjelpemiddel bli 
en budsjettsak innen den enkelte sektor i kommunen. Barn med behov for hjelpemidler i 
skolen må konkurrere med andre gode formål som skal dekkes av skolens budsjett. 
Ulikhetene fra før 1997 vil oppstå igjen, med konsekvenser for barns utvikling. 
 
Bedre løsning er: 

• Videreføre dagens formidlingssystem med lovhjemling i folketrygdloven for alle 
hjelpemidler slik at funksjonshemmede sikres et likeverdig tilbud og tilgang til 
nødvendige hjelpemidler. 

• Bygge videre på den oppgave- og ansvarsfordelingen som er nedfelt i 
folketrygdloven, i kommunehelsetjenesteloven og i samarbeidsavtaler. 

• Styrke rehabiliteringstjenesten i kommunene. Satse mer på ergoterapitjenester. 
• Styrke vaktmestertjenesten i kommunene for reparasjon og montering. 
• Forenkle rutiner og saksbehandling ved hjelpemiddelsentralene. 
• Samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner om utvikling og forbedringer. 

 


