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SVAR - "AKTIV DELTAKELSE. LIKEVERD OG INKLUDERING -
ET HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD" - HØRING

Hamar kommune slutter seg til ambisjonen om effektive kvalitets- og
kompetanseforbedringer i systemet for formidling og forvaltning av hjelpemidler.

M OTTATT

1 8 OKT 2010

ARBEIDSDEPARTEMENTET

Hamar kommune 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.

Kapittel 10:  
Hamar kommune støtter forslaget om et ekspertorgan som følger produktutviklingen og
vurderer hva som er samfunnets/offentliges ansvar og hva som er et forbruksgode. Organet
bør også kunne uttale seg om områder hvor det kan være aktuelt å gi tilskudd som alternativ
til utlån for at brukerne skal få større valgfrihet.

Utvalget mener at det ikke bør innføres egenandeler på hjelpemidler som er ment å skulle
kompensere for varige og vesentlige funksjonsnedsettelser. Dette er en riktig og viktig
forutsetning for at alle skal ha samme tilgang på hjelp uavhengig av egen økonomi.

Ka ittel 11 o 12  :
Utvalget mener at et sterkere sektoransvar vil kunne bidra til mer helhetlige løsninger og mer
rasjonell utnyttelse av dagens ressurser på hjelpemiddelområdet. Hamar kommune er ikke
enige i dette og mener at en slik ordning vil gi flere gråsoner for eksempel mellom
barnehage/skole/arbeid og dagliglivet generelt. Finansiering via rammetilskuddet til
kommunene vil kunne gi mer forskjellsbehandling og mindre forutsigbarhet mellom
kommunene.

Rekvisisjonsordningen (basishjelpemidlene) fungerer bra i dag, systemet fungerer raskt og
effektivt. Denne ordningen krever kvalifiserte fagfolk i kommunen som kan ivareta ansvar for

Besøksadresse: Hamar rådhus, Vangsvn. 51 Telefon: 62 51 02 10
Postadresse Postboks 4063, 2306 Hamar Telefax: 62 51 02 01

E-post: postmottak@hamar.kommune.no Bankgiro: 7162 0527305
Web: www.harnatkominune.no Foretaksnr: 970 540 008



å vurdere at brukerne fyller kriteriene for tildeling. Hamar kommune støtter utvalgets forslag
om å oppheve aldersgrenser for aktivitetshjelpemidler.

Dagens ordning hvor kommunen kan velge å beholde en del av de mest brukte produktene i
bestillingsordningen (basishjelpemidlene) fungerer bra. Dette er kostnadseffektivt for alle
parter, men det må opplyses at det ikke er tilført ressurser til kommunene for å følge opp
ordningen som er krevende med tanke på renhold, reparasjon, lagerlogistikk og kassering.

Samarbeidsavtalene mellom kommunene og hjelpemiddelsentralene bør revideres og bli mer
konkrete i utformingen. Ut fra dagens samarbeidsavtale er det de siste årene overført flere
arbeidsoppgaver fra NAV hjelpemiddelsentral til kommunen uten diskusjon og uten at det er
tilført økte ressurser til å løse dette.
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