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ARBEIDSDEPARTEMENTET

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Åse Jakobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Org.nr.: 964963193 Bankgiro: 8101 24 77570

Arkivkode:

Unntatt iht.:

Høringsvar - NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og
inkludering

Kommunalt råd for funksjonshemmde i Hurum kommune behandlet overnevnte sak den
27.09.2010. Vedlagt oversendes saksprotokoll i sin helhet.

Vår dato:
30.09.2010

Saksprotokoll i Kommunalt råd for funksjonshemmede - 27.09.2010

Behandling:
Åse Jakobsen fremmet slikt tilleggsforslag til Rådmannens innstilling:

I forhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er forslaget til Holteutvalget et
stort tilbakeskritt og fremmer ikke prinsippet om universell utforming» videre
foreslåes det flg. tillegg i slutten av innstilling «Kommunalt råd for
funksjonshemmede mener det er nødvendig å lytte til funksjonshemmedes
organisasjoner som enstemmig er i mot desentralisering av hjelpemiddeltjenesten.

I forhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er forslaget til Holteutvalget et stort
tilbakeskritt og fremmer ikke prinsippet om universell utforming

Kommunalt råd for funksjonsemmede mener retten til hjelpemidler forstastt 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
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kommuneøkonomi. Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddelformidlignen ved å bidra til å
styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for
reparasjon av hjelpemidler.

Kommunah råd for funksjonshemmede mener det er nødvendig å lytte til
funksjonshemmedes organisasjoner som enstemmig er i mot desentralisering av
hj elpemiddeltj ene sten

Med hilsen
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virksomhetsleder

Ann-Katrin Kristiansen
sekretær
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