
Fra: Tveiten Gunnar 
Sendt: 13. oktober 2010 12:45 
Til: Postmottak AD 
Emne: VS: NOU 2010 5: "Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering".  
Holteutvalgets  
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til registrering. 
 
Gunnar  
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Liv-Kari.Dahle@kongsberg.kommune.no [mailto:Liv- 
Kari.Dahle@kongsberg.kommune.no]  
Sendt: 13. oktober 2010 12:11 
Til: Tveiten Gunnar 
Kopi: dalka@online.no 
Emne: NOU 2010 5: "Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering". 
Holteutvalgets  
innstilling. 
 
 
Uttalelse fra Funksjonshemmedes Råd - Kongsberg: 
Originalbrev sendes i posten idag. 
 
mvh 
Liv Kari Dahle 
sekretær - Funksjonshemmedes Råd 
 
 
 
KONGSBERG KOMMUNE 
Funksjonshemmedes Råd 
 
Vår saksbehandler:  Dato: Arkivsak: 
Liv Kari Dahle/TOAa      tlf. 32 86 63 20 13.10.2010 10/672-20 
    Arkivkode: 
    033  &13 
 
 
Arbeidsdepartementet 
Postboks 8019, Dep. 
 
0030  OSLO 
 
v/ Gunnar Tveiten 
 
 
 
 
VEDR.:  NOU 2010: 5 "AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING" 
                HOLTEUTVALGETS INNSTILLING 
 
Funksjonshemmedes Råd  (FHR) i Kongsberg vil avgi følgende uttalelse i 
denne saken: 
 
 



Hjelpemiddelordningen er i dag hjemlet i folketrygdloven og finansieres 
av 
staten til personer med varige 
 
funksjonsnedsettelser.  For personer med midlertidig behov for 
hjelpemidler 
er det kommunene som har 
 
finansieringsansvaret.  Nav Hjelpemiddelsentral i fylkene samarbeider 
tett 
med kommunene.  Dette systemet 
 
sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av 
bosted, alder og økonomi. 
 
 
 
Dette systemet foreslår Holteutvalget å endre, ved at hjelpemiddelområdet 
splittes opp og legges på den enkelte 
 
kommunale sektor og at rettighetene tas ut av folketrygdloven.  Det 
foreslås videre å overføre mye av dagens 
 
statlige ansvar til kommunene.  Hjelpemidler til barnehage, skole, bolig 
og 
dagligliv foreslås finansiert gjennom 
 
rammebevilgninger til kommunene.  FHR frykter at en slik ordning ikke 
nødvendigvis vil medføre at 
 
bevilgningene går til hjelpemidler.  Vi vil foreslå at kommunale 
tjenester 
som rehabilitering, ergoterapeut 
 
og vaktmester styrkes. 
 
 
 
Vi er redd for at Holteutvalgets innstilling vil føre til at brukerne må 
henvende seg til flere kommunale sektorer 
 
for ulike hjelpemidler og at manglende rettighetstesting i 
folketrygdloven 
vil gjøre tilgangen til riktig 
 
hjelpemiddel til en kommunal budsjettsak. 
 
 
 
FHR mener at det beste vil være å videreføre dagens system med hjemling i 
folketrygdloven, slik at det blir et 
 
likeverdig tilbud av hjelpemidler, samt å bygge videre på den oppgave- og 
ansvarsfordelingen som er nedfelt i 
 
folketrygdloven og i kommunehelsetjenesteloven. 
 
 



 
 
Med vennlig  hilsen 
FUNKSJONSHEMMDES RÅD 
 
Kari Dalen (sign.) 
Leder     Liv Kari Dahle 
     sekretær 
 


