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NOU 2010:5  -  Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering  -  et helhetlig
hjelpemiddeltilbud  -  høring

KRD er enig i at det er behov for et mer helhetlig hjelpemiddeltilbud, og at kommunene
vil ha en viktig rolle i dette. Vi er imidlertid kritisk til omfattende lovfesting av nye
rettskrav på kommunale ansvarsområder. Utvalgets forslag om individuell lovfesting av
nye rettigheter knyttet til hjelpemidler kommunene skal ha ansvar for, vil legge
føringer på kommunens ressursbruk og redusere kommunenes økonomiske og
lokalpolitiske handlingsrom. Det vil kunne gå ut over andre velferdsområder som har
svakere lovforankring og styringsvirkemidler.

Utvalget legger til grunn sektoransvarsprinsippet for lovreguleringen på området. KRD
kan ikke se at målet om et mer helhetlig hjelpemiddeltilbud for brukerne kan oppnås
ved å lovfeste rettigheter i de ulike sektor-/særlover. Dersom reglene knyttet til
hjelpemidler spres i særlovgivningen, vil det kunne bli vanskeligere å se helheten og
sammenhengen i tilbudet. Lovgiver har ansvar for å skape et regelverk med
tilstrekkelig klarhet og oversikt, og der det skal være mest mulig enkelt å finne frem.
Det kan i denne sammenheng anføres at tjenester som naturlig henger sammen med
fordel kan samles på ett sted i lovgivningen.

KRD har merket seg at det legges opp til at et eget lovutvalg skal utrede fremtidig
lovgivning på hjelpemiddelfeltet. Det er viktig at de økonomiske og administrative
konsekvensene for de berørte partene utredes nøye. Vi legger til grunn at berørte
parter, bl.a. kommunesektoren v/KS, trekkes inn i dette arbeidet, og at gjeldende
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prinsipper for statlig styring av kommunesektoren er en premiss for arbeidet. KRD
viser i denne forbindelse til Utredningsinstruksen, og vi gjør også oppmerksom på at vi
arbeider med en ny stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune, som vil
bli fremmet våren 2011. KRD viser også til Meld. St. 7 (2009-2010)Gjennomgang av
scerlovsbestemmelser for statlig tilsyn med kommunene og legger til grunn at tilsyn som
statlig styringsvirkemiddel ikke skal innføres på nye områder uten at det er vurdert
som nødvendig og hensiktsmessig gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse og kost- og
nytteanalyse. Vi forutsetter at dette legges til grunn i lovutvalgets arbeid.

Når det gjelder utvalgets forslag om tilrettelegging av bolig, foreslås det at ansvaret for
trappeheis og løfteanordninger tas ut av folketrygdens ordninger og overføres til
Husbanken. Dette er begrunnet med at slike innretninger anses som bygningsmessige
endringer, og at det da er mer naturlig at Husbanken finansierer slike tiltak.

KRD mener en slik eventuell endring vil være en stor utfordring blant annet fordi
Husbankens tilskuddsordninger er økonomisk behovsprøvde, i motsetning til
hjelpemidlene fra folketrygden som er rettighetsbasert. Dersom man skal gå videre
med dette forslaget, må det derfor etter KRDs vurdering gjennomføres en grundig
økonomisk og juridisk konsekvensutredning av forslaget. Dette bør da bli et tema for
det eventuelle lovutvalget som utvalget foreslår som en oppfølgning av NOU'en.
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