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Rådet for 07.10.2010 024/10 PS
funksjonshemmede

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådets høringsuttalelse sendes Arbeidsdepartementet.

07.10.2010 Rådet for funksjonshemmede
Møtebehandling:

Utvalget ber om at saken legges frem som en referatsak til møte i helse- og sosialutvalget
25.11.2010.

Votering:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

FRÅD-024/10 Vedtak:

Rådets høringsuttalelse sendes Arbeidsdepartementet.



Saksopplysninger:
NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering — et helhetlig hjelpemiddeltilbud" er en
helhetlig gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet.
NOU 2010:5 er sendt på høring med frist 15.10.2010.

Utredningen tar utgangspunkt i de politiske målene som ligger til grunn for velferds- og
funksjonshemmedepolitikken i Norge. Hovedmålet med hjelpemiddelsystemet er å bidra til aktiv
deltakelse, likeverd og inkludering for personer med funksjonsnedsettelse i arbeid, utdanning og
dagligliv. Utvalgt mener at hovedmålet ikke kan nås uten et hjelpmiddelsystem der brukernes
behov og sikring av tilgang til riktige hjelpemidler og nødvendig tilrettelegging til rett tid er sentralt.

Utvalget mener at det er behov for å justere dagens hovedmodell for hjelpemiddelsystemet og
foreslår forbedringer i dagens organisering, finansiering og regelverk.

Utvalgets forslag til endringer i hjelpemiddelforvaltningen bygger i hovedsak på
sektoransvarsprinsippet. Dette prinsippet  innebærer at ansvaret for hjelpemidler legges til den
myndighet som har ansvar et for den sektoren hvor hjelpemiddelet kommer til anvendelse. I
praksis vil dette bety at kommunene får et større ansvar for hjelpemidler i dagliglivet.
Opplæringsmyndighetene får et støtte ansvar for hjelpemidler innen opplæring.
Spesialisthelsetjenesten vil få et tydeligere ansvar for behandlingshjelpemidler.

En klarere anvendelse av sektoransvarsprinsippet vil også få konsekvenser for lovreguleringen på
hjelpemiddelområdet. Utvalget foreslår at retten til hjelpemidler i større grad enn i dag hjemles i
sektorlovgivningen.

For å legge til rette for formåls- og kostnadseffektive løsninger, anbefaler utvalget at de
hjelpemidler som blir et kommunalt ansvar legges inn i kommunenes rammefinansiering.

Økt kommunalt ansvar for hjelpemidler i dagliglivet, vil avlaste hjelpemiddelsentralene. Etter
utvalgets forslag vil hjelpemiddelsentralene utgjøre en mer rendyrket og fleksibel
andrelinjetjeneste og dermed kunne gi et bedre tilbud til brukere med komplekse behov og bedre
bistand til NAV-kontorene i forbindelse med tilrettelegging til arbeid.

Norges Handikapforbund oppfordrer kommunale råd for funksjonshemmede å avgi
høringsuttalelse på de foreslåtte endringer. Utvalget har foreslått mange endringer som
funksjonshemmedes organisasjoner reagerer sterkt på.

Norges Handikapforbund mener bedre løsninger 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.

Norges Handikapforbund mener at forslag om å overføre dagens statlige ansvar for hjelpemidler til
kommunene må awises og ber derfor om at følgende uttalelese blir vedtatt som høringssvar:

"Kommunen mener at 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 kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering samt stryke
vaktmestertjeneste for reparasjon av hjelpemidler"



Vurderinger:

Miljøkonsekvenser:

Konklusjon:

Kommunalt råd for funksjonshemmede vedtar følgende høringsuttalelse:

"Kommunal råd for funksjonshemmede i Moss mener at 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 vede å bidra til å styrke kommunenes ergoterapitilbud
og rehabilitering samt stryke vaktmestertjeneste for reparasjon av hjelpemidler"

Rådmannen i Moss, 27.154.2010

Tore Ekran
konst. Kommunalsjef


