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Noen fakta 
368 248 personer har hjelpemidler på utlån fra hjelpemiddelsentralene (folketrygden). 53  % 
av brukerne er over 67 år og hele 83 % av brukerne er fornøyd med tilbudet. Kommunene og 
brukerne har stor nytte av sentralenes fagkompetanse, innkjøp og kursvirksomhet. Det er S 
 
Sterke sider ved dagens formidlingssystem 
Systemet er utviklet i nært samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner og gir et 
likeverdig tilbud uavhengig av bosted og kommuneøkonomi. Og det er Folketrygden som er 
bærebjelken (statlig finansiering). Hjelpemiddelsentralene er spesialister og samarbeider 
med kommuner og brukere. 
 
Mandat for utredningen 
Formålet skulle være å gi brukerne økt mestring, livskvalitet og økt deltakelse i samfunnet 
ved å bedre kvalitet og kompetanse. Formålet var også å komme frem til kostnadskontroll 
framover. 
 
Holteutvalgets hovedforslag: 
Utvalget mener at plassering av ansvar for hjelpemidler i folketrygden skaper uklarheter. 
Utvalget bygger sidne forslag på sektoransvars-prinsippet; den sektro der hjelpmidlet 
anvendes skal finansiere og ha ansvaret. Utvalget  mener at et lovutvalg skal se på styrking 
av sektoransvaret. 
 
Foreslår at områder flyttes fra folketrygden til: 

• Kommunene: Hjelpemidler i dagliglivet (basishjelpemidler) barnehage, grunnskole, 
bolig, trening 

• Helseforetakene: Ortopediske hjelpemidler, høreapparater 

• Nav lokalt: Hjelpemidler i arbeidslovet 
Utvalget forslår statlig ansvar ved komplekse behov, men det er uklart om det mener at 
hjelpemidlene fortsatt skal være en rettighet i folketrydloven. 
Konsekvenser for kommunene 
Kommunene vil få nye oppgaver i tillegg til dagens og det er usikkert om penger følger med. 
Får hele ansvaret for formidling og forvaltning og nesten 40% av kommunene har ikke 
ergoterapeut. 
 
Konsekvenser for brukerne 
Brukerne må forholde seg til mange flere fagfolk og instanser enn i dag, og må bruke mer tid 
på å administrere hverdagen når ansvaret deles med mellom mange instanser. Utvalgets 
mulighetene for likestilling og deltakelse. 



  
NHF Indre Østfold mener at  
Utvalgets forslag om å overføre ansvar fra stat til kommune/sektor avvises. Det må ikke 
bygges opp nye barrierer. Det er stor konsensus mellom de funksjonshemmedes 
organisasjoner om dette. Noe det er verdt å lytte til. 
 
Vi foreslår   

• At dagens system utvikles og forbedres forankret i folketrygdloven 

• At rehabiliteringen i kommunene styrkes 

• At reglene/rutinene ved sentralene forenkles 

• At sortimentsbredden ved offentlige innkjøp økes 

• At det satses på aktiv brukermedvirkning  
 
Forslag fra utvalget som støttes 

• Det satses på forskning og utvikling 

• At 26-årsaldersgrensen på trenings- og fritidshjelpemidler oppheves 

• At innsatsen innen utdanning og arbeid styrkes 

• At funksjonsassistanse og arbeids/utdanningsreiser rettighetsfestes 
 
NHF Indre Østfold forutsetter hjemling i folketrygdloven 
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