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HØRING - NOU 2010:5 AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING - ET 
HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD 
 
Fremlagte NOU 2010:5 bygger på de politiske mål om at hjelpemidler skal gi brukerne mulighet til 
personlig utvikling, aktiv deltagelse og livsutfoldelse på linje med andre samfunnsborgere. 
Hovedtiltakene i framlagte NOU er å endre dagens organisering, finansiering og regelverk hvor 
sektoransvarsprinsippet skal være styrende. 
 
Kap 16.2.4 og 16.4.7 
Det foreslås at ansvaret for hjelpemidler legges til den myndighet som har ansvaret for sektoren hvor 
hjelpemiddelet kommer til anvendelse. For kommunens del vil dette bety at ansvar for hjelpemidler 
knyttet til dagliglivet faller på kommunene og at skoler og barnehager får et større ansvar for 
hjelpemidler innen opplæring og nødvendig tilrettelegging av omgivelser. Finansiering skal skje 
gjennom rammefinansiering til kommunene. 
 
Hørings uttalelse fra Nittedal kommune 
Nittedal kommune er enig i de politiske mål, men mener forslagene fra Hjelpemiddelutvalget vil 
medføre større ulikhet mellom kommuner, et usikkert tilbud til brukerne, fragmentering av ansvar og 
nye gråsoner. 
 
- Lik rett til hjelpemidler trues 
Innkjøp av nødvendige hjelpemidler over det kommunale budsjett vil konkurrere med andre 
kommunale oppgaver og vil kunne bli skadelidende. Dagens rettighetsstyrte ordning vil undergraves 
dersom det er kommunene som skal ha ansvar for å tilby et vidt spekter av hjelpemidler til brede 
brukergrupper. Kommunene vil ikke ha mulighet til å tilby like godt sortiment og valgmuligheter 
som dagens hjelpemiddelsentraler. Mulighet for å ta hensyn til spesielle ønsker og behov vil være 
mindre ut i fra et kommunalt lager. En slik omlegging av ansvar vil ikke sikre likeverdig tilbud til 
brukerne uavhengig av bosted, slik St.meld 40 slår fast at det skal være. 
 
Skal brukerne sikres brukermedvirkning, valgmuligheter, lik tilgang på hjelpemidler, må 
hjelpemidler i hovedsak være et statlig finansierings ansvar.  
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- Stor oppgave for kommunene 
Skal kommunene overta ansvar for alle basishjelpemidler til dagligliv, barnehage, skole vil dette 
medføre helt nye utfordringer i forhold til lager, logistikk, renhold, reparasjoner og sortiment. Dette 
vil medføre betydelige merkostnader knyttet til både bygninger og personell. En økning i 
rammefinansiering tar sjelden fullt ut høyde for de reelle merkostnadene knyttet til omlegginger og 
reformer. De økonomiske utfordringer kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende 
oppgaver på dette området. 
 
- Nye gråsoner 
Sektor ansvarsprinsippet vil skape nye gråsoner. Flere brukere har behov for hjelpemidler i forhold 
til flere livsområder. Det kan være både til dagligliv og arbeid eller skole. De vil også ha behov for 
både basishjelpemidler og mer komplekse hjelpemidler. Her er det grobunn for flere gråsoner, som f. 
eks i overgangen mellom skole og arbeid. Brukerne må ha tilgang på helhetlige løsninger og 
helhetlig opplæring, uten finansieringsordninger som fragmenterer og pulveriserer ansvar og 
kompetanse. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nittedal har også bidradd til denne høringen og 
presiserer; 
”Retten til hjelpemidler skal fortsatt ligge i folketrygdloven med et statlig finansieringsavsvar. Dette 
vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle livsområder, med mulighet til  leve 
selvstendig liv. De økonomiske utfordringer kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende 
oppgaver på dette området. Retter til hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og 
kommuneøkonomi. Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddel formidlingen ved å bidra til å styrke 
kommunenes ergoterapi tilbud og rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler” 
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