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NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - hjelpemiddeltilbud 
Høringen er behandlet politisk etter anmodningsbrev fra det fylkeskommunale rådet. 
Høringen er også behandlet i kommunens kommunale råd. Her følger utdrag fra saken med 
rådmannens vurdering, behandling i kommunalt råd og behandling i formannskapet sak 
088/10. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen ser at høringsforslaget om at dagens statlige ansvar for hjelpemidler til 
kommunene endres, vil få store konsekvenser for brukere/ pasienter. Det vil være avhengig av 
kommunens økonomi hvilke hjelpemidler den enkelte kan få. Til tross for at det i høringen 
fremkommer at det vil følge midler med tiltaket, er man tvilende til at dagens tilbud til denne 
brukergruppen både når det gjelder tjeneste, kompetanse og innhold vil bli like god.  
 
En del hjelpemidler er for bruker/pasient. Det er også viktig å understreke at kommunen har et 
arbeidsgiveransvar og at hjelpemidler også må tilrettelegges og tilordnes med tanke på 
medarbeideres arbeidssituasjon. Dette vil også være av betydning for foresatte og pårørende 
som i vesentlig grad utfører krevende omsorgsoppgaver i hjemmet at de har gode og 
tilrettelagte hjelpemidler tilgjengelige som er tilpasset behovet. 
 
Rådmannen mener at det er viktig at funksjonshemmede har tilgang til best mulig kompetanse 
og hjelpemidler som avspeiler den teknologiske utvikling som er innenfor området. 
Hjelpemidler kan for den enkelte funksjonshemmede være helt avgjørende for aktiv 
deltakelse, likeverd og inkludering. Rådmannen stiller seg derfor undrende til at 
departementet ønsker å overføre denne type oppgave til kommunene. Kompetanse og kvalitet 
opplever en blir fragmentert om høringen blir vedtatt. I tillegg vil en slik oppgaveoverføring 
bli sårbar, noe som igjen får konsekvenser for brukere/pasienter, arbeidsgivere og 
tjenesteytere. En overføring av dagens statlige ansvar for hjelpemidler til kommunen blir etter 
en samlet vurdering sett på som en reversering av statens fokus de senere år, på at flere skal 
stå i arbeidet lengre og muligheten til å mestre mest mulig av hverdagen selv. 
Kommuneøkonomien vil være av vesentlig betydning for hvem som kan delta i yrkeslivet 
dersom hjelpemiddelansvaret overføres til kommunene. Rådmannen vurderer at kompetansen 
på området er sentralt og mener at denne type kompetanse ikke vil være mulig å bygge opp i 
små kommuner. En overføring av denne type oppgaver vil medføre et dårligere tilbud for 
kommunens innbyggere.   
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I kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15.09.2010 sak 008/10 ble høring 
NOU 2015:5. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering framlagt. 
Fylkeskommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har kommet med følgende forslag 
til vedtak som de ber blir tatt til følge: 
 
”Kommunen mener 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 styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler.”     
 
Kommunalt råds kommentarer til høringen: 

 Hjelpemiddelsentralen har enorm fagkompetanse og de er av stor verdi i hverdagen for 
funksjonshemmede 

 Skal dette føres til kommunene må regionen Valdres ha 6 hjelpemiddelsentraler. Rådet 
ser det som utenkelig at alle kommuner skal klare å bygge opp kompetanse slik 
hjelpemiddelsentralen på Gjøvik har. En overføring av oppgave til kommunene vil 
derfor få katastrofale følger for brukere/ pasienter 

 Rådet støtter sterkt uttalelsen: ”Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddelformidlingen 
ved å bidra til å styrke kommunens ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke 
vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler” 

 
Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt i kommunalt råd 15.09.10: 
Kommunalt råd støtter vedtak fra fylkeskommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
og ber om at saken går til formannskapet 30.09.2010. 
 
 
Det er gjort følgende vedtak i formannskapets sak 088/10: 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Aurdal formannskap støtter høringsuttalelsen til fylkeskommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede i Oppland. 

2. Nord-Aurdal formannskap ber om at dagens statlige ansvar for hjelpemidler ikke 
overføres til kommunene av faglige og kvalitative hensyn til bruker / pasienters beste. 
Oppgavefordeling med at behandlingshjelpemidler må fortsatt gjøres i 
spesialisthelsetjenesten grunnet kompetanse 

3. Nord-Aurdal formannskap ber rådmannen oversende høringsuttalelse til Det kongelige 
Arbeidsdepartement innen fristen 15. oktober 2010.  

 
30.09.2010 Formannskapet 
Rådmannen orienterte.  
 
Inger Torun Klosbøle 

• Uttalelsen kunne godt ha vært sterkere. 
 
FS-088/10 Vedtak, enstemmig: 
. Nord-Aurdal formannskap støtter høringsuttalelsen til fylkeskommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede i Oppland. 
2. Nord-Aurdal formannskap ber om at dagens statlige ansvar for hjelpemidler ikke 
overføres til kommunene av faglige og kvalitative hensyn til bruker / pasienters beste. 
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Oppgavefordeling med at behandlingshjelpemidler må fortsatt gjøres i 
spesialisthelsetjenesten grunnet kompetanse. 
3. Nord-Aurdal formannskap ber rådmannen oversende høringsuttalelse til Det kongelige 
Arbeidsdepartement innen fristen 15. oktober 2010. 
 
……. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Toril Naustdal 
rådgiver 
 
 
 
 
 


