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

NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud  er sendt ut på
høring med frist 15. oktober 2010. Utredningen er en helhetlig gjennomgang av
hjelpemiddelområdet med det formål å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi
effektive og langvarige kvalitets- og kompetanseforbedringer i systemet for forvaltning og
formidling av hjelpemidler.

I saken foretas det en gjennomgang av hjelpemiddelområdet i dag og de ulike aktørene på området.
Utviklingstrekk, reformbehov og hensyn med betydning for hjelpemiddelområdet blir tatt opp og
forslagene fra utvalget til endring i hjelpemiddelområdet gjennomgås. Utvalget foreslår endringer i
blant annet kommunenes ansvar for de enklere hjelpemidlene i dagliglivet, overføring av ansvaret
for ortopediske hjelpemidler og høreapparater til spesialisthelsetjenesten og endringer i
hjelpemiddelordninger i arbeidslivet. I høringsuttalelsen vektlegger fylkestinget at
hjelpemiddelområdet også i framtiden må ligge i folketrygden og finansieres gjennom
overslagsbevilgninger med åpen ramme. Fylkesrådet mener også at et sterkere fokus på
sektoransvarsprinsippet kan føre til en større fragmentering av hjelpemiddelområdet og flere
gråsoner. Fylkesrådet støtter ikke forslaget om å gi kommunene et økt ansvar for hjelpemidler og
støtter heller ikke forslaget om økt bruk av tilskudd til kjøp av hjelpemidler istedenfor utlån fordi
dette kan gi økte sosiale forskjeller. Fylkesrådet mener at ansvaret for skolehjelpemidler må være et
statlig ansvar som i dag og skal ikke overføres til kommunene og fylkeskommunene.

Bakgrunn

Regjeringen Stoltenberg II varslet i St.prp. nr. 1 (2007-2008) at den ville nedsette et offentlig utvalg
som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på
hjelpemiddelområdet. Hovedformålet var å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi
varige og effektive kvalitets- og kompetanseforbedringer i systemet for formidling og forvaltning av
hjelpemidler. Utvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon av 25. april 2008 og leverte sin
innstilling 4. mai 2010.

Det kongelige arbeidsdepartement har i brev av 16. juni 2010 sendt ut  NOU 2010:5 Aktiv
deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbudpå  høring. Høringsuttalelsen
skal være Arbeidsdepartementet i hende innen 15. oktober 2010.

Høringen bør også ses i sammenheng med  NOU 2009:18 Rett til læring  (Midtlyngutvalget).



Fylkestinget behandlet i sak 139/09 høringsuttalelse til Midtlyngutvalgets innstilling.

Hovedmålet med utredningen er å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi effektive
og langvarige kvalitets- og kompetanseforbedringer i systemet for forvaltning og formidling av
hjelpmidler. Videre skriver utvalget at dette kan gi brukere med behov for
hjelpemidler/tilrettelegging økt mestring og livskvalitet og bidra til å øke deltakelsen i samfunn og
arbeidsliv. Valg av framtidig organisering og finansieringsmodell skal ivareta behovet for
kostnadskontroll og etablering av kostnadseffektive løsninger. Et viktig formål på
hjelpemiddelområdet er å gi brukerne muligheter til personlig utvikling, aktiv deltakelse og
livsutfoldelse på linje med andre samfimnsborgere, og legge til rette for at den enkelte ut fra sine
forutsetninger får like muligheter til å skaffe seg gode levekår. Med dette utgangspunktet skal
utvalget gjøre rede for og vurdere hvilke andre sentrale prinsipper som bør legges til grunn for en
vurdering av virkemiddelbruken på hjelpemiddelområdet, sett i et samfunnsmessig perspektiv. Med
hjelpemiddelområdet menes her det samlede sett av kompenserende hjelpemidler som blir stilt til
rådighet fra samfunnets side for å bedre den enkelte brukers funksjonsevne i arbeids- og dagligliv.
Utvalget forutsetter at tilrådningene i utredningen baserer seg på uendret ressursbruk. I den grad det
fremmes forslag med økonomiske konsekvenser må disse utredes.

Et overordnet mål for utvalget er at mennesker med fimksjonsnedsettelser skal ha muligheter til
aktiv deltakelse, likeverd og inkludering på linje med andre samfunnsborgere jamført  St.meld. nr.
40 (2001-2002) Nedbygging av funksjonshemmede barrierer.  Utvalget legger, med utgangspunkt i
regjeringens politikk, til grunn målene for hjelpemiddelområdet slik de er formulert i St.meld. nr. 40
(2001-2002):
- Brukeren skal få rett løsning til rett tid
- Brukeren skal bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse, og få det samme tilbudet

uavhengig av bosted
- Kommunen skal ha hovedansvaret for, og være den viktigste koordinerende aktør i

hjelpemiddelformidlingen. Kommunen skal få bistand fra hjelpemiddelsentralene på områder der
de ikke har tilstrekkelig kompetanse

Problemstilling
I saken inviteres fylkestinget til å gi høringsuttalelse til  NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og
inkludering — et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Før forslagene fra utvalget presenteres, foretas det en gjennomgang av dagens hjelpemiddelområde
og dets aktører samt at utviklingstrekk, reformbehov og hensyn med betydning for
hjelpemiddelområdet blir belyst.

Hjelpemiddelområdet i dag
Hjelpemiddelområdet framstår i dag som komplekst. Brukergruppene er svært forskjellige både
med hensyn til alder, funksjonsnedsettelse og oppfølgingsbehov, i tillegg til stor bredde i
løsningsmuligheter. Hjelpemidler kan være alt fra enkle produkter som spesialbestikk til et par
hundre kroner til ombygde kassebiler i millionklassen. Tolking, funksjonsassistanse og lese- og
sekretærhjelp er også regnet som hjelpemidler. Det er mange aktører innenfor hjelpemiddelområdet
i dag som har ulike roller, herunder hjelpemiddelsentralene, kommunene, fylkeskommunene, de
regionale helseforetakene, Arbeids- og velferdsetaten, Husbanken og arbeidsgivere.

Hjelpemidler som ligger under folketrygdloven fmansieres i dag gjennom overslagsbevilgninger
med åpen ramme. Dette innebærer at den tildelte rammen kan overskrides.



Arbeids- o velferdsetaten
Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av hjelpemidler.
Avgjørelser i enkeltsaker er lagt til to ulike styringslinjer i etaten; NAV Fylke og NAV
Spesialenheter. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging hører under spesialenhetene og har ansvaret
for hjelpemiddelsentralene og de nasjonale kompetansesentrene på hjelpemiddelområdet. De andre
hjelpemiddelområdene ligger til NAV Fylke. Dette gjelder blant annet ortopediske hjelpemidler,
høreapparater, grunnmønster til søm av klær, førerhund og tilpasningskurs for synshemmede,
hørselshemmede og døvblinde. Når det gjelder ortopediske hjelpemidler og høreapparater er det et
delt ansvar mellom Arbeids- og velferdsetaten og de regionale helseforetakene.

Det er etablert en egen anskaffelsesenhet i Arbeids- og velferdsetaten som har ansvar for å inngå
sentrale avtaler med leverandører om hjelpmidler. På denne måten sikrer at man tilbudet er likt til
alle brukere uansett hvor de bor.

H'el emiddelsentralene
I forbindelse med NAV-reformen ble hjelpemiddelsentralene samlet både administrativt og faglig i
én organisasjon under én felles nasjonal ledelse i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.
Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler i sitt fylke. Den
er en andrelinjetjeneste og et ressurs- og kompetansesenter både for brukere og det øvrige
fagapparatet i formidlingssystemet. Hjelpemiddelsentralene har et forvaltningsansvar for de
hjelpemidlene som er folketrygdens eiendom og skal påse at disse blir utnyttet mest mulig effektivt
og i samsvar med folketrygdloven. De har ansvar for større reparasjoner, akuttreparasjoner og
service på utlånte hjelpemidler. I tillegg har hjelpemiddelsentralene veilednings- og
rådgivningsoppgaver som går utover det å gi ytelser etter folketrygden.

Kommunene  
Kommunenes ansvar omfatter alle ledd av formidlingsprosessen. Dette inkluderer avdekking og
utredning av behov for hjelpemidler, utprøving av hjelpemidler, bistand til brukernes søknad om
hjelpemidler, tilpassing, montering og enldere service og reparasjon, samt motivasjon og opplæring
av brukeren i hjelpemiddelets funksjon. Kommunen er ikke ansvarlig for kostnader i forbindelse
med større reparasjoner og service av folketrygdfinansierte hjelpemidler. Kommunene har derimot
finansieringsansvaret for hjelpemidler som skal dekke midlertidige behov, det vil si behov som har
en varighet på under to år. Kommunene har også ansvar for hjelpemidler til beboere på institusjon.
Finansieringsansvaret for pedagogiske hjelpemidler i barnehage og grunnskole ligger også til
kommunene. Dette inkluderer ansvar for utredning, formidling, opplæring og oppfølging av
hjelpemidler i undervisningen.

Samhandlin o raktisk arbeidsdelin mellom h'el emiddelsentral o kommune
Det har blitt inngått samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og hjelpemiddelsentralen
fylket. Alle kommuner har i dag slike avtaler som omhandler alle deler av formidlingsprosessen.

Enkel montering og demontering samt enkle reparasjoner og vedlikehold gjøres av kommunen,
mens hjelpemiddelsentralen sørger for opplæring og stiller med utstyr og reservedeler.
Hjelpemiddelsentralen har ansvar for montering/demontering, reparasjon og service som krever
kompetanse som kommunen ikke har. Sentralen har også ansvar for spesialtilpasning av
hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralene erfarer at kommunenes ressurser og kompetanse til å kunne
ivareta oppgavene innen hjelpemidler og tilrettelegging varierer sterkt.

I 2002 ble bestillingsordningen innført Dette er en ordning som innebærer at utvalgt fagpersonell i
kommunene kan rekvirere hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i samsvar med brukers behov
uten å sende søknad. Denne ordningen omfatter vel 40 prosent av alle hjelpemidler, men bare 11,6
prosent av den samlede utlånsverdien av alle hjelpemidler. Hjelpemidlene som omfattes av
ordningen skal ikke behøve individuelle tilpasninger og skal ha en verdi under 10 prosent av 1 G.
Ordningen inlduderer også fire produktgrupper over denne verdien.
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F lkeskommunene
Finansieringsansvaret for pedagogiske hjelpemidler i videregående skoler er lagt til
fylkeskommunene. Dette innebærer at fylkeskommunene skal finansiere pedagogiske hjelpemidler
til skolebruk, inkludert hjelpemidler som pedagogisk personell bruker i sin undervisning av elevene.
Det er imidlertid folketrygden som har ansvar for å bidra med hjelpemidler og tilrettelegging som
kan redusere praktiske problemer knyttet til skole og opplæringssituasjonen. Det kan her oppstå
gråsoner når det gjelder hva som skal defineres som et pedagogisk hjelpemiddel og hva som er et
hjelpemiddel som løser praktiske problemer for personer med funksjonsnedsettelse.
Fylkeskommunene har ansvar for formidling, opplæring og oppfølging av hjelpemidler i
undervisningen.

Fra og med 1. august 2007 er fylkeskommunen pålagt å holde elevene med nødvendig trykte og
digitale læremidler og digitalt utstyr. Det blir derfor mindre aktuelt å anskaffe PC gjennom
hjelpemiddelsentralen. Aktuelt spesialutstyr til PC-en til den enkelte elev vil fortsatt kunne
innvilges av hjelpemiddelsentralen.

Fylkeskommunene er i likhet med kommunene pålagt å ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som
skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen
bedre til rette for elever med særlige behov.

Det finnes ingen samlet oversikt over hjelpemidler finansiert av kommunene og fylkeskommunene
siden ressurser benyttet til hjelpemidler og tilrettelegging samt hjelpemiddelformidling ikke blir
rapportert i KOSTRA. Det estimeres at de videregående skolene i Norge bruker 127 millioner
kroner årlig knyttet til tekniske hjelpemidler til elever med funksjonsnedsettelser, der ca 10 prosent
er nyanskaffelser og 90 prosent er lønnskostnader for arbeidsoppgaver.

De re ionale helseforetakene
Helseforetakene har ansvar for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionene
tilbys spesialisthelsetjeneste. Dette inkluderer behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig
forbindelse med medisinsk behandling. Behandlingshjelpemidler er blant annet surstoffapparat,
blodtrykksapparat og insulinpumper. Arbeids- og velferdsetaten og de regionale helseforetakene har
rapportert om uklarheter når det gjelder ansvaret for behandlingshjelpemidler og tilhørende utstyr.

Ortopediske hjelpemidler er et delt ansvar mellom arbeids- og velferdsetaten og helseforetakene.
Legespesialister søker om ortopediske hjelpemidler for brukeren og arbeids- og velferdsetaten gjør
vedtak om stønad basert på sakkyndig uttalelse og utbetaler stønaden. Etaten har i liten grad
mulighet til å overprøve de faglige vurderingene som foretas av spesialisthelsetjenesten. På
hørselsområdet er det også et slikt delt ansvar der høreapparater blir bestilt av
spesialisthelsetjenesten og de regionale helseforetakene har ansvar for formidling, tilpasning,
service og reparasjoner.

Husbanken
Husbanken er et kompetansesenter for boligpolitikk og har som fremste oppgave å bidra i arbeidet
med å forebygge og avskaffe bostedsløshet. Husbanken skal sette kommunene og deres
samarbeidspartnere best mulig i stand til å gjennomføre en helhetlig og lokal tilpasset politikk for å
sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder personer med funksjonsnedsettelser.
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Arbeidsgivere  
Arbeidsgivere har etter arbeidsmiljøloven ansvar for å skaffe det utstyret som arbeidstaker trenger
for å utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte. De har også ansvar for spesiell tilrettelegging slik at
arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne kan arbeide i virksomheten. Dette
gjelder både adkomst, sanitæranlegg, tekniske innrettinger og utstyr. Hjelpemidler skal også stilles
til disposisjon for å hindre uheldige fysiske belastninger. I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
er det en særlig bestemmelse om individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med
funksjonsnedsettelser. Brudd på denne bestemmelsen er å regne som diskriminering.

Utviklingstrekk, reformbehov og hensyn med betydning for hjelpemiddelområdet
Utvalget ser flere samfimnsmessige utviklingstrekk som viktige utfordringer som vil ha betydning
for utformingen av hjelpemiddelsystemet. Hovedutfordringene utvalget peker på er:

-

En alclrende befolkning og endret sykdomsbilde

-

Brukere av hjelpemidler med sanmiensatte og komplekse behov

-

Deltakelse og inkludering av flere med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet

-

Universell utforming og tilrettelegging

-

Kompetanse, innovasjon og globalisering

Ut fra disse utfordringene definerer utvalget fem reformbehov på hjelpemiddel- og
tilretteleggingsområdet:
- Behov for økt hensyn til bruker, større valgfrihet og forenkling
- Behov for et mer robust og fleksibelt system i lys av den demografiske utviklingen, endringer

sykdomsbildet og den teknologiske utviklingen
- Behov for harmonisering av virkemidler for å oppnå mer helhetlige løsninger
- Behov for bedre arbeidsretting av virkemidler på hjelpemiddelområdet — flere med

funksjonsnedsettelser i arbeid og utdanning
- Behov for et kompetanseløft, satsing på forskning og utvikling samt innovasjon

Som en følge av disse reformbehovene beskriver utvalget seks hensyn som må tas ved utformingen
av et fremtidig hjelpemiddelsystem.
Det første inkluderer hensynet til brukeren slik at brukeren får riktig hjelpemiddel til rett tid og at
systemet er faglig kompetent og tilgjengelig og har rom for individuell tilpasning og medvirkning.
Det andre hensynet omhandler likebehandling og rettsikkerhet og innebærer at det skal være et
likeverdig tilbud uavhengig av funksjonsnedsettelse, diagnose, livssituasjon og bosted. Både
rettsikkerhetskravene og det faglige skjønnet må styrkes ifølge utvalget.
Et tredje hensyn er effektivitet og innebærer at ressursene må anvendes på rette tiltak og tjenester og
frembringe gode løsninger uten unødig ressursbruk.
Det fierde hensynet beskriver viktigheten av kvalitet og kompetanse. Et framtidig
hjelpemiddelsystem må innfri krav til tilgjengelighet, faglighet og profesjonalitet i alle ledd av
formidlingskjeden.
Koordinering og samordning er det femte hensynet utvalget trekker frem. Hjelpemidler og
tilrettelegging skal fremstå som en helheflig, samordnet og koordinert velferdspakke overfor
brukeren, noe som er vesentlig for å kunne ivareta hensynet til brukere med komplekse behov.
Det sjette og siste hensynet er fleksibilitet. Systemet må være fleksibelt som utvalget defmerer til at
det må være enkelt å forstå og administrere. Det innebærer mindre detaljstyring og legger i mindre
grad bindinger på kommunenes og hjelpemiddelsentralenes organisering og prioritering av
tjenester.
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Utvalget konkluderer på bakgrunn av gjennomgangen av dagens hjelpemiddelsystem samt de
nevnte utviklingstrekkene, reformbehovene og hensynene at det er nødvendig å justere dagens
modell. Utvalget foreslår derfor en rekke endringer. Forslagene til endringer bygger i stor grad på
sektoransvarsprinsippet. Prinsippet innebærer at ansvaret for hjelpemidler legges til den myndighet
som har ansvaret for den sektoren hvor hjelpemiddelet kommer til anvendelse. Det betyr at
kommunene får et større ansvar for hjelpemidler i dagliglivet, opplæringsmyndighetene får et større
ansvar for hjelpemidler innen opplæring og spesialisthelsetjenesten får et tydeligere ansvar for
behandlingshjelpemidler. Utvalget foreslår at retten til hjelpemidler i større grad enn i dag hjemles i
sektorlovgivningen istedenfor i folketrygdloven som i dag. Forslagene utvalget foreslår i
utredningen presenteres nedenfor.

Utvalgets forslag til endringer i dagens hjelpemiddelsystem
Forslagene er i saken nummerert og samme nummerering finnes igjen under overskriften
Vurderinger og i Fylkesrådets innstilling til vedtak. Nummereringen følger også
overskriftsinndelingen under kapittel 1.4 i det vedlagte sammendraget av utredningen.

1. Forsla om lovendrin er o å sette ned et lovutval
Utvalget mener at plasseringen av et særskilt ansvar for stønader til hjelpemidler i folketrygdloven
slik det nå er utformet og praktiseres, skaper uklarheter og gråsoner. Utvalget mener at et sterkere
og tydeligere sektoransvar vil kunne bidra til mer helhetlige løsninger og mer rasjonell utnyttelse av
ressursene. Utvalget har ikke hatt mulighet til å foreta en fullstendig gjennomgang og vtirdering av
regelverket og praktiseringen av det og foreslår derfor at det nedsettes et lovutvalg som skal utrede
framtidig lovgivning på hjelpemiddelområdet.

2. Tilrådnin om økt bruk av tilskudd til h'el emidler
For å kunne gi brukerne større valgfrihet og åpne for fleksible løsninger så foreslår utvalget at
tilskudd som virkemiddel skal brukes i større grad enn i dag. Tilskuddsordningen innebærer at
bruker får et beløp til å kjøpe hjelpemiddelet man har behov for selv. Det er særlig forholdsvis enkle
og rimelige hjelpemidler samt mer teknologisk avanserte produkter der utviklingen skjer raskt at det
vil være aktuelt å bruke tilskudd. I motsetning til når man låner et hjelpemiddel fra
hjelpemiddelsentralen så blir et hjelpemiddel anskaffet ved bruk av tilskudd brukerens eiendom.
Det offentlige har da ikke ansvar for service og reparasjon av hjelpemiddelet. Tilskudd åpner for at
brukere kan velge et dyrere og bedre hjelpemiddel dersom de ønsker dette og er villige til å betale
en del av summen selv. Utvalget legger til grunn at brukere som ønsker det, fortsatt skal kunne låne
hjelpemidler som i dag.

3. Forsla om å o rette et råd ivende eks ertor an
Utvalget tilrår at det opprettes et rådgivende ekspertorgan som skal ha i oppgave å følge utviklingen
på området med sikte på bistand knyttet til utforming, utdyping og kvalitetssikring av grunnlaget for
beslutninger om når et hjelpemiddel bør vurderes som et basishjelpemiddel (enldere hjelpemidler til
bruk i dagliglivet), når et hjelpemiddel ikke lenger bør anses som et hjelpemiddel som er det
offentliges ansvar og når eventuelle nye produkter bør anses som hjelpemidler. Organet bør også
kunne uttale seg om områder hvor det kan være aktuelt å gi tilskudd som alternativ til utlån.
Utvalget tilrår at brukerorganisasjonene er representert i ekspertorganet.

4. Forsla om økt kommunalt ansvar for basish'el emidler i da li livet
Utvalget legger til grunn at et sterkere sektoransvar vil kunne bidra til mer helhetlige løsninger og
mer rasjonell utnyttelse av dagens ressurser på hjelpemiddelområdet og foreslår at i tillegg til utstyr
innen rehabilitering og habilitering i dagliglivet, overføres ansvaret for basishjelpemidler, det vil si
de enldere hjelpemidlene i dagliglivet (inkludert pleie- og omsorgshjelpemidler) til kommunene.
Utvalget legger til grunn at ansvaret for mer komplekse og sammensatte behov fortsatt skal  være  et
statlig ansvar.
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Overføring av ansvaret for basishjelpemidler til kommunene vil i første rekke medføre endringer
med hensyn til fmansiering, anskaffelser, lager, logistikk og ansvar for gjenbruk. Kommunene
gjennomfører allerede i dag i stor grad formidlingsoppgaver knyttet til disse hjelpemidlene gjennom
bestillingsordningen og i stor utstrekning foretar de også reparasjon og er ansvarlige for gjenbmk på
enkle og rimelige hjelpemidler. Arbeids- og velferdsetaten kan ved en slik overføring fortsatt ha
ansvar for å gjennomføre anskaffelsesprosessen og avtaleinngåelse med leverandørene på aktuelle
produktkategorier gjennom et innkjøpssamarbeid med kommunene, forutsatt at dette er et ønske fra
kommunenes side. Kommunene vil da kunne stå som oppdragsgivere overfor den statlige
anskaffelsesenheten, altemativt kan den enkelte kommune velge å ta ansvaret for
anskaffelsesprosessen selv. Endringen i ansvarsforholdene står ikke i motsetning til at samarbeidet
mellom hjelpemiddelsentraler og kommuner på hjelpemiddelområdet opprettholdes også i et
fremtidig system.

Utvalget anbefaler at man ved en overføring må se på de samlede offentlige kostnadene og ikke på
folketrygdens utgifter isolert. En ansvarsoverføring bør etter utvalgets mening ses i sammenheng
med det ansvaret kommunene allerede har når det gjelder midlertidige behov. En overføring må
ikke skape nye gråsoner mellom stat og kommune i forhold til uklarheter i ansvarsforholdene
overfor brukeme. Det må være en målsetning at en ansvarsoverføring i størst mulig grad reduserer
dagens skille mellom hjelpemidler til midlertidig og varig behov, samt skillet mellom
basishjelpemidler til brukere i institusjon og hjemmeboende, herunder boende i omsorgsboliger.

5. Forsla som 'elder aktivitetsh'el emidler o uts til trenin stimulerin o lek
Aktivitetshjelpemidler er utstyr som er spesielt utviklet for at personer med fimksjonsnedsettelser
skal kunne delta i lek og sportsaktiviteter. Mange av disse er kostbare sammenlignet med hva
befolkningen ellers betaler for utstyr til samme eller tilsvarende aktivitet. Det ligger begrensninger i
å fa prøvd ut slike hjelpemidler i naturlig sammenheng slik at utprøvingen også i mange tilfeller vil
fungere som opplæring der hjelpemidlene prøves ut over flere dager. Det er etablert samarbeid
mellom ressurssentralene for aktivitetshjelpemidler og helsesportssentrene Beitostølen i Øystre
Slidre kommune i Oppland og Valnesfjord i Fauske kommune i Nordland.

Når det gjelder utstyr til trening, stimulering og lek har det siden 2003 vært mulig å få stønad til
vanlige leker om leken benyttes til trening og stimulering, forutsatt at utstyret inngår i en målrettet
plan der funksjonsnivå og behov samt mål og tiltak for å nå målene beskrives. Utvalget anbefaler at
utstyr som andre foreldre kjøper til sine barn bør tas ut som en del av det offentliges ansvar.
Ansvaret for utstyr til trening og stimulering overføres til kommunene, mens aktivitetshjelpemidler
fortsatt skal være et statlig ansvar.

Både aktivitetshjelpemidler og hjelpemidler til lek, trening og stimulering har i dag en aldersgrense
på 26 år for å kunne få slikt utstyr gjennom hjelpemiddelsentralene. Utvalget foreslår å fierne denne
aldersgrensen fordi fysisk aktivitet er en prioritert folkehelsesatsning, og utvalget mener at voksne
med funksjonsnedsettelser må få samme mulighet til å delta i fysisk aktivitet som resten av
befolkningen

6. Forsla til o ddin å området tilskudd til o lærin stiltak
Det gis tilskudd til opplæringstiltak i dagliglivet i folketrygdloven. Men dette tilskuddet faller bort
hvis ansvaret for opplæringstiltaket følger av annet lovverk, som sosialtjenesteloven,
kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Dette fører til overlappende ansvar og
risiko for ansvarsfraskrivelse. Utvalget mener at å rydde opp i dette området ved å tydeliggjøre at
kommunen og spesialisthelsetjenesten har et helhetlig ansvar for opplæring, habilitering og
rehabilitering av alle typer funksjonsnedsettelser. Det foreslås at lovhjemlene i folketrygdloven
oppheves og at midlene som brukes av Arbeids- og velferdsetaten på tilskudd til opplæringstiltak i
dag overføres til tiltak i regi av kommunene og spesialisthelsetjenesten.
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7. Forsla om økt ansvar for h'el emidler tilrettele in o o lærin i barneha e- o
o lærin sloven
Utvalget foreslår at opplæringsmyndighetene skal få et sterkere og tydeligere ansvar for
tilrettelegging i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene har i dag ansvar for
formidling, opplæring og oppfølging av hjelpemidler i undervisningen, mens folketrygden har
finansieringsansvaret Finansieringsansvaret for skolehjelpemidlene ble fra 1997 flyttet over fra
kommunene og fylkeskommunene. Ansvaret ble lagt til staten fordi det var et oppsplittet ansvar på
flere forvaltningsområdet, noe som skapte uheldige gråsoner og lite rasjonell utnyttelse av de
samlede ressursene og kunne føre til ulik behandling av funksjonshemmede skoleelever.

Midtlyngutvalget har foreslått at retten til spesialundervisning i opplæringsloven erstattes av en rett
til ekstra tilrettelegging, som også omfatter ulike typer hjelpemidler. Utvalget foreslår at et sterkere
sektoransvar for opplæringshjelpemidler blir vurdert i sammenheng med oppfølgingen av
Midtlyngutvalget. Utvalget legger til grunn at hjelpemidler som krever integrering i praktisk og
pedagogisk sammenheng bør overføres til opplæringsmyndighetene, og mener at ansvaret for
opplæring etter at hjelpemidlene er mottatt, bør tydeliggjøres i barnehage- og opplæringsloven.

8. Forsla om o ddin i ansvaret for behandlin sh'el emidler
Spesialisthelsetjenesten fikk overført ansvaret for behandlingshjelpemidler fra folketrygden i 2003,
men Arbeids- og velferdsetaten har beholdt ansvaret for enkelte behandlingshjelpemidler. Utvalget
mener det er et behov for en snarlig opprydding og en tydeliggjøring i spesialisthelsetjenesteloven
av ansvaret for behandlingshjelpemidler i og utenfor institusjon.

9. Forsla i tilkn 'n til tilrettele in av boli
Tilpasning av bolig er et viktig virkemiddel for å sikre at personer med fimksjonsnedsettelse får en
egnet bolig, men den betydelige veksten i antall eldre i årene fremover krever at de som selv kan
ivareta sine interesser på boligmarkedet, må forventes å gjøre dette uten bistand fra myndighetene.
Etter utvalgets vurdering er det behov for ordninger som representerer forutsigbarhet og klare
rettigheter for brukerne og hvor løsninger ikke velges ut fra finansieringsmulighetene i
enkelttilfeller. I dag kan det etter folketrygdloven gis stønad til tilrettelegging av bolig i form av
løsørepregede hjelpemidler eller utstyr, for eksempel trappeheiser og rullestolramper. Men
folketrygdloven hjemler ikke tilskudd til bygningsmessige endringer som for eksempel utvidelser
av døråpninger og fjerning av terskler. Dette ligger til Husbanken.

Trappeheis og løfteanordninger bør etter utvalgets mening ses på som bygningsmessige endringer
og tilrettelegging av bolig som hører inn under Husbankens ansvarsområde. Utvalget foreslår at
retten til bistand fra kommunen til de som ikke er i stand til å skaffe seg tilrettelagt bolig selv, skal
styrkes. Utvalget viser også til nødvendigheten av at ulike tiltak og tjenester blir koordinert når et
tilretteleggingsbehov oppstår. Berørte departementer bør så snart som mulig utrede en mer helhetlig
løsning på området.

10. Forsla om o ddin i ansvaret for orto ediske h'el emidler o hørea arater
Både når det gjelder høreapparater og ortopediske hjelpemidler har Arbeids- og velferdsetaten
ifølge utvalget i liten grad mulighet til faglig å overprøve søknadene eller rekvisisjonene, noe som
medfører at det er svak kontroll knyttet til utbetalingene. Formidling av høreapparater foregår også
som regel før man har vurdert aktuelle hørselshjelpemidler som kan komme i tillegg (teleslynger,
varslingssystemer etc.), selv om det kan være behov for å vurdere høreapparater og hjelpemidler i
sammenheng. Utvalgets flertall foreslår derfor at vedtaks- og fmansieringsansvaret for ortopediske
hjelpemidler og høreapparater legges til spesialisthelsetjenesten, ut fra hensynet til
kostnadseffektivitet og mest mulig helhetlig ansvar der beslutningen i realiteten treffes. Utvalgets
mindretall som her består av leder av utvalget Arnt Holte, støtter ikke forslaget og mener at både
ortopediske hjelpemidler og høreapparater klart faller inn under defmisjonen av hjelpemidler og det
er prinsipielt viktig at disse finansieres over folketrygden på lik linje som andre tekniske
hjelpemidler. Holte mener at en overføring av finansieringsansvaret til helseregionene kan føre til at
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det primært legges til grunn en vurdering av den helsemessige effekten av hjelpemiddelet. Denne
kan i enkelte tilfeller avvike fra en vurdering der en legger hovedvekten på hvorvidt hjelpemiddelet
vil redusere funksjonsnedsettelsen i for eksempel yrkes- eller utdanningssammenheng.

11. Forsla om samlin av virkemidler i en n arbeidsmarkedslov
For å styrke Arbeids- og velferdsetatens arbeid med et mer inlduderende arbeidsliv for personer
med funksjonsnedsettelser foreslår utvalget å overføre stønader med videre etter folketrygdloven til
bedring av ffinksjonsevnen i arbeidslivet, tilretteleggingstilskuddet og funksjonsassistentordningen
for arbeidslivet til en «ny» arbeidsmarkedslov. Forutsetningen for forslaget er at retten til
arbeidshjelpemidler ikke svekkes i forhold til innholdet i rettighetene slik de er utformet i dagens
regelverk. Arbeidshjelpemidler bør i så fall hjemles i et eget kapittel i arbeidsmarkedsloven med en
egen formålsbestemmelse og utvalget viser særlig til at det forutsettes at dagens klage- og
ankeadgang etter folketrygdloven videreføres i en revidert arbeidsmarkedslov. Utvalget mener også
at det i forhold til dagens varighetskrav i folketrygdloven bør åpnes for fleksibilitet når et
hjelpemiddel etter en konkret vurdering er nødvendig og hensiktsmessig. Forslaget må ses i
sammenheng med NAV-reformen og vil gi Arbeids- og velferdsetaten en ryddig og helhetlig
verktøykasse som gjør det enklere og finne frem til egnede tiltak tilpasset hver enkelt brukers
behov.

12. Sterkere o mer til 'en eli e kom etansemil'øer — arbeidsliv
Førstelinjetjenesten, de lokale NAV-kontorene, skal gi brukerne en helhetlig avklaring og et
samordnet tjenestetilbud, og utvalget legger til grunn at dette også må gjelde for personer med
funksjonsnedsettelser som trenger bistand for å få eller forbli i et inntektsgivende arbeidsforhold.
Etter utvalgets syn foreligger det klar dokumentasjon på behovet for en klarere førstelinje og økt
kapasitet når det gjelder hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet, i tillegg til at
hjelpemiddelsentralene må bli mer virksomhetsnære i sitt arbeid. Samtidig mener utvalget det er
behov for å styrke hjelpemiddelsentralenes innsats rettet mot arbeidslivet, slik at de blir aktive
aktører i Arbeids- og velferdsetatens arbeid med å øke sysselsettingen for personer med
funksjonsnedsettelser.

Utvalget legger vekt på at både NAV-kontorene og arbeidslivssentrene må ha en viss
basiskompetanse om fagfeltet hjelpemidler og tilrettelegging knyttet til arbeidsliv. For at
hjelpemiddelsentralene skal få en mer aktiv rolle, mener utvalget at hjelpemiddelsentralenes
andrelinjefunksjon i tilknytning til arbeid med enkeltsaker må være fleksibel og tilgjengelig.
Hjelpemiddelsentralenes innsats må organiseres som en ambulant tjeneste og ytes lokalt ved behov,
og innrettes slik at nødvendige hjelpemidler og tilrettelegging er på plass så raskt som overhodet
mulig. Etter utvalgets vurdering bør hjelpemiddelsentralenes rolle som et ressurs- og
kompetansemiljø overfor arbeidslivet, styrkes. En sentral oppgave vil være kompetansefremmende
tiltak for både arbeidsgivere og bedriftshelsetjenesten for å sette disse bedre i stand til å legge til
rette for personer med funksjonsnedsettelser.

13. Forsla om tilrettele in stilskudd til alle arbeids ivere
Virksomheter som er tilknyttet IA-avtalen har mulighet til å få tilretteleggingstilskudd for å legge til
rette for at arbeidstakere som på grunn av sykdom, skade eller lyte har redusert arbeidsevne kan
opprettholde arbeidsforholdet. Utvalget foreslår å utvide målgruppen for tilretteleggingstilskuddet
slik at det kan gis til alle virksomheter uavhengig av om de er IA-virksomheter eller ikke. Utvalget
legger også vekt på at det må kunne gis tilretteleggingstilskudd ved ansettelser av personer med
funksjonsnedsettelser. Tilskuddet foreslås overført til en ny arbeidsmarkedslov, slik at det inngår
som en del av de samlede arbeidsrettede tiltakene i Arbeids- og velferdsetaten.
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14. Forsla om h'el emidler o vari tilrettela t arbeid
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som skal gi tilbud om sysselsetting til
personer med små utsikter til arbeid innenfor ordinært arbeidsliv. Deltakelse i varig tilrettelagt
arbeid kan i en del tilfeller etter utvalgets syn bidra til overgang til ordinære arbeidsforhold og
utvalget ser nytten av at hjelpemidler vmderes som en del av det helhetlige tilbudet som skjermede
virksomheter skal tilby brukeme. Utvalget viser til at regjeringen den  29. januar  2010 nedsatte et
offentlig utvalg som skal vurdere arbeidsmarkedstiltakene overfor personer med nedsatt
arbeidsevne. Dette utvalget skal vurdere rollen skjermede virksomheter (arbeidsmarkedsbedrifter og
vekstbedrifter) har i attføringsarbeidet og alternative modeller for hvordan behovet til målgruppen
kan dekkes i framtiden. Arbeidet skal være sluttført ved utgangen av  2011. I utredningen foreslås
det at vurderingen av om hjelpemidler skal være en del av det helhetlige tilbudet til de skjermede
virksomhetene foretas av det oppnevnte utvalget.

15. Forsla i tillcn n til forsøksordnin en med funks'onsassistent
Siden  1997 har det vært et forsøk med ordningen funksjonsassistent i arbeidslivet. Ordningen skal
gjøre det lettere for personer med sterk nedsatt fysisk funksjonsevne å være i arbeid. En
funksjonsassistent skal bistå den enkelte bruker med hjelp til praktiske formål i arbeidshverdagen,
men ikke til å utføre ordinære arbeidsoppgaver. Arbeidsplassen må tilrettelegges med nødvendige
hjelpemidler og andre ergonomiske tiltak så langt det er mulig før arbeidstakeren kan få
funksjonsassistent. Funksjonsassistentordningen forvaltes av hjelpemiddelsentralene. Utvalget
foreslår at en oppfølging av prøveordningen med funksjonsassistent i arbeidslivet med sikte på å
utvide og lovfeste en slik ordning sanmlen med andre hjelpemidler i en ny arbeidsmarkedslov
prioriteres.

16. Forsla i tilkn nin til forsøksordnin en med arbeids- o utdannin sreiser
Siden  2001 har det vært i gang forsøk med ordningen arbeids- og utdanningsreiser. Målgruppen for
ordningen er personer som har funksjonsnedsettelser som gjør det umulig for dem å bruke offentlig
transport i forbindelse med arbeid og utdanning. Målet er at funksjonsnedsettelsen ikke skal føre til
at de må takke nei til arbeid eller utdanning på grunn av manglende transport. Ordningen praktiseres
fleksibelt og basert på et prinsipp om at man forsøker å tilpasse retningslinjene til brukernes behov.
En gjennomført kartlegging viser at arbeids- og utdanningsreiser er et godt virkemiddel i forhold til
å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet. Etter utvalgets vurdering er det behov for at også denne
ordningen følges opp med sikte på en vurdering av om den bør gjøres permanent (lovfestes).

17. Behov for et kom etanseløft satsnin å forsknin o innovas'on
Som et ledd i å videreutvikle hjelpemiddelområdet er det behov for en samlet tilnærming til
kompetanse, forskning og innovasjon. Utvalget tilrår at det utarbeides en nasjonal strategi for
kompetanse, forskning og innovasjon for hjelpemidler bestående av tre hovedkomponenter.
Den første, satsing på kompetanse som et sentralt ledd i kvalitets- og tjenesteutviklingen, omhandler
behovet for en langsiktig og strategisk innrettet kunnskapsoppbygging på alle nivåer innen
hjelpemiddelsystemet, som forankres i en partnerskapsavtale mellom de viktigste aktørene.
Den andre komponenten, satsning på forskning og utvikling, innebærer en styrking av anvendt
forskning om hjelpemidler og tilrettelegging. For å imøtekomme behovet for en systematisk og
målrettet kunnskapsoppbygging tilrår utvalget at det avsettes midler til et forskningsprogram i regi
av Norges forskningsråd i to perioder (8 år) som har som hovedmål å styrke det anvendte
kunnskapsgrunnlaget på området. Utvalget mener at det innenfor rammen av en overordnet satsing
på kunnskapsoppbygging, er behov for å sterkere samordne det nasjonale kunnskapsmiljøet på
området. Som et ledd i å styrke Arbeids- og velferdsdirektoratets rolle som kunnskapsorganisasjon,
mener utvalget at det bør vurderes nærmere om det er behov for å avsette forsknings- og
utviklingsmidler også i Arbeids- og velferdsdirektoratet knyttet til bestilling av forskingsprosjekter
på hjelpemiddelområdet.
Den siste komponenten, satsning på innovasjon og produktutvikling, er viktig på grunn av den
globale og teknologiske utviklingen som fordrer økt fokus på overordnede strategier på innovasjon
innen hjelpemiddelområdet.
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Vurderinger
Utredningen tar for seg et viktig område i mange menneskers liv. Endringene som foreslås vil
derfor kunne ha konsekvenser for den store gruppen mennesker som benytter seg av hjelpemidler i
dag. Fokuset på sektoransvarsprinsippet og overføring av hjemling fra folketrygdloven til
sektorlovgivningen kan etter Fylkesrådets syn føre til en mer fragmentert ordning heller enn en mer
helhetlig ordning som er utredningens målsetting. Fylkesrådet er også kritisk til at det i flere forslag
tilrås å ta tiltak ut av folketrygdloven og dermed overslagsfmansiering med åpen ramme som kan
overskrides og overføre disse til sektorlovgivning med rammefinansiering uten mulighet for
overskridelse av rammene. Fylkesrådet mener dette vil kunne føre til et dårligere tilbud for brukere
som er avhengige av hjelpemidler for å kunne delta i samfunnet, siden den økonomiske situasjonen
og ikke brukernes behov vil være styrende.

1. Forsla om lovendrin er o å sette ned et lovutval
Fylkesrådet støtter forslaget om å sette ned et lovutvalg som skal utrede fremtidig lovgivning på
hjelpemiddelområdet. En helhetlig gjennomgang av lovverket på området er hensiktsmessig på
bakgrunn av de foreslåtte tiltakene i utredningen.

2. Tilrådnin om økt bruk av tilskudd til h'el emidler
Fylkesrådet er av den oppfatning at en økt bruk av tilskudd til hjelpemidler istedenfor utlån av
hjelpemidler som i dag vil kunne skape sosiale forskjeller blant brukerne av hjelpemidler avhengig
av hvor god økonomi den enkelte bruker har. I tillegg medfører ordningen at det er brukeren selv
som har ansvaret hvis det blir behov for reparasjon av hjelpemiddelet. Fylkesrådet mener at tilskudd
til hjelpemidler som ordning ikke bør brukes i større grad enn i dag. Utlån av hjelpemidler bør også
i framtiden være den primære ordningen på hjelpemiddelområdet.

3. Forsla om å o rette et råd ivende eks ertor an
Fylkesrådet støtter forslaget om å opprette et rådgivende ekspertorgan som skal ha i oppave å følge
utviklingen på hjelpemiddelområdet og fremhever at det er viktig at brukerorganisasjonene er
representert i et slikt utvalg.

4. Forsla om økt kommunalt ansvar for basish'el emidler i da li livet
Fylkesrådet ser behovet for å få mer helhetlige løsninger på hjelpemiddelområdet, men er ikke
enige i utvalgets vurdering om at et sterkere sektoransvar vil kunne bidra til mer helhetlige
løsninger og mer rasjonell utnyttelse av dagens ressurser på hjelpemiddelområdet. En sterkere
sektorisering av hjelpemiddelområdet vil kunne føre til større fragmentering og dermed et mindre
helhetlig tilbud på området.

En endring fra hjemling av basishjelpemidlene i folketrygdloven der finansieringen er basert på
overslagsbevilgninger til en rammefinansiering til kommunene vil kunne føre til uheldige
konsekvenser og uforutsigbare forhold for både hjelpemiddelbruker og kommune. Det kan tenkes at
bruker får tilbud om lån av et hjelpemiddel som kommunen har råd til og som ikke nødvendigvis er
det beste hjelpemiddelet for brukeren for å kunne delta i samfunnet eller at kommunen har brukt
opp de avsatte midlene før året er omme For kommunene vil en rammefinansiering være uheldig
siden behovene for hjelpemidler vil variere fra år til år, noe som kan føre til at kostnadene kan
variere stort fra år til år. Dette gjør det vanskelig å lage reelle budsjetter på området. De store
variasjonene vil spesielt ramme små kommuner. Små kommuner vil også kunne ha vanskeligheter
med å ha et godt nok utvalg av ulike typer hjelpemidler for å dekke ulike behov.

Fylkesrådet støtter derfor ikke forslaget om overføring av ansvaret for basishjelpemidler til
kommunene. Det anbefales at det finnes andre løsninger for å imøtekomme målsettingen om å
redusere dagens skille mellom hjelpemidler til midlertidig og varig behov samt skillet mellom
basishjelpemidler til brukere i institusjon og hjemmeboende.
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5. Forsla som 'elder aktivitetsh'el emidler o uts til trenin stimulerin o lek
Fylkesrådet støtter forslaget om å f.jerne aldersgrensen på 26 år for aktivitetshjelpemidler og utstyr
til trening, stimulering og lek, fordi fysisk aktivitet er en prioritert folkehelsesatsning og vil kunne
føre til at flere personer over 26 år med funksjonsnedsettelser år kan delta i lek og sportsaktiviteter.
Fylkesrådet støtter ikke forslaget om å overføre finansieringsansvaret for utstyr til trening,
stimulering og lek til kommunene. Det anbefales at dette på lik linje med aktivitetshjelpemidlene
forblir et statlig ansvar med samme begrunnelse som for basishjelpemidlene under forrige
overskrift.

6. Forsla til o ddin å området tilskudd til o lærin stiltak
Fylkesrådet støtter forslaget om å tydeliggjøre hvor ansvaret for opplæringstiltak ligger, men støtter
ikke forslaget om at lovhjemlene skal tas ut av folketrygdloven fordi en overgang fra
overslagsfinansiering til rammefinansiering er uheldig. Opplæringstiltak er et viktig virkemiddel for
at personer med funksjonsnedsettelser kan bedre funksjonsevnen i dagliglivet.

7. Forsla om økt ansvar for h'el emidler tilrettele in o o lærin i barneha e- o
o lærin sloven
Fylkesrådet støtter ikke forslaget om å overføre ansvaret for skolehjelpemidler fra stat til kommune
og fylkeskommune. Ansvaret ble flyttet over fra kommune og fylkeskommune til staten i 1997 på
grunn av oppsplittet ansvar på flere forvaltningsnivåer, noe som skapte uheldige gråsoner og lite
rasjonell utnyttelse av de samlede ressurser og ulik behandling av funksjonshemmede skoleelever.
Fylkesrådet ser ikke hensikten med å gå tilbake til en modell som har vært prøvd tidligere og som
man gikk bort fra for bare 13 år siden. Gråsonene som har oppstått som følge av dagens modell bør
kunne løses på andre måter enn å gå tilbake til en modell som ikke fungerte godt nok og derfor ble
forlatt.

Fylkesrådet bemerker også at fylkestinget vedtok i sak 139/09 Høring NOU 2009:18 Rett til læring
— innstilling fra Midtlyngutvalget at "Fylkestinget er ikke er enig i at retten til spesialundervisning i
opplæringsloven § 5-1 erstattes av en rett til ekstra tilrettelegging. Retten til spesialundervisning må
opprettholdes".

8. Forsla om o ddin i ansvaret for behandlin sh'el emidler
Fylkesrådet støtter forslaget om en opprydding og tydeliggjøring i spesialisthelsetjenesteloven av
ansvaret for behandlingshjelpemidler i og utenfor institusjon og mener at dette arbeidet bør legges
til det foreslåtte lovutvalget.

9. Forsla i tilkn 'n til tilrettele in av boli
Fylkesrådet støtter utvalgets forslag om at retten til bistand fra kommunen til de som ikke er i stand
til å skaffe seg tilrettelagt bolig selv skal styrkes og mener det er viktig at ulike tiltak og tjenester
blir koordinert når et tilretteleggingsbehov oppstår. Fylkesrådet ser argumentasjonen for å overføre
hjelpemidler til tilrettelegging av bolig fra folketrygden til Husbankens ansvarsområde, slik at disse
kan ses i sammenheng med bygningsmessige endringer. Fylkesrådet forutsetter at overflytting av
finansieringsansvaret ikke vil medføre en svekkelse av brukerens mulighet til å få støtte til
hjelpemidler til tilrettelegging av bolig og at overslagsbevilgning skal gjelde også etter
ansvarsoverføringen.

10. Forsla om o ddin i ansvaret for orto ediske emidler o hørea arater
Fylkesrådet støtter mindretallets forslag om at de ortopediske hjelpemidlene og høreapparatene
fortsatt skal ligge til folketrygden, fordi disse hjelpemidlene bør finansieres over folketrygden
gjennom overslagsbevilgninger, slik at man reduserer risikoen for at en helsemessig effekt av
hjelpemiddelet primært blir lagt til grunn.
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11. Forsla om samlin av virkemidler i en n arbeidsmarkedslov
Fylkesrådet ser ikke behovet for å flytte virkemidlene knyttet til arbeidsliv til en revidert
arbeidsmarkedslov og mener at dette heller bør samles i folketrygdloven. NAVs behov for å fmne
fram til egnede tiltak bør ikke styre hvor virkemidlene er hjemlet. Plasseringen av denne
lovhjemlingen bør avklares av det foreslåtte lovutvalget.

12. Sterkere o mer til 'en eli e kom etansemil'øer — arbeidsliv
Fylkesrådet støtter utvalgets syn på at det er behov for en klarere førstelinje hos NAV og økt
kapasitet når det gjelder hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet samt at det er behov for å
styrke hjelpemiddelsentralenes innsats rettet mot arbeidslivet.

13. Forsla om tilrettele in stilskudd til alle arbeids ivere
Fylkesrådet støtter forslaget om at tilretteleggingstilskuddet ikke kun skal gjelde IA-virksomheter.
Plasseringen av lovhjemlingen bør avklares av det foreslåtte lovutvalget.

14. Forsla om h'el emidler o vari tilrettela t arbeid
Fylkesrådet støtter utvalgets forslag om at spørsmålet knyttet til om hjelpemidler skal vurderes som
en del av det helhetlige tilbudet som skjermede bedrifter skal tilby brukerne, overlates til det
offentlig oppnevnte utvalget som skal vurdere arbeidsmarkedstiltakene overfor personer med
nedsatt arbeidsevne.

15. Forsla i tilkn 'n til forsøksordnin en med funks'onsassistent
Fylkesrådet støtter utvalgets forslag om å gjøre ordningen med funksjonsassistent i arbeidslivet til
en permanent ordning. Dette er et viktig tiltak for at flere personer med funksjonsnedsettelser kan
være i arbeid ved at de får hjelp til de praktiske gjøremålene i arbeidshverdagen som ikke har med
selve arbeidsoppgavene å gjøre.

16. Forsla i tilkn 'n til forsøksordnin en med arbeids- o utdannin sreiser
Fylkesrådet støtter utvalgets forslag om å gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser
permanent. For at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne være i jobb eller ta utdanning kan
man ikke kun tenke på tilrettelegging på selve arbeidsplassen eller lærestedet. Å kunne komme seg
til og fra jobb eller lærested er en forutsetning for å kunne ta seg arbeid eller utdanning og er
dermed et viktig ledd i å få flere personer med fimksjonsnedsettelser i arbeid.

17. Behov for et kom etanseløft satsnin å forsknin o innovas'on
Fylkesrådet støtter utvalgets forslag om en nasjonal strategi for kompetanse, forskning og
innovasjon på hjelpemiddelområdet. For at samfunnet skal kunne gi et godt tilbud til de som har
behov for hjelpemidler også i fremtiden, må det satses på økt kompetanse, ny kunnskap gjennom
forskning og nye produkter gjennom inmovasjon.

Konsekvenser
Saken er en høringsuttalelse og har ingen direkte økonomiske, administrative eller personellmessige
konsekvenser for Nordland fylkeskommune på dette tidspunkt. Det er på nåværende tidspunkt
heller ingen direkte konsekvenser for fylkesplanens gjennomgående perspektiver miljø, likestilling
og mangfold, Nordlands samiske befolkning eller internasjonalisering. Forslagene i utredningen vil
ha konsekvenser for funksjonshemmede i Nordland, for ungdom og unge voksne samt for
folkehelsen i fylket dersom de blir gjennomført Hvor stor betydning forslagene vil ha for de
gjennomgående perspektivene i fylkesplanen vil ikke være klart før Regjeringen fremmer konkrete
forslag om endringer på hjelpemiddelområdet.

Nordland fylkeskommune blir direkte berørt av utvalgets forslag om økt finansieringsansvar for
hjelpemidler til bruk i de videregående skolene. Utvalget forutsetter uendret ressursbruk innenfor
hjelpemiddelområdet, men hva et slikt finansieringsansvar innebærer for fylkeskommunen må
utredes for mulige økonomiske, administrative og personellmessige konsekvenser. Dette vil først
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være mulig å gjøre når Regjeringen fremmer konkrete forslag om endringer på
hjelpemiddelområdet og i opplæringsloven.

Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkestinget uttaler følgende om forslagene presentert i NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og
inkludering — et helhetlig hjelpemiddeltilbud:

1. Fylkestinget støtter ikke utvalgets forslag om et sterkere fokus på
sektoransvarsprinsippet og mener dette kan føre til en større fragmentering av
hjelpemiddelområdet og flere gråsoner. Finansiering av hjelpemidler i form av
overslagsbevilgninger hjemlet i folketrygdloven må være løsningen også i framtiden.

2. Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å nedsette et lovutvalg som skal utrede
fremtidig lovgivning på hjelpemiddelområdet.

3. Fylkestinget støtter ikke utvalgets forslag om økt bmk av tilskudd til hjelpemidler, fordi
dette kan føre til større sosiale forskjeller ved at brukerens økonomiske situasjon vil
være avgjørende for valg av løsning og kvalitet på hjelpemiddelet. Fylkestinget mener at
utlån av hjelpemidler skal være den primære ordningen på hjelpemiddelområdet også i
fremtiden.

4. Fylkestinget støtter forslaget om å opprette et rådgivende ekspertorgan som skal ha i
oppgave å følge utviklingen på hjelpemiddelområdet Funksjonshemmedes
organisasjoner må være representert i ekspertorganet.

5. Fylkestinget støtter ikke forslaget om å gi kommunene økt ansvar for de enklere
hjelpemidlene, basishjelpemidlene. Finansieringen vil  være  i form av rammefinansiering
og vil kunne føre til geografiske forskjeller for hvilket tilbud om hjelpemidler man kan
få og vil medføre uoversiktlige variasjoner i kostnadene for kommunene fra år til år.
Dette vil spesielt kunne ramme små kommuner som også vil ha vanskeligheter med å ha
et godt nok utvalg av ulike typer hjelpemidler for å dekke ulike behov.

6. Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å f.jerne aldersgrensen på 26 år for
aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, stimulering og lek, fordi fysisk aktivitet er en
prioritert folkehelsesatsning. Fylkestinget er ikke enig i forslaget om å overføre ansvaret
for utstyr til trening, stimulering og lek til kommunene og mener dette skal være et
statlig ansvar på lik linje med aktivitetshjelpemidler.

7. Fylkestinget støtter forslaget om å tydeliggjøre hvor ansvaret for opplæringstiltak i
dagliglivet skal ligge, men støtter ikke forslaget om å ta tiltakene ut av folketrygden.

8. Fylkestinget støtter ikke forslaget om overføring av ansvaret for skolehjelpemidler til
kommune og fylkeskommune og mener dette ansvaret bør ligge hos staten som i dag.

9. Fylkestinget støtter forslaget om en opprydding og tydeliggjøring
spesialisthelsetjenesteloven av ansvaret for behandlingshjelpemidler og mener dette
arbeidet bør legges til det foreslåtte lovutvalget.

10. Fylkestinget støtter utvalgets forslag om å overføre ansvaret for hjelpemidler til
tilrettelegging av bolig til Husbanken så fremt finansieringen forblir i form av
overslagsbevilgninger og ses i sammenheng med øvrig tilrettelegging av bolig.
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11. Fylkestinget støtter ikke utvalgets flertall om å overføre ansvaret for ortopediske
hjelpemidler og høreapparater til spesialisthelsetjenesten og er enig i mindretallets syn
om at disse hjelpemidlene skal ligge i folketrygden som i dag.

12. Fylkestinget støtter ikke forslaget om å samle virkemidlene knyttet til arbeidsliv til en
revidert arbeidsmarkedslov og mener dette heller bør samles og tydeliggjøres i
folketrygdloven.

13. Fylkestinget støtter forslaget om å styrke NAVs og hjelpemiddelsentralenes innsats rettet
mot arbeidslivet.

14. Fylkestinget støtter forslaget om at tilretteleggingstilskuddet til arbeidsgivere også skal
omfatte virksomheter som ikke er en del av IA-avtalen. Lovhjemling bør avklares av det
foreslåtte lovutvalget.

15. Fylkestinget støtter forslaget om å gjøre forsøksordningen med funksjonsassistent
permanent.

16. Fylkestinget støtter forslaget om å gjøre forsøksordningen med arbeids- og
utdanningsreiser permanent.

17. Fylkestinget støtter utvalgets forslag om satsning på kompetanse, forskning og
innovasjon som et viktig ledd i å gi et godt hjelpemiddeltilbud også i framtiden.

Bodø den 30.08.2010
Odd Eriksen
fylkesrådsleder

Msign arit Tennfjord
fylkesråd for kultur og miljø
sign

Vedlegg DokID

Sammendrag NOU 2010-5.pdf 135646

15


