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NOU2010:5 - Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering - et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud - høringsuttalelse  
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede (forkortet til RLF) i Nord-Trøndelag har 
følgende uttalelse til NOU 2010:5: 
 
Det er mange bra punkter som er trukket frem, som det bør arbeides videre med, 
men høringen innholder også noen punkter, som for RLF, ikke virker helt 
gjennomtenkt. 
 
RLF mener at utvalget ikke har svart godt nok på de spørsmål som mandatet gir. Slik 
forslaget ligger i dag, vil det ikke sikre bruker bedre tjenester, men heller et 
tilbakesteg. Det vil for mange bli svært vanskelig å forholde seg til flere aktører, noe 
som for bruker vil gi en slitsom hverdag. 
 
RLF er opptatt av kvalitet i alle prosesser og det vil si at bruker får rett hjelpemiddel til 
rett tid. Det krever et godt samarbeid mellom bruker og formidler. En god kvalitet i 
formidlingen vil gi bruker en bedre deltakelse i samfunnet og i ulike aktiviteter. 
Dersom kvaliteten i formidlingen blir dårlig, vil dette kunne føre til feilvurderinger, 
lengre ventetid på hjelpemidlet, og kanskje fravær fra jobb for den som venter på 
hjelpemiddel. Det vil også gi konsekvenser i opplæring av bruk av hjelpemidlet. Slik 
som forslagene er skissert, så vil fordelig av ansvaret på mange innstanser føre til 
forringet kvalitet, det vil bli gråsoner, kanskje ansvarsfraskrivelse, som igjen gir store 
konsekvenser for bruker.  
 
RLF savner flere forslag omkring temaet ”hjelpemidler til forebygging”.  Å kunne 
bruke hjelpemidler til forebyggende arbeid er svært viktig for mange og kan på sikt 
forhindre sykefravær og uførhet.  
 
Tilskudd som gis til kjøp av hjelpemidler kan for noen brukere være veldig bra. Dette 
må gjelde de brukerne som har kunnskap om sin egen tilstand og behov og om ulike 
hjelpemidler. For andre er dette en stor fare, ved innkjøp av utstyr som ikke er egnet 
til det bruk en skal ha. Her kan man oppleve at kommuner oppfordrer til bruk av 
tilskuddsordninger slik at kommunen sparer ressurser på formidlingen. 
 
 



 

Side 2 

 
 
 
Å gi kommunen ansvar for basishjelpemidler kan gi et dårligere tilbud enn det bruker 
har i dag. I og med at det vil være kommunens økonomi som styrer, vil bruker ikke 
kunne få likeverdig tilbud. Å påføre kommunene merarbeid uten at det følger penger 
med, er en dårlig løsning. Vi vet i dag at mennesker med hjelpebehov flytter til den 
kommune som kan gi et helhetlig og godt tilbud.  Man bør i høyeste grad styrke 
rehabilitering /habiliteringstjenestene i kommunene. 
 
Opplæring i bruk av hjelpemidlet må foregå der hjelpemidlet skal benyttes. Bruker må 
ha tilgang til helhetlig løsning og opplæring der behovet er. For eksempel i 
barnehage, skole, hjem, jobb. 
 
Når det gjelder hjelpemidler til bruk i bolig, så mener RLF at dette må utredes mer. 
Mange hjelpemidler som i dag benyttes i boliger kan gjenbrukes. Det er ikke sikkert 
at overføring av ansvaret til Husbanken er en god løsning.  
 
Forslaget om bedre tilrettelegging i arbeidslivet ser RLF som svært viktig. Det er et 
stort underforbruk i dag.  Man bør bli flinkere til å se brukers behov både i hjemme- 
og arbeidssammenheng. Å rettighetsfeste bruk av funksjonsassistent vil gi flere 
funksjonshemmede muligheter til å delta i arbeidslivet.   
 
Forslaget om å styrke hjelpemiddelsentralenes rolle som kompetansemiljø i forhold til 
arbeidslivet er viktig, uavhengig hvem som får ansvar for hjelpemiddelformidling i 
arbeidslivet.   
 
RLF mener det er viktig å satse på forskning, kompetanseløft og innovasjon. Mye 
skjer innen dette området som gjør at man må sikre at brukeren får det beste på 
markedet til enhver tid. 
 
RLF ser frem til at aldersgrensen for aktivitetshjelpemidler på 26 år fjernes. Alle har 
behov for å kunne delta i ulike aktiviteter noe som gir en bedre livskvalitet for bruker. 
 
Hjelpemiddelområdet er stort og komplekst. Økt oppdeling og sektorisering vil ikke 
sikre en god kvalitet på tjenesten. Tanken på at det i dag ikke finnes nok kunnskaper 
ute i kommunen virker skremmende. Det bør være fast ansatt ergoterapeut i alle 
kommuner. 
 
Hovedmålet med hjelpemiddelsystemet skal være å bidra til aktiv deltakelse, likeverd 
og inkludering for personer med funksjonsnedsettelser i arbeid, utdanning og 
dagligliv. Utvalgets forslag har ikke tatt nok hensyn til dette, og resultatet er en mye 
mer vanskelig situasjon for den enkelte bruker. 
 
Med hilsen 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
 
Tore Kristiansen 
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(sign.) 
 
 
 


