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Kommunes Tret Orland kommune

NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - høring

Vedlegg:
1 Horingsbrev fra regjeringen
2 NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering" - Norges Handicapforbund
3 Oppfordring til uttalelse om NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og

inkludering." - Norges Handicapforbund Trøndelag

Arbeidsdepartementet har sendt på høring NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og
inkludering" med høringsfrist 15.10.10.

Selve høringsnotatet finner du på følgende link:
htt p: / /www.reojelången. 110 /nb/dep /ad  / dok/uoue r/2010/N -2010-5.html?id=6026 27

NOU 2010:5 handler om hvordan fremtidens hjelpemiddelsystem skal være.
Basishjelpemidler i dagliglivet, samt hjelpemidler til bruk i arbeid, skole og eget hjem,
foreslås tatt ut fra den statlige finansierte Folketrygdloven. I stedet skal bl.a. kommunene og
Husbanken overta ansvaret og finansieringen av ordningen. Vi viser forøvrig til
høringsnotatet.

Fra politiske partier og Norges Handicapforbund spesielt er det et stort engasjement mot
forslagene i utredningen; jfr. vedlagte skriv.

Rådmannen kan ikke se ut fra dagens ressurser i kommunen at ytterligere arbeidsoppgaver
som krever økonomiske uttellinger kan aksepteres. NOU 2010:5 legger foringer som kan ble
en økonomisk belastning for kommunen.



Innstiliin,en fra Konnnuiialt råd for metinecl-er med qedsått funi jOnSvi1c vii bli ovet-(-nds
Arbeidsdepartetmentet som kommunens foreløpig uttalelse. Konununestyrets vedtak av
20.10.10 vil bli ettersendt.

Rådmannens innstilling

orland kommune mener retten dl hjelpemidler fortsatt skal ligge til Folketrygdloven med et
statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshernmedes tilgang til hjelpemidler på alle
livsområder, med mulighet til å leve et selystendig liv. De økonomiske utfordringer
kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området.
Retten til hjelpmidler må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi.
Staten bor i stedet forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å bedra ti å styrke kommunenes
ergoterapitilbud og rehabilitering samt styre vaktmestertjenesten for reparasjon av
hjelpemidler., .

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 08.10.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Orland kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til Folketrygdloven med et
stadig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmedes tilgang til hjelpemidler på alle
livsområder, med mulighet til å leve et selystendig liv. De økonomiske utfordringer
kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området.
Retten til hjelpmidler må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi.
Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å bedra til å styrke kommunenes
ergoterapitilbud og rehabilitering samt styre vaktmestertjenesten for reparasjon av
hjelpemidler.


