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Os kommune ønsker å komme med følgende høringsuttalelse til NOU 2010:5 “ 
Aktiv deltakelse,  
likeverd og inkludering “. 
 
1. NOU 2010:5 skisserer løsninger som får store konsekvenser for 
brukerne og for den enkelte  
kommune. Det foreslås at hjelpemidler ved varig behov for alle pleie- og 
omsorgsformål, samt  
rehabilitering og habilitering blir overført til kommunalt ansvar, så 
også hjelpemidler for  
trening, stimulering og lek.  
Brukerne vil få et hjelpemiddeltilbud som blir regulert av den enkelte 
kommunes prioriteringer  
i mye større grad enn i dag.  
Hver kommune må sørge for at det bygges opp en betydelig lagerbeholdning,  
innkjøpsordninger, hygieneprosedyrer, sikkerhets- og kvalitetsrutiner, 
reparasjon og service,  
logistikk.  
Det må også personell til for å ta hånd om disse oppgavene. 
I tillegg må vi, som før, ha personell til å sørge for formidling, 
opplæring og oppfølging av de mer  
spesialiserte hjelpemidlene som fortsatt vil være statlig ansvar å 
anskaffe og reparere.  
 
Viser for øvrig til Norsk ergoterapeutforbunds høringsuttalelse, som 
belyser konsekvensene  
ytterligere. 
 
 
Britt Løkken, ergoterapeut 
Os kommune 
 
 
2. RLF i Os kommune mener at retten til hjelpemidler fortsatt skal 
ligge til folketrygden  
med et statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmedes 
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. 
 
Vi ønsker fortsatt et hjelpemiddeltilbud som ivaretar brukernes behov, 
med likeverdige  
tilbud og muligheter for kontinuerlig oppdatering på utstyr. Fra 1997 og 
frem til I dag  
har det skjedd mye positivt. Vi ønsker ikke tilbake til “ ulikhetene før 
den tid “. 
 
RLF OS 
V/leder 
Torhild Christoffersen 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
      Arne Svendsen 
       Rådmann 
* 62 47 03 04 
* 952 66 502 
* arne.svendsen@os.kommune.no 
 
     Os kommune, 2550 Os i Østerdalen 
          Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen 
* 62 47 03 00 
* postmottak@os.kommune.no 
 
 
Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten 
 
 
 


