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Behandling: 
 
Det ble protokollert: 
 
Ragnhild Osmundsen, H fremmet følgende forslag: 
 
.1 Rogaland fylkeskommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til 

folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar. Dette for å sikre 
funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle livsområder, med mulighet til 
å leve et selvstandig liv. De økonomiske utfordringer fylkeskommunen står 
overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til 
hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og 
fylkeskommuneøkonomi. Staten bør i stedet styrke rehabilitering samt styrke 
vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler. 

 
.2 Rogaland fylkeskommune vil på det sterkeste frarå å legge ansvaret for 

rettighetsbaserte tjenester til organer som er rammefinansierte og følsomme. 
En slik reform kan i verste fall gi et dårligere tilbud. 

 
.3 Rogaland fylkeskommune støtter ikke utvalgets forslag om å gå bort fra utlån 

av hjelpemidler til økt bruk av tilskudd. 
 
Votering: 
 
Osmundsens forslag tiltres enstemmig mens innstillingen fikk 0 stemmer og falt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
.1 Rogaland fylkeskommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til 

folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar. Dette for å sikre 
funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle livsområder, med mulighet til 
å leve et selvstandig liv. De økonomiske utfordringer fylkeskommunen står 
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overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til 
hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og 
fylkeskommuneøkonomi. Staten bør i stedet styrke rehabilitering samt styrke 
vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler. 

 
.2 Rogaland fylkeskommune vil på det sterkeste frarå å legge ansvaret for 

rettighetsbaserte tjenester til organer som er rammefinansierte og følsomme. 
En slik reform kan i verste fall gi et dårligere tilbud. 

 
.3 Rogaland fylkeskommune støtter ikke utvalgets forslag om å gå bort fra utlån 

av hjelpemidler til økt bruk av tilskudd. 
 
 
 
 


