
NOU 2010:5
Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering
Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

NOU 2010:5 har i sitt hovedmål
"...effektive og langvarige kvalitets- og kompetanseforbedringer....
gi brukere av hjelpemider økt mestring og livskvalitet."
"Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering...."

Sammendrag

Vi er bekymret mht. til kompetanse, finansiering, aktiv deltagelse og likeverd og
hvordan dette kan bil mer helhetlig etter utredningens forslag med betydelig økt
ansvar over på den enkelte kommune.

Kommunene må daglig "vurdere, avveie og prioritere mellom ulike krav og hensyn",
det er viktig at hjelpemiddelformidling ikke blir en mulig salderingspost i kommunen.
Vi ser konflikten mellom " behovet for helhet og sammenheng i tjenestetilbudet
versus behovet for økt valgfrihet for den enkelte." Men,- vi ser ikke at dette ivaretas
bedre ved i stor grad å legge oppgaveansvaret over på kommunen.
Vi er bekymret for hvordan det kan fremme likhet når ansvaret legges over på
kommuner som har så forskjellig kommuneøkonomi, størrelse og kompetanse.

Det påpekes at den samfunnsøkonomiske verdien av hjelpemidler er høyere enn
kostnaden av selve hjelpemiddelet. Dette er også vår erfaring, da hjelpemidler og
tilrettelegging i stor grad kompenserer for funksjonstap og tilrettelegger for optimal
mestring og selvstendighet. Dette forutsetter tilstrekkelig fagersonell med
kompetanse og nødvendig hjelpemiddeltilgang. Det stiller også krav til administrativ
håndtering av et stort hjelpemiddellager med tildels dyre hjelpemidler,samt
reparasjon og vedlikehold av disse.
Det påpekes at tiltak kan gjennomføres innenfor en kostnadsnøytral ramme. Vi ser
ikke at dette er realistisk gjennomførbart for den enkelte kommune.

Kap. 3: Grunnleggende verdier og mål

Overordnet mål:
"Rett løsning til rett tid", møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse og få tilbud
uavhengig av bosted.

Det blir kommunens ansvar å håndtere dette, hvordan DA ivareta universaliteten dvs.
retten til tjenester og ytelser til alle så likt som mulig kommunene imellom.
Hvordan skal kommunen ivareta dette i sine budsjetter?
Hvordan unngå at hjelpemidler blir salderingspost?
Hvordan mestre dette, det forutsetter at ergoterapi blir lovpålagt tjeneste i
kommunene, da de i sin utdanning og yrkesutøvelse håndterer fagområdet.
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Vi er bekymret for hvordan det kan fremme likhet når ansvaret legges over på
kommuner som har så forskjellig kommuneøkonomi, størrelse og kompetanse.

Kap. 5: Brukere av hjelpemidler

lhht. NOU er 53% over 67 år med enklere tilretteleggingsbehov og lavere utlånsverdi.
Forventet økning i hjelpemiddelbrukere er 40% fram mot 2030 (jmf. kap.7).
Denne gruppen vil i stor grad være kommunens ansvar, da det foreslås at
kommunen har ansvar for basishjelpemidlene. Det påpekes også at denne gruppen
og denne type tilrettelegging vil øke sterkt i årene fremover, altså betydelig økt trykk
på kommunene.

Tilgjengelighet til hjelpemidler oppleves som særdeles viktig og avgjørende for
selvstendighet og deltagelse.
Det er i denne sammenheng avgjørende at kommunebosted er uavhengig av
kvaliteten på tjenestelevering og hjelpemiddelformidling. Man skal kunne velge
hjelpemidler etter behov, god eller dårlig kommuneøkonomi skal ikke påvirke
hjelpemiddelutlevering til brukerne.

Kap. 7: Utviklingstrekk og utfordringer

I 2030 er det 40% flere brukere sammenlignet med dagens nivå.
Hvis dagens trend fortsetter så vil omlag 2/3 av disse være over 67 år. Etter NOUs
forslag vil flesteparten av denne gruppen ivaretas av kommunen. Det blir flere eldre
og de som blir eldre lever lenger, dette sier noe om den mengden i oppgavene som
nå foreslås over på kommunalt ansvar. Dette medførerstore utfordringer for
kommunen.
Det påpekes at det i årene som kommer vil være økende forventninger og økt politisk
fokus på tilrettelegging og universell utforming i samfunnet som helhet.
Universell utforming er et område som kommunen må forholde seg aktivt i forhold til
både mht. planlegging, kompetanse og økonomi.

Kap. 8: Reformbehov

Økt hensyn til bruker, valgfrihet og forenkling.
Mer robust og fleksibelt system.
Hver enkelt kommune vil vanskelig ha ressurser og kompetanse til å øke
måloppfyllelse på disse området.

NOU skisserer "behov for kompetanseløft", dette forutsetter øremerkede midler til
kommunene.
Kommunene må daglig "vurdere, avveie og prioritere mellom ulike krav og hensyn",
det er viktig at hjelpemiddelformidling ikke blir en mulig salderingspost i kommunen.
Vi ser konflikten mellom " behovet for helhet og sammenheng i tjenestetilbudet
versus behovet for økt valgfrihet for den enkelte." Men,- vi ser ikke at dette ivaretas
bedre ved i stor grad å legge oppgaveansvaret over på kommunen.

Det påpekes at den samfunnsøkonomiske verdien av hjelpemidler er høyere enn
kostnaden av selve hjelpemiddelet. Dette er også vår erfaring, da hjelpemidler og
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tilrettelegging i stor grad kompenserer for funksjonstap og tilrettelegger for optimal
mestring og selvstendighet. Dette forutsetter tilstrekkelig fagersonell med
kompetanse og nødvendig hjelpemiddeltilgang. Det stiller også krav til administrativ
håndtering av et stort hjelpemiddellager med tildels dyre hjelpemidler (eks. en
sykeseng koster 15 000,-),samt reparasjon og vedlikehold av disse.

Kap. 9: Drøfting av organisasjonsmodeller

NOUs hovedmål: Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering, at fremtidige brukere av
hjelpemidler sikres en helhetlig og koordinert bistand.

Det foreslås overført basishjelpemidler til kommunene.
Hvordan kan kommunene ivareta dette bedre enn staten? Det fordrer i stor grad økte
midler og ressurser overført til kommunene , men utvalget har forutsatt (jmf. kap.
17.) at tiltak kan gjennomføres innenfor en kostnadsnøytral ramme. Vi ser ikke at
dette er realistisk gjennomførbart for den enkelte kommune.

Kap. 10: Sentrale spørsmål

Vi stiller spørsmål ved opprettholdelse av kvalitet og ivaretagelse av reparasjoner ved
økt bruk av tilskudd i stedet for utlån av enklere hjelpemidler. Miljøaspektet er også
viktig her, da tilskudd i stedet for hjelpemiddelutlån vil medføre redusert gjenbruk av
hjelpemidlene.

Kap. 11: Regelverk

Ansvar for basishjelpemidler foreslås overført til kommune.
Ansvares for utstyr tiltrening stimulering og lek foreslås overført til kommunen.
Samtidig foreslår de at aldersgrensen til denne type hjelpemidler oppheves. Dette er
positivt, men medfører økt ukjent kostnad.
Ansvaret for trappeheis og løfteanordninger (hva slags, eks. mobil personløfter
også?)foreslås overført til Husbanken. Husbanken har idag i stor grad økonomisk
behovsprøvde ordninger, det er viktig at denne overføringen ikke medfører at disse
hjelpemidlene blir økonomisk behovsprøvde.
Utvalget foreslår at tilretteleggingstilskuddet målrettes bedre og i større grad inn mot
arbeid. Det er viktig at tilskudd til boligtilretteleggingen fortsatt ivaretas på en god
måte, da behovet for boligtilrettelegging vil være økende i årene som kommer.

Utvalget foreslår "lovfestet rett til å påklage manglende oppfølging av rett til
medvirkning og informasjon".
Vi stiller spørsmål med hvem som skal være ankeinnstans i forhold til
hjelpemiddelformidling i kommunene.
Det er ergoterapeuter som i dag ivaretar hjelpemiddelhåndtering og
boligtilrettelegging i kommunene. Det er derfor underlig at utvalget foreslår at det blir
lovfestet rett til å klage på en  ikke  lovpålagt tjeneste. Dette forutsetter at
ergoterapitjenesten blir lovpålagt.
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Hvem definerer hva "det er rimelig at den enkelte tar ansvar for selv"?

Kap 12: Hjelpemidler og dagligliv

Dagliglivets hjelpemidler
Utvalget foreslår at kommunen får "ansvar for finansiering forvaltning og formidling av
basishjelpemidler". Kommunene får også "ansvar for bestilling, lagerhold, transport,
service, reparasjon og gjenbruk av denne typen hjelpemidler."
Det foreslås altså gjenbruk, men likevel økt tilskudd i stedet for utlevering av
hjelpemidler, hvordan kan det øke gjenbruket?
Dette krever økte ressurser til personell, kompetanse og et betydelig budsjett.

Bolig
Et av regjeringens boligpolitiske hovedmål er å øke antall boliger som er tilgjengelig
for personer med funksjonsnedsettelse, behovet for dette er presisert i bolig-
meldingen.
"Utvalget mener at tilpassing av bolig er et viktig virkemiddel for å sikre at personer
med funksjonsnedsettelser får en egnet bolig."
"De aller fleste eldre vil ønske å bo hjemme så lenge som mulig".

Utvalget påpeker viktige områder som i årene fremover vil kreve betydelig
innsats fra kommunens side.

Staten skal fortsatt ha ansvaret for kompliserte hjelpemidler og kommunen det andre,
hva er det andre?

Kap 13: Barn og unge

" På denne bakgrunn (Midtlyngutvalget: NOU 2009:8 Rett til læring) foreslår utvalget
at hjelpemidler som krever integrering i den praktiske og pedagogiske sammenheng
overføres til opplæringsmyndighetene, og at ansvaret for opplæring etter at
hjelpemidlene er mottatt, tydeliggjøres i både barnehage —og opplæringsloven."

Betyr dette at all tilrettelegging og hjelpemidler på skolen/ barnehagen er skolen/
barnehagens ansvar? Hva med SFO dette er jo ikke et pedagogisk tilbud? Hva med
hjelpemidler til bruk ved trening og stimulering i skoletiden? Hva med hjelpemidler
som brukes både i hjemmet og på skolen?
Det vil her være stort behov for økonomisk styrking til opplæring av personell ved
skoler og barnehager. Hvem skal foreta opplæring og gi oppfølging? Dette vil ta mye
tid og kreve styrking av ressursene.

Kap 14: Arbeidsliv

Jmf. Kap.9 " Ansvaret for forvaltning og formidling av hjelpemidler og tilrettelegging i
arbeidslivet forblir et statlig ansvar som i dag..."
" Det er behov for en klarere førstelinje og økt kapasitet vedrørende hjelpemidler og
tilrettelegging i arbeidslivet"
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Mener det her førstelinje i NAV? Hvis det er dette det menes, kan man da gå ut fra at
NAV tar opplæring av NAV førstelinje innen NAV-systemet? Vil det ambulerende
teamet det foreslås fra HMS også ha opplærings og- oppfølgingsansvar i bruk av
hjelpemidlene når de er utplassert på arbeidsplassen.
Utvalgets arbeid synes her å være uklart.

Kap 15 Kompetanse
HMS har idag en samlet kompetanse i fylket som kommunene støtter seg til.
Det er for oss underlig at kompetansen, likeverd og helhet kan økes ved å spre dette
til den enkelte kommunes ansvar.

Kap 16 :Anbefalinger

" ...kommunene vil få samme ansvar for hjelpemidler til mottakere av
hjemmetjenester som hjelpemidler til beboere på institusjon. Kommunene vil ikke
lenger kunne skyve hjelpemiddelansvaret over på folketrygden ved å opprette
omsorgsboliger i stedet for sykehjemsplasser."
Kommunene har et differensiert tilbud med tilrettelegging av boliger, omsorgsboliger
og sykehjemsplasser. Dette er ihht. statlige føringer, det er altså IKKE snakk om å
skyve hjelpemiddelansvaret over på folketrygden.
Hva innebærer det hvis kommunen blir tillagt ansvaret for basishjelpemidler?
Vil kravet til at kommunen i større grad skal ta ansvar for tilretteleggingen av store
fastmonterte hjelpemidler i omsorgsbolig (hev/senk kjøkken osv.) falle bort?

For rehabiliteringstjenesen
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Arkivsak:  10/1820-6

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

NOU 2010:5 AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING -
ET HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD -  HØRING

Saksbehandler: Sigrun Svartedal Arkiv: F12 &13
Saksnr.: Utvalg Møtedato
35/10 Kommunalt råd for funksjonshemmede 13.09.2010
16/10 Eldrerådet 13.09.2010
42/10 Hovedutvalg for levekår 15.09.2010

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg for levekår slutter seg til vurderingen og betenkningen utarbeidet av
kommunens aktuelle faggruppe vedrørende NOU 2010:5 "....Et helhetlig
hjelpemiddeltilbud ".
Om kommunen skal ha et større ansvar for hjelpemiddelforvaltningen forutsettes at
det tilføres økonomiske midler.

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for levekår den 15.09.2010 sak 42/10

Behandling:
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Hovedutvalg for levekår:
Hovedutvalg for levekår slutter seg til vurderingen og betenkningen utarbeidet av
kommunens aktuelle faggruppe vedrørende NOU 2010:5 "....Et helhetlig
hjelpemiddeltilbud ".
Om kommunen skal ha et større ansvar for hjelpemiddelforvaltningen forutsettes at
det tilføres økonomiske midler.

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 13.09.2010 sak 16/10

Behandling:
Votering  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i Eldrerådet:
Eldrerådet slutter seg til vurderingen og betenkningen utarbeidet av kommunens
aktuelle faggruppe vedrørende NOU 2010:5 "....Et helhetlig hjelpemiddeltilbud ".
Om kommunen skal ha et større ansvar for hjelpemiddelforvaltningen forutsettes at
det tilføres økonomiske midler.



Behandling:
Skriv fra Norges Handikapforbund med forslag til innstilling ble delt ut.

Votering  
Forslag fra Norges Handikapforbund enstemmig vedtatt.

Side 2 av 3

Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den 13.09.2010
sak 35/10

Enstemmig å fremmet forslaget fra Norges Handikapforbund som lyder:
"Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven med et
statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede 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 kommunens ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke
vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler."

Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven med et
statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede 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 kommunens ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke
vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler.

Forslag til vedtak:
Eldrerådet/Råd for funksjonshemmede/Hovedutvalg for levekår slutter seg til
vurderingen og betenkningen utarbeidet av kommunens aktuelle faggruppe
vedrørende NOU 2010:5 "....Et helhetlig hjelpemiddeltilbud ".
Om kommunen skal ha et større ansvar for hjelpemiddelforvaltningen forutsettes at
det tilføres økonomiske midler.

Saksorientering:
Ved kongelig resolusjon 25.april 2008, ble det nedsatt et utvalg for å 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 var ferdig med sin innstilling; NOU
2015:5"Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering et helhetlig hjelpemiddel".

Etter at utvalget la fram sin innstilling er det registrert et betydelig engasjement i
forhold til enkelte av utvalgets forslag. Regjeringen har ikke tatt stilling til noen av
forslagene, men vil understreke viktigheten av en bred og grundig høringsprosess.



Vurdering:
Organisering av offentlig sektor og ansvars- og oppgavefordeling mellom ulike
forvaltningsnivåer er løpende gjenstand for debatt og endring.
Oppgavefordelingsutvalget knesatte en del prinsipper mellom de ulike
forvaltningsnivåene i forbindelse med NAV-reformen, men uten at organisering av
hjelpemiddelområdet ble særskilt vurdert.
Utvalget har konkludert med at det er behov for å justere dagens hovedmodell for
hjelpemiddelsystemet. Utvalgets forslag til endringer bygger i stor grad på
sektoransvarsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at ansvaret for hjelpemiddelet
legges til den myndighet hvor hjelpemiddelet kommer til anvendelse. I praksis betyr
dette for eksempel at kommunene får et større ansvar for hjelpemidler i dagliglivet, at
opplæringsmyndighet får et større ansvar for hjelpemidler innen opplæring og at
spesialisthelsetjenesten får et tydeligere ansvar for behandlingshjelpemidler.

Medvirkning:
Kommunens ergo- og fysioterapeuter

Saksvedlegg:
NOU 2010:5
Høringsnotat fra faggruppe av ergo- og fysioterapeuter
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