
Høringsuttalelse på NOU 2010:5 ”Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering – et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud”, fra Ryggmargsbrokk – og hyrdocephalusforeningen.  
 
Uttalelsene er basert ut fra kapittel 1 

 
 
- Det vil måtte bli en betydelig skolering og kompetanseheving i kommunene for å ta over den 

jobben som i dag blir gjort på hjelpemiddelsentralen. Det er beskrevet at dette vil 
kompenseres økonomisk, men med dagens dårlige kommuneøkonomi er foreningen utrygg 
på at dette vil følges, og at det vil kunne bli store forskjeller fra hvilken kommune man bor i! 
Det står beskrevet på s.12 i kapittel 1 at ”Et slikt finansieringsopplegg innebærer en 
økonomisk risiko for kommunene, spesielt knyttet til personer med svært kostbare 
hjelpemidler. Vi mener at formidlingen av hjelpemidler må blir vurdert i forhold til brukerens 
individuelle behov og livssituasjon, og ikke i forhold til kommunenes økonomi? 

-       Utvalget legger til grunn at ansvaret for mer komplekse og sammensatte behov fortsatt skal 
være et statlig ansvar. Mange fra vår gruppe vil komme inn under denne kategorien, men 
hva regnes som komplekst og sammensatt, hvem skal bestemme det, og hvor mange 
instanser skal en forholde seg til? Mange vil også ha behov for tilpasning av enklere 
hjelpemidler, og da er det den kommunale instansen som skal ha ansvaret. Vi vet fra før av at 
samarbeide mellom 1. og 2. linjetjenesten er vanskelig og er redd for pulverisering av 
ansvaret. 

-       Utvalget anbefaler at aldersgrensen på 26 år  for aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, 
stimulering og lek oppheves. Dette er positivt! Men, det blir også foreslått at 
aktivitetshjelpemidler fortsatt skal være statlig ansvar, mens utstyr til trening, stimulering og 
lek overføres til kommunene. Hvor går grensen for hva som er hva, og skal det bli ulikheter i 
forhold til hvilken kommune en bor i, og hvor mye som er ”brukt” av midler i årets budsjett? 

-       På s. 15 i kapittel 1 er det fremmet forslag om økt ansvar for hjelpemidler, tilrettelegging og 
opplæring i barnehage – og opplæringsloven. Det vil si at opplæringsmyndighetene får et 
sterkere og tydeligere ansvar for tilrettelegging i barnehage og skole. Dette vil kreve økt 
kompetanseheving på dette feltet, og dette kan føre til store forskjeller i forhold til hvilken 
skole en går på, hvordan undervisningssektoren prioriterer, og hvordan vil dette påvirke 
elever med sammensatte og komplekse behov – både fysisk og kognitivt?  

 
Foreningen mener at hjelpemiddeltilbudet vil bli mindre helhetlig for brukerne med den nye 
oppdeling av ansvarsområder som er foreslått. 
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