
 
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE NOU 2010:5 «AKTIV DELTAGELSE, LIKEVERD 
OG INKLUDERING – et helhetlig hjelpemiddeltilbud» 
 
 
I Saltdal kommune  har 15-16% av befolkningen 1 eller flere hjelpemidler der ergoterapeut har vært 
involvert. Kommunen har tidligere også vært vertkommune for psykisk utviklingshemmede med 
Vensmoen. 
 
Uttalelsen kommer dessverre litt forsinket. 
 
UTTALELSE FRA SALTDAL KOMMUNE, NORDLAND 
Vi mener overskriften om aktiv deltagelse, likeverd og inkludering ikke samsvarer med tiltakene 
som er foreslått. Saltdal kommune er en stor omsorgskommune fordi vi hadde sentralinstitusjon for 
psykisk utviklingshemmede og mange ble boende etter reformen. I  forslaget fremgår det at ansvar  
for forvaltning, formidling og finansiering av basishjelpemidler og hjelpemidler for trening og 
stimulering,  skal overføres til kommunene. Utvalget sier at dette kan påføre mange kommuner en 
stor økonomisk risiko. Vår bekymring er derfor det økonomiske, og det fremgår ikke konkret 
hvordan rammetilskuddene skal fordeles til kommunene. For å sikre brukerne, bør dette være 
øremerkede midler.  Utredningen sier også lite konkret om hva slags kompetanse kommunen skal 
ha på plass i det nye systemet.  
 
Etter vår mening vil det bli ulik praksis når formidlingen  ikke lenger skal være rettighetsbasert og 
forankret i Folketrygdloven. Hvis vedtak, innkjøp,  lagerhold, reparasjoner, resirkulering samt 
oversikt over markedet skal være kommunenes ansvar,  vil det bli ulik praksis. Det vil kreve ny 
kompetanse inn i formidlingskjeden.  Saltdal kommune har ergoterapeut, men hun er også avhengig 
av Hjelpemiddelsentralens kompetanse og oversikt. Å stykke opp ansvaret for hjelpemidler på 
denne måten støttes ikke av KS og heller ikke Saltdal kommune.   
 
Ansvarsfordelingen mellom lovverk og økonomi synes  komplisert når det skal  hjemles i 
sektorlovgivning. Basishjelpemidler foreslås  inn  under kommunale lover som 
kommunehelsetjenesteloven /opplæringsloven / sosialloven og videregående skoler under 
fylkeskommunen.  Komplekse og dyre hjelpemidler skal forbli et statlig ansvar, og for oss er det 
uklart hvilket lovverk som skal gjelde for disse. 
 
Barn med store hjelpemiddelbehov og spesialtilpasninger kan være en utfordring for kommunene.    
I mange tilfeller er man helt avhengig av Hjelpemiddelsentralens kompetanse i et samarbeid med 
lokale aktører.  Barn skifter hjelpemidler ofte i takt med vekst og utvikling og disse kan vanskelig 
resirkuleres i kommunene. Dette ansvarsområdet må forbli Hjelpemiddelsentralens ansvar både 
faglig og økonomisk.Vi vil spesielt nevne spesialhjelpemidler i skolesituasjon for barn med syns- 
eller hørselsproblematikk.  Det har kommunene lite kompetanse på i dag, og det vil bli avhengig av 
kommunal økonomi når det kommer inn under opplæringsloven.   
  
Utvalget skriver at det er behov for å styrke Hjelpemiddelsentralenes innsats mot arbeidslivet og 
inkluderende arbeidsliv.  Dette er vi  enig i og mener det er naturlig at NAV lokalt og NAV 
Hjelpemiddelsentral samkjører dette. 
 
Utvalget skriver at det vil være effektiviseringspotensiale med å samordne tiltak og tjenester i 



kommunene.  I vår kommune er dette arbeidet samkjørt.  Ergoterapeut  og kommunale vaktmestre  
samarbeider om tjenesten.  Hjelpemidlene hentes fra samme lager enten det er kortidslån eller de 
kommer fra Hjelpemiddelsentralen.  Hvis reformen innføres som foreslått vil Saltdal kommune 
trenge mye større lagerplass med mulighet for rengjøring, reparasjon og vedlikehold. 
 
Hjelpemidler er alltid en del av en større helhet og ofte ett av flere tiltak i en rehabiliteringsprosess . 
Det nye systemet vil stille andre krav til koordinering og samhandling mellom nivåene.   
Forebygging som vektlegges mye i Samhandlingsreformen, og hvor det loves midler til 
forebyggende tiltak, står det lite om i dette forslaget.  Hjelpemiddelformidligen er fortsatt basert på 
at brukeren har en varig diagnose og at det ikke gis hjelpemidler i forbyggende hensikt. Det er 
positivt at aldergrensen på 26 år for treningshjelpemidler oppheves, men det må følge med midler 
når innkjøp overføres til kommunene.  
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