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

SAKSDOKUMENTER:

1. Brev fra Arbeidsdepartementet: NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering —
et helhetlig hjelpemiddeltilbud" høring, datert 16. juni 2010 (ikke utsendt)

2. NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering, kapittel 1: Sammendrag
3. Henvendelse fra Norges Handikapforbund Trøndelag, august 2010 (ikke utsendt)
4. Henvendelse fra Norges Handikapforbund Trøndelag, september 2010

SAKSFRAMLEGG:

I april 2008 ble det nedsatt et utvalg som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av
forvaltning, organisering og finansiering av 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. Utvalgets
innstilling foreligger som NOU 2001:5.

Hovedstyret i KS har behandlet innstillingen. I Hovedstyrets vedtak heter det bl.a.:

"KS mener det sektoransvarsprinsippet som utredningsutvalget legger til grunn for sine
forslag, er et vanskelig utgangspunkt for et mer helhetlig og brukerrettet hjelpemiddeltilbud.

KS mener den omfattende rettighetsreguleringen utvalget foreslår på hjelpemiddelområdet,
knyttet til sine forslag om ny ansvarsfordeling, vil gjøre det vanskelig å konkretisere framtidige
behov for hjelpemidler og de økonomiske og administrative konsekvensene for
kommunesektoren og for den enkelte kommune

KS mener at utredningens forslag om kommunalt ansvar og finansiering av basishjelpemidler i
dagliglivet vil føre til en mer kompleks ansvars- og oppgavefordeling enn det som er dagens
ordninger. Dette er et forslag som KS derfor ikke kan støtte."

Norges Handikapforbund Trøndelag har gjennom sine henvendelser, bedt kommunene om å
følge opp vedtaket i KS' hovedstyre, og har utarbeidet forslag til vedtak i de kommunale Råd
for funksjonshemmede:



Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdeloven med et statlig
finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle
livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske uordringer
kommunene står ovelfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til
hjelpemidler må være uavhengig av gegrafisk 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.
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Rådmannen er prinsipielt enig i at det med dagens økonomiske situasjon for kommunene ikke
er ønskelig at nye oppgaver overføres fra staten til kommunene. Det er også overveiende
sannsynlig at en overføring av ansvaret for hjelpemidler til kommunene kan innebære
forskjellsbehandling av funksjonshemmede mht hjelpemidler. Rådmannen vil derfor anbefale
utvalget å vedta en høringsuttalelse som er i tråd med KS sitt syn:
"Utredningens forslag om kommunalt ansvar og finansiering av basishjelpemidler i dagliglivet
vil føre til en mer kompleks ansvars- og oppgavefordeling enn det som er dagens ordninger.
Dette er et forslag som KS derfor ikke kan støtte." Ut over dette legger rådmannen saken fram
til behandling uten innstilling.

Høringsfristen er 15. oktober 2010. Norges Handikapforbund Trøndelag, har lagt opp til at et
vedtak i rådet for funksjonshemmede skal behandles i Formannskap eller kommunestyre. På
grunn av høringsfristen, vil dette ikke la seg gjøre. Imidlertid kan høringsuttalelsen sendes via
e-post, slik at en uttalelse fra Råd for Funksjonshemmede i Skaun vil kunne bli videresendt
innen fristens utløp.

Saken legges fram uten innstilling.

BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 3/10 I Råd for funksjonshemmede
15.10.2010:

BEHANDLING:
Mildrid W. Gimsen fremmet f 1 ende forsla
Utredningens forslag om kommunalt ansvar og finansiering av basishjelpemidler i dagliglivet
vil føre til en mer kompleks ansvars- og oppgavefordeling enn det som er dagens ordninger.
Dette er et forslag som Skaun kommune derfor ikke kan støtte.
Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdeloven 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 gegrafisk 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.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



VEDTAK:
Utredningens forslag om kommunalt ansvar og finansiering av basishjelpemidler i dagliglivet
vil føre til en mer kompleks ansvars- og oppgavefordeling enn det som er dagens ordninger.
Dette er et forslag som Skaun kommune derfor ikke kan støtte.
Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdeloven 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 kommunenes ergoterapitilbud
og rehabilitering, samt styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler.

Børsa, 15.10.10
Rett utskrift:
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Særutskrift til:
Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo

Norges Handikapforbund Trøndelag
v/Ragnhild Urdshals Høyem
Kvenildmyra 4, 7072 Heimdal
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