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Fellesrådet for eldre og 
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Bakgrunn for saken: 
Ved kongelig resolusjon den 25. april ble det nedsatt et utvalg 
for å foreta en helhetlig gjennomgang av forvaltning, 
organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. 
Hovedformålet ifølge Arbeidsdepartementet 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. Dette arbeidet har 
resultert i en NOU utredning. 
Songdalen kommunen har derfor fått NOU 2010: 5 Aktiv 
deltakelse, likeverd og inkludering til høring med frist 
15.10.2010.  
 

Saksutredning: 
Fellesrådet for eldre- og funksjonshemmede har ikke hatt eget 
møte på saken, men har på bakgrunn av utredning fra sekretær 
gitt sin uttalelse til rådmannen. 
 
Rett til hjelpemidler er i dag hjemlet i folketrygdloven. 
Kommunen har finansieringsansvaret for hjelpemidler ved 
midlertidig behov. NAV hjelpemiddelsentral i fylket har 
spesialkompetanse på dette området og samarbeider nært med 
kommunale fagfolk for å gi funksjonshemmede et tilbud i 
nærmiljøet. Det foreslås at mye av dette ansvaret skal 
overføres til kommunene. Det kommunale ansvaret skal 
begrenses til enklere hjelpemidler, såkalte basishjelpemidler, 
men at ansvaret for mer komplekse og sammensatte behov 
fortsatt skal være et statlig ansvar. 
 
Holteutvalgets forslag foreslår et systemskifte der 
hjelpemiddelområdet splittes opp og legges over på den enkelte 
sektorer, hvor rettigheter tas ut av folketrygdloven. 
Dersom utvalgets forslag blir realisert vil nye oppgaver legges 
på kommunene uten sikkerhet for at penger følger med. 
Kommunene får ansvaret for å finansiere hjelpemidler i 
barnehage, skole, bolig og dagligliv, samt det faglige ansvaret 
for å formidle rett løsning til brukerne. Songdalen kommune 
ved helse- og omsorg er i den heldige situasjonen at en har 



ergoterapeut i 100% stilling, men det er bare 40% av 
kommunene som har ergoterapeut. Kommunene vil få ansvaret 
for vedtak, innkjøp, lagerhold, reparasjoner, resirkulering og 
markedsoversikt. Hjelpemiddelsentralen driver i dag en 
omfattende kursvirksomhet for kommunene og har ansvar for 
anskaffelser og kvalitetssikring av hjelpemidler, også innen 
bestillingsordningen. 
 
 
Negative konsekvenser for brukere og da særlig eldre: 
Utvalget tar opp forhold om alder og nedsatt funksjonsevne, 
hva som kan tilskrives normal aldring og hva som er 
funksjonshemning i forhold til hva den enkelte naturlig må 
betale for selv. Forebyggende og helsefremmende tiltak er 
lønnsomme på sikt og her må også hjelpemidler ses på som 
virkemidler innenfor forebygging og tilgjengelighet. Det vil 
derfor være negativt at eldre selv skal betale sine hjelpemidler. 
Kommunen vil kunne miste muligheten for å gi faglige 
vurderinger i hjelpemiddelformidlingen. 
 
Fordeler for brukerne: 

• Opphever skille mellom korttidsutlån og langtidsutlån av 
de mest vanlige hjelpemidler. Hjelpemidler til langvarige 
behov kan bli lettere tilgjengelig enn det er i dag. 

• Det er en viktig forutsetning at kommunene får styrket sin 
kompetanse på hjelpemidler og tilrettelegging inkl. 
barnehage og skole. 

• Bedre kompetanse i kommunene til reparasjon av 
hjelpemidler, renhold og gjenbruk. 

 
Konsekvenser for kommunen: 

• Økte utgifter til hjelpemiddelformidlingen. 
• Kommunen trenger større lokaler for lagerhold, 

rengjøring, reparasjoner, vedlikehold og administrering av 
hjelpemidler (IT-løsning for registrering og 
materialforvaltning). 

• Det vil bli økt behov for personale til å utføre oppgavene. 
Flere til å gjøre faglige vurderinger, veiledning og 
rådgivning overfor brukere med hjelpemiddelbehov. 

•  Bedre kvalitet på hjelpemiddelformidlingen gjennom 
opplæring og økt kompetanse. 



Etter rådmannens syn vil det for Songdalen kommunen være 
ønskelig at dagens ordning med formidlingssystem av 
hjelpemidler fortsatt er hjemlet i folketrygdloven. 
 
 
 
En bedre løsning er: 

• Videreføre dagens formidlingssystem med lovhjemling i 
folketrygdloven for alle hjelpemidler slik at 
funksjonshemmede sikres et likeverdig tilbud og tilgang til 
nødvendige hjelpemidler. 

• Bygge videre på den oppgave- ansvarsfordelingen som er 
nedfelt i folketrygdloven, i kommunehelsetjenesteloven og 
i samarbeidsavtaler. 

• Styrke rehabiliteringstjenesten i kommunene. Satse mer 
på ergoterapitjenester. 

• Styrke vaktmestertjenesten i kommunene og reparasjon 
og montering. 

• Forenkle rutiner og saksbehandling ved 
hjelpemiddelsentralene. 

• Samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner om 
utvikling og forbedringer. 

 
 
Helse- og omsorg i Songdalen kommune er svært godt fornøyd 
med det tilbudet og samarbeidet som er opp mot 
hjelpemiddelsentralen. Kommunen er sikret levering av rette 
hjelpemidler i rett tid og faglig oppfølging av disse ved behov.  
Fellesrådet er bekymret for at uten rett til hjelpemidler hjemlet 
i folketrygdloven, vil tilgangen til rett hjelpemiddel bli en 
budsjettsak innen den enkelte sektor i kommunen. Dette vil 
igjen resultere i ulike tilbud fra kommune til kommune. 
 
Fellesrådet vil derfor sterkt anmode rådmannen om at 
Songdalen kommune gir høringsuttalelse til NOU 2010:5.  
Og har gitt følgende innspill til saken: 
 

1. Fellesrådet for eldre- og funksjonshemmede ber 
kommunen, ved kommunestyret eller formannskap, om å 
avgi høringssvar på NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, 
likeverd og inkludering” med frist 15. oktober 2010. 



2. Høringens forslag om å overføre ansvar for hjelpemidler til 
kommunene må avvises og Fellesrådet ber derfor om at 
følgende uttalelse blir vedtatt som føringssvar: 

 
3. ”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 
kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering samt 
styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av 
hjelpemidler” 

 

Vurdering: 
Selv om dagens ordning ikke er optimal for de berørte er 
kommunen sterkt kritisk til endringsforslagene som kommer 
fram i NOU 2010: 5.  

 
 
 
Vedlegg: Sammendrag NOU 2010:5 
Nr  Dok.dato    Tittel 

1  05.10.2010 Sammendrag.pdf 
 
 

RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET FATTER FØLGENDE 

UTTALELSE: 
 

Retten til hjelpemidler bør fortsatt  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 ut fra svakheter som er 
avdekket i NOU 2010: 5. 

 
 
 
 
13.10.2010 FORMANNSKAPET 
 
Votering: 
 
Enstemmig vedtatt 
 
FS-050/10 VEDTAK: 
 

Retten til hjelpemidler bør fortsatt  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 ut fra 
svakheter som er avdekket i NOU 2010: 5. 

 
 



 

 
 


