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Horingssvar på:
NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud."

Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser mener generelt at dokumentet er alt
for volumiøst, med gjentakelser og uklar grenseoppgang. Det bør være i alles interesse om
høringer og saksutredninger er korte og konsise, slik at flere har kapasitet til å behandle
høringen.
Flertallet mener at likebehandlingen best er sikret ved at ansvar og finansiering av hjelpemidler
tilligges staten ved NAV. Mindretallet mener et kommunalt ansvar vil stimulere
medansvarsfølelsen og gi styrket kompetanse og forståelse i kommunene, som igjen kan gi heve
kvaliteten på tjenestene hos de som kjenner brukeren best og lettest kan se brukerens behov i
helhet.
Rådets anbefalinger er følgende:

• Retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven med et statlig

finansieringsansvar.

• 26-årsregelen for fritidshjelpemidler må oppheves

• Behovet for å tilrettelegge utdannings- og arbeidsmuligheter må bedres og

funksjonsassistanseordningen må rettighetsfestes.

• Det må gis større oppmerksomhet mot forskning og utvikling av nye hjelpemidler. Best

mulig funksjonsevne gjennom bruk av hensiktsmessige hjelpemidler i takt med den

teknologiske utviklingen.

• Tolkning av reglene må tilligge et sentralt ekspertorgan. Det må tilstrebes lik praksis i

hele landet.
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• Hjelpemiddelformidlingens innhold må gjennomgås for å sikre bredt nok i utvalg i

hjelpemidler. Målet må være størst grad av selvhjulpenhet. Dyre anskaffelser som for

eksempel tannproteser, trykkavlastende madrasser og lignende må inkluderes i

sortimentet for å gi den enkelte mulighet for å føre et likeverdig liv.

• Dersom kommunene likevel skulle få større ansvar for området, må det være obligatorisk
rapporteringsplikt for bruk av midler, brukertilfredshetsundersøkelser og faglig

vurdering om hvordan behovet er dekket.

Med hilsen
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