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Utval Utvalssak Møtedato
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Tokke 
kommune 

  

 

"Aktiv deltaking, likeverd og inkludering - eit heilhetleg 
hjelpemiddeltilbod" - høyring 

 
Vedlegg: 
1 NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering" 
 
 
Saksdokument:  
 
Vedlegg: 
1 NOU 2010:5 
”Aktiv deltaking, likeverd og inkludering – eit heilhetleg hjelpemiddeltilbod” 
Notat frå NHF v/Guri Henriksen 
 

Saksutgreiing: 
I NOU 2010:5 som nå er ute på høyring kjem det framlegg om endring i 
hjelpemiddelordninga. RFU i Tokke kommune har i den samanhang motteke 
fylgjande notat frå Norges handikapforbund (NHF) 
 

Rådmannen si tilråding: 
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne sluttar seg til framlegg til 
høyringsuttale utarbeid av NHF; 
 
”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 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 kommunens ergoterapitilbod og rehabilitering samt styrke 
vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler.” 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Tokke 
kommune - 11.10.2010 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 
Vedtak 
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne sluttar seg til framlegg til 
høyringsuttale utarbeid av NHF; 
”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 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 
kommunens ergoterapitilbod og rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for 
reparasjon av hjelpemidler.” 


