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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE NOU 2010:5 AKTIV DELTAKELSE 
LIKEVERD OG INKLUDERING - ET HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD 

Viser til NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud” – høring. 
 
Herved fremlegges høringsuttalelse fra Ullensaker kommune, enhet RUF, som også er 
kommunens kontaktadresse i forhold til NAV – hjelpemiddelsentralen i Akershus. Det er 
innhentet høringsuttalelse fra kommunens kontaktperson opp mot hjelpemiddelsentralen, samt 
kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonshemmede (KRMNF).  
 
Det vises til NOU`s sammendrag. Punktene med høringsuttalelse gjengir punkter fra 
sammendraget. 
 
Pkt 1.4.3: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonshemmede støtter utvalgets forslag om 
nedsettelse av et rådgivende ekspertorgan med bred representasjon av brukerorganisasjonene.  
 
Pkt 1.4.4: 
Kontaktperson opp mot NAV- hjelpemiddelsentralen stiller seg kritisk til gjennomføring av at 
kommunene skal få økt ansvar for basishjelpemidler. Dette antas å ville skape store forskjeller 
kommunene i mellom, samt at det blir vanskelig å håndheve hvis man får en gitt sum som skal 
dekke behovet. Kontaktperson stiller spørsmål ved hva som skjer dersom avsatte budsjettmidler 
er oppbrukt mot slutten av året. Muligens må brukerne i så måte vente til påfølgende år med for 
eksempel å få tildelt en rullator. Kommunene har allerede et stort ansvar i forhold til korttidsutlån 
av hjelpemidler, og bruker pr i dag store summer på oppgradering av lokalt hjelpemiddellager.  
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonshemmede viser til at eventuell overføring 
av ansvar og oppgaver fra staten til kommunene forutsetter at disponible budsjettmidler følger 
med og er avsatt til formålet. Fylkesrådet understreker imidlertid behovet for en tydeliggjøring av 
ansvarsområder, slik at det ikke skapes nye gråsoner som vil gå utover brukernes 



 Side 2 av 2 
 

hjelpemiddelbehov og tilrettelegging. KRMNF viser til at en kostnadsoverføring må sees i 
sammenheng med det ansvaret kommunene allerede har, og at en utredning av økonomiske og 
administrative konsekvenser må baseres på en samfunnsøkonomisk analyse. Det bør foretas en 
konsekvensanalyse, hvor det bla framgår hva de forskjellige endringene innebærer for brukerne, 
som for eksempel å flytte og splitte ansvar til forskjellige sektorer, endringene i rettsplassering 
(ref Folketrygdloven og Arbeidsmarkedsloven).  
 
Det foreslås i stedet en: 

• Videreføring av 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- og ansvarsfordeling som er nedfelt i folketrygdloven, i 
kommunehelsetjenesteloven og i samarbeidsavtaler. 

• Styrke rehabiliteringstjenesten i kommunene. Satse mer på ergoterapitjenester og opprette 
flere ergoterapistillinger. 

• Styrke ambulerende vaktmestertjeneste (altmuligmanns-tjenesten) i kommunene i forhold 
til utkjøring/tilbakelevering, montering og reparasjoner av hjelpemidler. 

• Forenkle rutiner og saksbehandling ved hjelpemiddelsentralene. 
• Samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner om utvikling og forbedringer. 

 
 
I NOU 2010:5 forslås videre at kommunene skal dekke aktivitetsmidler, noe som vurderes å være 
vanskelig å etterleve. Det er gjerne snakk om dyre hjelpemidler, som vil spise mye av budsjettet 
dersom dette skal dekkes over kommunens og enhetens budsjett.  
 
Pkt 1.4.5: 
Kontaktperson mot hjelpemiddelsentralen samt KRMNF stiller seg veldig positiv til å oppheve 
aldersgrensen på 26 år for å få innvilget aktivitetshjelpemidler. Dette vil gi alle voksne lik 
mulighet for aktivitet.  
 
Pkt 1.4.9: 
Det anses uhensiktsmessig at Husbanken skal få ansvar for tildeling av trappeheiser og 
løfteanordninger. Søknader om boligtilskudd er både økonomisk behovsprøvd, og er vanskelige å 
få gjennomslag i forhold til. Dette kan medføre at det oppstår en forskjellsbehandling 
kommunene imellom. Videre at brukere med bedre økonomi må bruke penger på utstyr som de 
med dårligere økonomi får innvilget. Når funksjonsnedsettelser tilsier behov for hjelpemiddel, 
bør alle mennesker med samme type behov behandles likeverdig.  
 
Tilleggskommentar 
KRMNF ser det som gledelig at utvalget setter fokus og ønsker styrket ordningene med arbeids- 
og utdanningsreiser og spesielt funksjonsassistanse. 
 
KRMNF er skeptiske til tilskuddsmodellen. Konsekvensen ved å gi brukeren penger for selv å 
skaffe nødvendige hjelpemidler må ikke erstatte behovet for styrking av dette fagfeltet, hvor man 
har behov for dyktig fagpersonell, et bred spekter av forskjellige hjelpemidler og behov for 
individuell tilrettelegging, tilpasning og utrøvning av utstyret.  
 
KRMNF etterspør også konekvensanalyse for hva tilskuddsmodellen innebærer av utvikling, 
tilrettelegging og utprøvningsmuligheter av hjelpemidler. Hvordan ser bransjen som utvikler 
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forskjellige hjelpemidler på modellen, og hvordan vil dette påvirke fagene tilknyttet disse 
områdene? 
 
Generelt er tendensen at kommunene tillegges stadig mer ansvar, for ulike tjenestetilbud. Det er 
ikke gitt at rammeoverføring og/eller prioriteringer skjer i takt med denne utviklingen. For 
kommunene innebærer dette å skulle dekke stadig flere og større behov med begrensede 
ressurser. 
 
En tydelig ansvarsavklaring mellom sektorene er viktig for å sikre rett tjeneste/tilbud til rett 
bruker til rett tid. Som nevnt over må overføring av oppgaver og ansvar også medføre økte 
bevilgninger til kommunene.  
 
 
Med hilsen 
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