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SAMMENDRAG 
Ved kongelig resolusjon 25.04.08 ble det nedsatt et utvalg for å foreta en helhetlig 
gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. 
Hovedformålet var å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi varige og 
effektive kvalitets– og kompetanseforbedringer i system for formidling og forvaltning av 
hjelpemidler. Utvalget leverte 4. mai sin innstilling NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd 
og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud”. Utvalgets vurderinger og forslag er 
oppsummert i kapittel 1.  
 
Etter at utvalget la frem sin innstilling er det registrert et betydelig engasjement i forhold til 
enkelt av utvalgets forslag. Regjeringen har ikke tatt stilling til noen av forslagene, men vil 
understreke viktigheten av en bred og grundig høringsprosses. Departementet vurderer også å 
arrangere en høringskonferanse i siste halvdelen av september. Regjeringen vil, blant annet i 
lys av synspunktet som fremkommer i høringen, deretter ta stilling til den videre oppfølging. 
 
NOU 2010:5 er sendt til ulike instanser for høring. Departementet ber om høringsinstansens 
vurdering og forslag innen 15.oktober 2010. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
Retten til hjelpemidler må fortsatt ligge til folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar.  
Staten bør ha fokus på å forbedre hjelpemiddelformidlingen i kommunene ved å bidra til å 
styrke kommunens ergoterapi - og rehabiliteringstilbud, samt styrke vaktmestertjenesten for 
reparasjoner, montering og utkjøring av hjelpemidler til brukerne. 
 
 



22.09.2010 Eldrerådet  og rådet for likestilling for funksjonshemmde 
EF-009/10 Vedtak: 
Retten til hjelpemidler må fortsatt ligge til folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar.  
Staten bør ha fokus på å forbedre hjelpemiddelformidlingen i kommunene ved å bidra til å 
styrke kommunens ergoterapi - og rehabiliteringstilbud, samt styrke vaktmestertjenesten for 
reparasjoner, montering og utkjøring av hjelpemidler til brukerne. 
 
 
30.09.2010 Helse og omsorg 
HO-020/10 Vedtak: 
Retten til hjelpemidler må fortsatt ligge til folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar.  
Staten bør ha fokus på å forbedre hjelpemiddelformidlingen i kommunene ved å bidra til å 
styrke kommunens ergoterapi - og rehabiliteringstilbud, samt styrke vaktmestertjenesten for 
reparasjoner, montering og utkjøring av hjelpemidler til brukerne. 
 
 
SAKSFAKTA 
Saksfakta og vurderinger bygger på erfaringer gjort i kommunen, dialog med ergoterapeuter 
og råd fra Norges Handikapforbund. 
 
Hjelpemiddelformidlingen i kommunen har vært i gjennom store forandringer de siste par 
årene.  Basishjelpemidlene som er i bestillingsordningen kan overtas av kommunen ved 
innlevering fra bruker. Dette har Våler kommune benyttet seg av og vi har i dag et velfylt 
lager som gjør at basishjelpemidler stort sett kan leveres ut på dagen. Det er en stor fordel for 
brukere og systemet rundt at behov dekkes raskt og andre hjelpetiltak kan utsette/avhjelpes. 
Men et rikholdig kommunalt lager krever langt mer arbeid med hensyn til rengjøring, 
reparasjon og vedlikehold av hjelpemidlene. Både vaktmester og ergoterapeuter bruker mer 
tid på dette enn før. Det stiller også større krav til lokaler og utstyr for å imøtekomme krav til 
hygiene ved resirkulering. Det arbeides for tiden med dette og nytt rom til rengjøring av 
hjelpemidler er i gang. 
 
Samarbeidet med hjelpemiddelsentralen slik det er i dag er meget godt og svært viktig for oss, 
både med tanke på muligheten for råd/veiledning og kompetanseheving. Det arrangeres stadig 
kurs både for de for fagpersoner innen helse og teknikk. 
  
I dag er hjelpemiddelbehovet hjemlet i Folketrygdloven og hjelpemidlene finansieres av 
staten til brukere med varige funksjonsnedsettelser. Kommunen har finansieringsansvaret ved 
midlertidige behov. NAV Hjelpemiddelsentral i fylkene har spesialkompetanse på området og 
samarbeider nært med kommunale fagfolk for å gi funksjonshemmede et tilbud i nærmiljøet. 
Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering sikrer funksjonshemmede et mest mulig 
likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og økonomi. Gråsoner er systematisk bygget ned 
gjennom utvikling av formidlingssystemet.  
 
NOU 2010:5 foreslår et systemskifte der hjelpemiddelområde splittes opp og legges over på 
den enkelte sektor. Rettighetene tas ut av folketrygden. NOU 2010:5 forslår å overføre mye 
av dagens statlige ansvar til kommunene for å oppnå et mer helhetlig løsninger og 
kostnadskontroll. Hjelpemidler i barnehage, skole, bolig og dagligliv (dagens 
bestillingsordning) foreslås finansiert gjennom rammebevilgninger til kommunene. NOU 
2010:5  foreslår at et lovutvalg skal gå igjennom jussen på område.  
 
 
VURDERINGER 



Dersom NOU 2010:5 blir realisert vil nye oppgaver legges på kommunene uten sikkerhet for 
at penger følger med. Kommunene får ansvar for å finansiere hjelpemidler i barnehage, skole, 
bolig og dagligliv, samt det faglige ansvaret for å formidle løsning til brukerne. Kommunene 
får ansvaret for vedtak, innkjøp, lagerhold, reparasjoner, resirkulering og markedsoversikt. 
Hjelpemiddelsentralene driver i dag en omfattende kursvirksomhet for kommunene og ansvar 
for anskaffelser og kvalitetssikring av hjelpemidler, også innen bestillingsordningen. Og 
overta disse oppgavene vil være svært tid – og ressurskrevende for kommunen. Konsekvenser 
for hjelpemiddelbrukere kan bli at man må henvende seg ulike steder for ulike hjelpemidler til 
barnehage/skole/arbeid. Uten retten til hjelpemidler i folketrygden, vil tilgangen til rett 
hjelpemiddel bli en budsjettsak innen den enkelte sektor i kommune. For eksempel vil barn 
med behov for hjelpemidler i skolen måtte konkurrere med andre gode formål som skal 
dekkes innen skolens budsjett. 
 
Saksbehandler kan med bakgrunn i samtaler med ergoterapeuter i kommunen ikke se at det er 
formålstjenlig at hver kommune skal bruke verdifull tid på innkjøpsavtaler osv, og ser med 
bekymring på at dette vil bli nok en stor sak i det kommunale prioriterings-/budsjettarbeidet 
både innen pleie/omsorg og skole/barnehage. 
  


