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Høring om NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et 
helhetlig hjelpemiddeltilbud 
 
Arbeidsdepartementet har sendt ut på høring NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og 
inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud”. Et utvalg ble nedsatt 25.4.08 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 systemet for formidling og forvaltning av hjelpemidler. 
 
Generelt 
YS er opptatt av å fremme likestilling og like muligheter for personer med funksjons-
nedsettelser. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne må gis muligheten til å delta i 
yrkeslivet på lik linje med andre. Samtidig er det viktig å ivareta ivareta samfunnets behov for 
arbeidskraft. Disse perspektivene er ofte kunne være overlappende. Forbedringer og  
forenklinger i hjelpemiddelsystemet vil kunne bidra til å øke tilgangen til arbeidskraft, 
samtidig som personer med funksjonsnedsettelser vil få mulighet til å bruke sine 
ressurser og evner til beste for seg selv og samfunnet. 
 
 
YS' merknader oppsummert 
• YS er ikke enig i forslaget om å overføre ansvaret for basishjelpemidler til 

kommunene.  Slik fragmentering av ansvaret for hjelpemidler vil etter vårt syn svekke 
brukertilgjengeligheten; bruker må henvende seg flere steder, rettssikkerheten; risiko 
for at bruker ikke får nødvendig hjelpemiddel på grunn av dårlig kommuneøkonomi, 
bruker kan bli ”kasteball” mellom mange parter, og det vil bli et mindre helhetlig 
hjelpemiddeltilbud. 

• Vi mener det er lite hensiktsmessig å opprette et eget rådgivende ekspertorgan.  
Vurderingen av hva som er hjelpemiddel og hva som er forbruksgode bør gjøres av 
NAV i samråd med det sentrale brukerutvalget, som bør styrkes og videreutvikles.  

• Vi ser positivt på forslaget om kompetanseløft på hjelpemiddelområdet, styrking av 
hjelpemiddelsentralene som ressurs- og kompetansemiljø, samt økt fokus på 
arbeidsrettede hjelpemidler og virkemidler i NAVs førstelinje.  Dette er i tråd med 
NAV-intensjonen. 
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Merknader til enkelte av utvalgets forslag 
 
16.2.1 Forslag om lovendringer og å sette ned et lovutvalg 
Utvalget mener at plasseringen av et særskilt ansvar for stønader til hjelpemidler i 
folketrygdloven slik det nå er utformet og praktiseres, skaper uklarheter og gråsoner.  Det har 
ikke vært mulig for utvalget å foreta en fullstendig gjennomgang og vurdering av regelverket, og 
det foreslår at det settes ned et lovutvalg som utreder fremtidig lovgivning. 
 
YS’ merknader 
YS ser at det kan være behov for å nedsette et lovutvalg for å gjennomgå gjeldende regelverk 
og praktiseringen av det, for å unngå uklarheter og gråsoner. Hensikten må primært være å 
styrke brukerperspektivet, slik at brukerne får et oversiktlig regelverk og system å forholde seg 
til, og for å ivareta brukernes rettssikkerhet.  Dernest vil en slik gjennomgang også bidra til 
forenkling av regelverket for hjelpemidler, slik at det blir enklere å administrere for NAV, som har 
dette ansvaret. 
 
Vi ser imidlertid signaler på at hensikten med et lovutvalg kan være et ønske om å flytte 
ansvaret for hjelpemidler fra folketrygdloven til andre lover og kommunene.  En slik utvikling vil 
etter vår mening være uheldig. Hjelpemiddelhjemmelen må fortsatt hovedsakelig ligge i 
folketrygdloven.  Dette ivaretar best brukerperspektivet ved helhetlig hjelpemiddelformidling, 
ressurs- og kompetansemiljø, samt ivaretakelse av brukernes rettssikkerhet.     
 
   
16.2.3 Forslag om å opprette et rådgivende ekspertorgan 
Utvalget tilrår å opprette et rådgivende, bredt sammensatt ekspertorgan som skal bistå til 
beslutningsgrunnlaget: 
- når et hjelpemiddel bør vurderes som et basishjelpemiddel 
- når et hjelpemiddel ikke lenger bør anses som et hjelpemiddel som er det offentliges ansvar 
- når eventuelle nye produkter bør anses som hjelpemidler 
 
Utvalget skriver i utredningens pkt. 10.4.1 om forslaget: Ekspertorganet bør ha en rolle i forhold 
til å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i forkant av NAVs beslutningsprosess.  NAV bør ha en 
sekretariatsrolle for organet, som innebærer å utrede saken og presentere beslutnings-
grunnlaget så godt som mulig for ekspertorganet.  Beslutningsgrunnlaget vil bl.a. inneholde 
bakgrunnsdokumentasjon, mulige alternativer, sannsynlige nytteeffekter av hjelpemidlene 
knyttet til de gruppene det er ment for, samt økonomiske og administrative konsekvenser.  NAV 
vil gjennom dette arbeidet måtte få en forsterket rolle i form av å overvåke leverandør- og 
produsentmarkedet.    
 
YS' merknader: 
Slik forslaget til ekspertorganet er beskrevet, er vi usikre på dets rolle og hensikt. Vi oppfatter 
forslaget slik at NAV skal utarbeide et omfattende beslutningsgrunnlag med grundige 
dokumentasjoner, vurdering av alternativer og konsekvensanalyser.  Dette beslutnings-
grunnlaget skal så til ekspertorganet, som skal gi sitt råd tilbake til NAV.  Det blir NAV som i 
siste ledd i prosessen gir sin innstilling til departementet om hjelpemidler, etter sin egen 
vurdering og etter råd fra ekspertorganet. 
 
En slik beslutningsprosess med et eget ekspertorgan blir etter vårt syn mer komplekst, lite 
hensiktsmessig og åpenbart mer ressurskrevende. Dessuten skal det ifølge utredningen satses 
betydelig mer på kompetanse innen hjelpemidler i NAV, noe som ytterligere underbygger at 
NAV får en høy kompetanse i sin vurdering av hjelpemidler overfor departementet. 
 
Brukermedvirkningen blir svært viktig og nødvendig i denne prosessen med vurdering av hva 
som er hjelpemiddel og hva som er forbruksgode. I dag har NAV et sentralt brukerutvalg knyttet 
til den nasjonale styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, som møtes seks 
ganger i året.  
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Etter vår vurdering kan vi ikke se det er behov for et eget rådgivende ekspertorgan.  Vi foreslår i 
stedet at dagens ordning med sentralt brukerutvalg styrkes og videreutvikles, og benyttes aktivt 
som rådgivende utvalg i NAVs vurdering av hjelpemidler overfor departementet.  
 
 
16.2.4 Forslag om økt kommunalt ansvar for basishjelpemidler i dagliglivet 
Utvalget tilrår at ansvaret for basishjelpemidler, inkludert pleie- og omsorgshjelpemidler, 
overføres til kommunene. Utvalget mener NAV fortsatt kan ha ansvar for å gjennomføre 
anskaffelses-prosessen og avtaleinngåelse med leverandørene gjennom et innkjøpssamarbeid 
med kommunene, forutsatt at kommunene ønsker det. 
 
YS' merknader: 
Vårt syn tar utgangspunkt i brukerperspektivet, som vi mener ikke er tilstrekkelig ivaretatt når 
det foreslås å overføre basishjelpemidler til kommunene. En slik fragmentering av ansvaret for 
hjelpemidler vil gjøre det betydelig mer komplisert for brukerne å orientere seg om hjelpemidler, 
spesielt for de som har behov for både basishjelpemidler og andre hjelpemidler.   
 
Videre ser vi en risiko ved at kommunene skal få finansieringsansvaret for basishjelpemidler. 
Ved slik overføring til rammefinansiering i kommunene, er det en risiko for at brukere ikke får 
slike hjelpemidler på grunn av kommunenes økonomi og prioriteringer. For at brukerne skal få 
et mest mulig helhetlig hjelpemiddeltilbud som samtidig ivaretar rettssikkerheten best mulig, 
mener vi ansvaret for basishjelpemidler må forbli i NAV og hjelpemiddelsentralene. 
 
En slik ansvarsoverføring vil også få konsekvenser for kompetansen på hjelpemidler. 
Kommunene får et stort behov for kompetansebygging på disse hjelpemidlene, mens 
hjelpemiddelsentralene på sikt vil miste denne kompetansen. YS-forbundet AVYO har mottatt 
tilbakemeldinger fra hjelpemiddelsentraler om at basishjelpemidler utgjør fundamentet i all 
hjelpemiddelformidling, og at det uten erfaring og kunnskap om det enkle blir vanskelig å utvikle 
spesialistkompetanse. 
 
Da ansvaret for disse hjelpemidlene ble overført fra kommunene til trygdeetaten i 1997, var mye 
av bakgrunnen nettopp det å minske forskjellsbehandling og bidra til et mer helhetlig 
hjelpemiddeltilbud.  Vi finner det betenkelig at det nå foreslås å reversere ordningen for 
basishjelpemidler, og frykter økt forskjellsbehandling og et mindre helhetlig tilbud. 
 
Dersom NAV fortsatt skal ha ansvar for anskaffelsesprosess og avtaleinngåelse, trengs det et 
innkjøpssamarbeid med kommunene.  Et slikt samarbeid kan bli komplisert og ressurskrevende 
å organisere, i og med at kommunene da er ment å få finansieringsansvaret.   
 
  
16.2.5 Forslag som gjelder aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, stimulering og lek 
Utvalget anbefaler at aldersgrensen på 26 år til denne type hjelpemidler oppheves.  Det 
forutsetter at aktivitetshjelpemidler fortsatt skal være et statlig ansvar, men foreslår at utstyr til 
trening, stimulering og lek overføres til kommunene som en del av deres ansvar for 
forebyggende helsearbeid, habilitering og rehabilitering.  
 
YS' merknader: 
Vi er enig i at aldersgrensen på 26 år bør oppheves.  Vi er imidlertid usikre på om kommunene 
har kapasitet til å ivareta de komplekse utfordringene som er i dette hjelpemiddelområdet.  Det 
er ofte krevende saker som krever grundig utredning og utstrakt kontakt med leverandør, 
oppfølgingsapparat og pårørende, og vil være en utfordring spesielt for mindre kommuner som 
skal bygge opp og vedlikeholde slik spesialkompetanse. 
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16.2.7 Forslag om økt ansvar for hjelpemidler, tilrettelegging og opplæring i barnehage-  
og opplæringsloven 

Utvalget mener det er behov for å tydeliggjøre opplæringsmyndighetenes ansvar for  
tilrettelegging i barnehage- og opplæringsloven.  Det foreslås at hjelpemidler som krever 
integrering i praktisk og pedagogisk sammenheng bør overføres til opplæringsmyndighetene, 
og at ansvaret for opplæring etter at hjelpemidlene er mottatt, bør tydeliggjøres i barnehage- og 
opplæringsloven. 
 
YS' merknader: 
Vi ser det ofte er vanskelig å skille mellom pedagogisk læremiddel og hjelpemiddel, og at det er 
mye gråsoneproblematikk.  Det synes å være lav fagkompetanse på området, både når det 
gjelder utredning og oppfølging.  Det blir svært viktig å definere hva som skal ligge under hvilke 
ansvarsområder, fordi uklare begrepsdefinisjoner og faglig uenighet om ansvarsplassering i 
praksis vil gå ut over barna.  Vi mener dagens ansvarsfordeling bør beholdes, men at ansvaret 
for og plikten til å koordinere tiltak må forsterkes. 
 
 
16.2.8 Forslag om opprydding i ansvaret for behandlingshjelpemidler 
NAV har fortsatt ansvar for enkelte behandlingshjelpemidler, og utvalget mener det er behov for 
en snarlig opprydding og en tydeliggjøring i spesialisthelsetjenesteloven av ansvaret for 
behandlingshjelpemidler i og utenfor institusjon. 
 
YS' merknader: 
Vi er enig i forslaget om samling av disse hjelpemidlene.  Hjelpemiddelsentralene sitter igjen 
med en liten rest av disse hjelpemidlene etter at det øvrige ble overført i 2003, og dette virker 
lite hensiktsmessig.  Den medisinskfaglige kompetansen og muligheten for oppfølging vil være 
bedre ved spesialisthelsetjenesten. 
 
 
16.2.10  Forslag om opprydding i ansvaret for ortopediske hjelpemidler og høreapparater 
Utvalgets flertall foreslår at vedtaks- og finansieringsansvaret legges til spesialisthelsetjenesten, 
av hensyn til kostnadseffektivitet og mest mulig helhetlig ansvar der beslutningene i realiteten 
treffes. Mindretallet mener høreapparatet og ortopediske hjelpemidler klart må defineres som 
hjelpemidler, og at de derfor må finansieres over folketrygden på linje med andre tekniske 
hjelpemidler.  
 
YS' merknader: 
Vi er enig med utvalgets mindretall om at høreapparat og ortopediske hjelpemidler må defineres 
som tekniske hjelpemidler, og finansieres over folketrygden. Brukere med behov for 
høreapparat har ofte behov for andre hørsels-kompensatoriske hjelpemidler i tillegg, og 
funksjon og arbeid bør sees i sammenheng, slik NAV har ansvar for i dag.  Vi mener NAV best 
kan ivareta brukerne av disse hjelpemidlene, og kunne gi et helhetlig tilbud. 
    
 
16.2.12  Sterkere og mer tilgjengelige kompetansemiljøer – arbeidsliv 
Utvalget understreker betydningen av gode samordnings- og samhandlingsformer innad i NAV 
slik at hjelpemiddelsentralenes kompetanse om hjelpemidler og tilrettelegging inngår i 
brukerrettede prosesser.  Det legges vekt på at både NAV-kontorene og arbeidslivssentrene må 
ha en viss basiskompetanse om fagfeltet hjelpemidler og tilrettelegging til arbeidsliv. 
Hjelpemiddelsentralenes rolle som et ressurs- og kompetansemiljø overfor arbeidsgiverne bør 
styrkes. 
 
YS' merknader: 
Vi er helt enig i utvalgets forslag om at det må satses mer på kompetansemiljøer i NAV innen 
hjelpemidler og tilrettelegging til arbeidsliv, dette er helt i tråd med NAV-reformens intensjon.  
Det blir viktig å styrke hjelpemiddelsentralenes rolle som ressurs- og kompetansemiljø overfor 
arbeidsgiverne, og sørge for at NAV-kontorene og arbeidslivssentrene har en viss 
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basiskompetanse om fagfeltet.  Ved bygging av slike kompetansemiljøer blir det viktig å få 
etablert gode samordnings- og samhandlingsformer internt i NAV. 
  
 
16.2.15 Forslag i tilknytningen til forsøksordningen med funksjonsassistent 
Utvalget anbefaler at en oppfølging av prøveordningen med funksjonsassistent i arbeidslivet 
med sikte på å utvide og lovfeste en slik ordning prioriteres høyt. 
 
YS' merknader: 
YS støtter dette forslaget. En ordning med funksjonsassistent for personer med redusert 
funksjonsevne i arbeidslivet vil være et spesielt godt hjelpemiddel for å beholde personer i 
arbeid. 
 
 
16.2.17 Behov for et kompetanseløft, satsing på forskning og innovasjon 
Utvalget tilrår at det utarbeides en nasjonal strategi for kompetanse, forskning og innovasjon for 
hjelpemidler med følgende hovedkomponenter: 
- Satsing på kompetanse som et sentralt ledd i kvalitets- og tjenesteutviklingen 
- Satsing på forskning og utvikling 
- Satsing på innovasjon og produktutvikling  
 
YS' merknader: 
Vi støtter helt forslaget om et kompetanseløft og en nasjonal strategi, og mener det er positivt 
med fokuset på forskning, utvikling og innovasjon. 
 
 
Kap. 17: Økonomiske og administrative konsekvenser: Særlig om overføring av ansvaret 
for forvaltning og formidling, herunder finansiering av basishjelpemidler i dagliglivet til 
kommunene 
Utvalget mener det vil påløpe en del kostnader de første årene som følge av at systemet legges 
om, men har ikke foretatt konkrete beregninger verken når det gjelder transaksjonskostnader 
eller økonomiske langtidsvirkninger av slik ansvarsoverføring. 
I PwC-rapporten anslås at overføring av ansvar og oppgaver vil utløse behov for nye stillinger i 
kommunene på 860 – 1290 årsverk, i tillegg til investering i infrastruktur. 
 
YS' merknader: 
Vi mener de totale økonomiske konsekvensene for samfunnet, både for kommuner og stat, ikke 
er tilstrekkelig utredet i NOU’en.  Vi antar likevel at de totale kostnadene vil kunne bli betydelig 
større, selv på sikt, hvis ansvaret for basishjelpemidler overføres fra NAV til kommunene.  
Som eksempel kan vi nevne innkjøpssamarbeidet som må etableres mellom NAV og 
kommunene, dersom NAV fortsatt skal ha ansvar for anskaffelsesprosessen og 
avtaleinngåelse.  Når det er kommunene som skal ha finansieringsansvaret for disse 
hjelpemidlene, kan et slikt innkjøpssamarbeid bli både komplisert og ressurskrevende, med 
risiko for dobbeltarbeid og tungvinte samhandlingsrutiner.     
 
 
17.2  Konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten av overføring av ansvar til  

kommunene 
Utvalget mener ansvarsoverføring til kommunene vil frigjøre ressurser i NAV til å ta et utvidet 
ansvar for oppfølging av brukerne av hjelpemidler med sammensatte og komplekse behov.  
Utvalget tar ikke stilling til den interne organiseringen i NAV, herunder organisering av 
hjelpemiddelsentralene, men peker på at det må bygges inn insentiver til kostnadskontroll og 
effektivisering i den løpende virksomheten. 
 
YS' merknader: 
Vi er helt enig i – og forutsetter – at eventuelt frigjorte ressurser må brukes til NAVs oppfølging 
av brukere med hjelpemidler med sammensatte og komplekse behov.  Vi er likevel bekymret for 
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at slik ansvarsoverføring kan føre til et betydelig reduksjon av stillinger i NAV, selv om det ikke 
framgår klart av utredningen.  Dette vil gjøre det vanskelig å kunne gjennomføre det 
kompetanseløftet på hjelpemiddelområdet som er skissert i utredningen, og den nærmere 
koblingen mellom hjelpemidler/virkemidler til NAVs IA-arbeid. 
    
 
17.3  Konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten av økt satsing på hjelpemidler og  

tilrettelegging i arbeidslivet 
Utvalget har ikke beregnet om økt satsing på hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet vil 
utløse merbehov for utgiftsdekning, men skriver at en eventuell styrking av hjelpemiddel-
sentralene på dette området må ses i sammenheng med andre endringer i NAV.  
 
YS' merknader: 
Vi mener disse konsekvensene er for dårlig utredet i rapporten, der det eneste konkrete er en 
antydning av en eventuell overføring av ressurser fra andre områder i NAV til hjelpemiddel-
sentralene. Vi er helt uenig i at kompetanseløftet på hjelpemidler og økt ansvar for 
arbeidsrettede hjelpemidler/virkemidler i førstelinjen kan løses ved interne ressursrokkeringer i 
NAV. For å styrke hjelpemiddelsentralenes rolle som et ressurs- og kompetansemiljø, øke 
ansvaret til og bygge opp/vedlikeholde fagkompetanse i NAV-kontor og arbeidslivssentre, er det 
helt nødvendig med ekstra ressurstilførsel til NAV.    
    
 
17.4  Konsekvenser av forslaget om strategisk nasjonal satsing på kompetanse,  

forskning og innovasjon 
Utvalget mener at som ledd i å styrke NAVs rolle som kunnskapsorganisasjon bør det vurderes 
om det er behov for å avsette FoU-midler knyttet til bestilling av forskningsprosjekter på 
hjelpemiddelområdet. 
 
YS’ merknader: 
YS mener det må settes av FoU-midler for å styrke NAVs rolle som kunnskapsorganisasjon. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS 
 
 
Hege Herø /s/ 
seniorrådgiver 
 


