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Høringsinnspill 
En mer effektiv og framtidsrettet hjelpemiddelformidling 

 

Viser til høringsbrev av 21. februar 2017 fra Arbeid- og sosialdepartementet.  

 

Vedlagt følger høringsinnspill Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i Eidsvoll. 

 

Målet er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve selvstendig 

og delta i samfunnet. Dagens formidlingssystem skal bidra til å sikre tilgang til 

hjelpemidler og spesialkompetanse, uavhengig av hvor og når hjelpemidlene skal 

brukes. Retten til hjelpemidler er i dag forankret i folketrygdloven, som sikrer 

likeverdig tilbud uansett alder, bosted og økonomi, som kan bidra til å 

kompensere for funksjonsnedsettelse. Dagens ordning fordrer at kommunene og 

hjelpemiddelsentralene har et tett samarbeid om formidling av løsninger.  

 

KRFF i Eidsvoll mener det er viktig at utvalget ønsker å videreføre 

kompensasjonsprinsippet og lovfestede rettigheter i folketrygden.  

 

Det betyr at brukeren gjennom folketrygden har mulighet til å være inkludert og 

likestilt gjennom alle livets faser og være en deltaker i samfunnet. I 

brukergruppen er det en stor andel personer, som ikke har mulighet eller 

kompetanse til å søke. Det er derfor viktig at ansvaret for oppfølgning og 

lovfestede rettigheter ikke smuldres opp og fordeles på flere aktører. 

 

KRFF i Eidsvoll mener at tilgang til hjelpemidler må være uavhengig av 

geografisk bosted og kommuneøkonomi.  

 

Det er ikke ønskelig at folketrygdens ansvar for hjelpemidler overføres til 

kommunene. Dette kan medføre til at kommunene får flere oppgaver og må 

prioritere svake grupper opp mot hverandre i et trangt kommunebudsjett.  
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KRFF i Eidsvoll mener at oppgradering av IKT løsninger kan bidra til 

effektivisering.  

 

Bestillerordningen må digitaliseres og automatiseres for å redusere 

saksbehandlingstid. Det er en stor andel av brukergruppe som ikke har mulighet 

til å søke selv. Derfor må også den manuelle muligheten gis selv om 

søknadsprosessen automatiseres.  

 

KRFF i Eidsvoll mener at dagens ordning med at hjelpemiddelsentralene 

har kompetanse, har ansvar for anskaffelser og kvalitetssikring må 

videreføres.   

 

Dette gjelder også kompetanse hjelpemiddelsentralene har ved tilrettelegging i 

og av bolig. Brukernes behov, rettigheter og medvirkning er sentrale element, 

som må sikres. Ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler må fortsatt 

være forankret i folketrygden. Det er viktig at utlånsordning uten egenandel 

videreføres uten at det belastes økonomien til den enkelte.  

 

Med hilsen  

Eidsvoll kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

 

 

Monica Løkkemo 

Leder  

 

 

 

 


