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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til høring om en mer 
effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for nærmere 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer 
arbeider innenfor et bredt spekter av velferdstjenester.  
 
Arbeids- og sosialdepartementet sendte i februar ut rapporten «En mer effektiv og 
fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring» på høring.  
 
FO mener oppgaver knyttet til formidling av hjelpemidler fortsatt må være et statlig 
ansvar. Tilgang til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og 
kommuneøkonomi, slik overføring av ansvar fra stat til kommunene kan føre til.  Et 
godt offentlig hjelpemiddeltilbud som kompenserer for funksjonsnedsettelse er viktig for 
likestilling og deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Hjelpemiddelsentraler som 
samarbeider med kommunene gjør at rett løsning blir formidlet og kan tas i bruk 
uavhengig av kommuneøkonomi.  Konsekvenser av å overføre folketrygdens ansvar 
for hjelpemidler i dagliglivet og bolig til kommunale budsjetter kan føre til at 
funksjonshemmede rammes. Kommunene vil få flere oppgaver uten sikkerhet for at 
finansieringen er forsvarlig ivaretatt.  
  
FO mener at: 

 Retten til hjelpemidler fortsatt må ligge i folketrygden med et statlig 

finansieringsansvar. Dette sikrer forutsigbarhet, helhet og en likeverdig rett til 

hjelpemidler på alle livsområder; hjem, skole, utdanning, arbeid og fritid.  

 Dagens utlånsordning uten egenandeler må videreføres. I motsetning til 

tilskudd, sikrer utlån en likeverdig tilgang til hjelpemidler, uansett bosted og 

egen økonomi. 

 Hjelpemiddelsentralenes rolle må ikke svekkes. Hjelpemidler i bolig og dagligliv 

må ikke fjernes fra folketrygden og sentralenes ansvarsområde. 
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