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Forord  

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Stiftelsen Sophies Minde har bidratt med finansieringen av prosjektet. 

I februar kom Hjelpemiddelutvalget med sin rapport «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling», 

der flertallet foreslår å overføre ansvaret for fastmonterte hjelpemidler i bolig fra Hjelpemiddelsentralen til 

Husbanken/kommunene. I denne rapporten har Menon Economics gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av 

dette forslaget, for å belyse konsekvensene for bruker og pårørende, og andre aktører i 

hjelpemiddelformidlingen.  

Prosjektet har vært ledet av Simen Pedersen, med Ida Amble Ruge og Marcus Gjems Theie som 

prosjektmedarbeidere.  

Menon Business Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom 

foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets 

konsulentselskap i 2015. 

Vi takker Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for 

et spennende oppdrag. Takk også til alle intervjuobjekter for gode innspill underveis i prosessen. Forfatterne står 

ansvarlig for alt innhold i rapporten. 
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Sammendrag 

Et flertall i Hjelpemiddelutvalget foreslo i februar 2017 å overføre ansvaret for hjelpemidler som 

sikrer adkomst til bolig og hjelpemidler som krever fastmontering i bolig, fra Folketrygden og 

Hjelpemiddelsentralen til Husbanken og kommunene. Utvalgets overordnede mål var å øke 

insentivene i kommunene til å implementere mer varige løsninger fremfor bruk av midlertidige 

hjelpemidler. I vår utredning av samfunnsøkonomiske konsekvenser finner vi at det er åpenbare 

negative samfunnsvirkninger knyttet til utvalgets forslag. Disse bæres i all hovedsak av brukerne og 

pårørende. Det skyldes at ordningen ikke lengre vil være rettighetsbasert og ikke lengre vil være 

fullfinansiert. Disse virkningene vil forsterkes av at det er store variasjoner i kommunenes evne til å 

kompensere brukerne. Variasjoner i kommunenes økonomiske handlingsrom og Husbankens 

fordeling av midler vil sannsynligvis også skape ulikheter i tilbudet til funksjonshemmede.  

En mulig samfunnsgevinst av omleggingen er at offentlige utgifter knyttet til hjelpemidler trolig vil 

frigjøres og kan skape nytte gjennom andre formål. I tillegg kan omleggingen gi kommunene sterkere 

insentiver til å satse på varig boligtilpassing fremfor midlertidige løsninger. Dette kan redusere 

behovet for hjelpemidler, og dermed redusere offentlige utgifter på sikt.  

Vi finner imidlertid at det er stor usikkerhet forbundet med realiseringen av nyttegevinstene som 

følge av forslaget. Etter vår vurdering er det blant annet usikkert hvorvidt utvalgets forslag faktisk 

vil gi sterkere insentiver til å satse mer på varige løsninger for en tilgjengelig boligmasse. Samtidig 

kan vi med høy sikkerhet slå fast at forslaget vil ha negative virkninger for bruker. Gevinsten av at 

det kanskje blir mer varige løsninger går på bekostning av rettighetene til de som trenger 

spesialtilpassede hjelpemidler uansett om boligen er tilgjengelig eller ikke. Det er derfor sannsynlig 

at nytten ved forslaget er lavere enn kostnadene. 

Det er behov for økt kunnskap om konsekvenser av utvalgets forslag 

I februar 2017 ble rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og 

mestring» fremlagt av Hjelpemiddelutvalget. Et flertall i utvalget foreslo å overføre ansvaret for hjelpemidler 

som sikrer adgang til bolig, og hjelpemidler som krever fastmontering i bolig, fra Folketrygden og 

Hjelpemiddelsentralen og over til Husbanken og kommunene. På oppdrag fra Norges Handikapforbund, Norsk 

Ergoterapeutforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har Menon Economics identifisert og vurdert 

de samfunnsøkonomiske virkningene av flertallets forslag. Motivasjonen for analysen har vært at man er opptatt 

av å øke kunnskapen om virkningene for bruker, kommune og samfunnet for øvrig av forslaget til 

Hjelpemiddelutvalget. Utredningen er begrenset til å omfatte overføringen av ansvaret for hjelpemidler som 

sikrer adkomst (for eksempel trappeheis, løfteplattform, automatisk døråpner m.m.) og fastmonterte 

hjelpemidler (for eksempel hev/senk-kjøkken, fastmontert bad- og toalettutstyr m.m.) 

Hjelpemiddelutvalgets motivasjon og forslag til endringer 

Hjelpemiddelutvalgets mandat var å «vurdere justeringer i hjelpemiddelpolitikken som sikrer en robust modell 

for å takle fremtidens utfordringer […], og å foreslå tiltak som styrker samhandling og effektivisering […]» 

(Hjelpemiddelutvalget 2017, s. 11). Utvalget presiserer at flesteparten av brukerne av hjelpemidler er eldre. Sett 

i lys av den kommende «eldrebølgen» er det derfor sannsynlig at behovet for hjelpemidler vil øke i tiden 

fremover.  
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Det er også en uttalt bekymring for hvilke budsjettutfordringer dette vil medføre, og for at kostnadene kan 

komme ut av kontroll i tiårene fremover. De skriver at «[..] dagens system der kommunene utreder, søker og 

bestiller hjelpemidler, mens staten betaler, gir svake insentiver til å holde kostnadene nede. Sammenholdt med 

at de økonomiske stønadsordningene regulert i folketrygden i praksis behandles som en overslagsbevilgning, gir 

dette objektivt sett relativt svak økonomisk kostnadskontroll (Hjelpemiddelutvalget 2017, s.87)». Utvalget 

ønsker derfor å sikre bedre kostnadskontroll i hjelpemiddelformidlingen.  

I tillegg presiseres det at «[b]rukernes rettigheter må sikres, samtidig som brukerne skal oppleve et helhetlig, 

effektivt og kompetent formidlingssystem» (Hjelpemiddelutvalget 2017, s. 12).  Utvalget har tatt utgangspunkt i 

følgende fem grunnleggende prinsipper i sin vurdering (s.12): 

• Brukernes behov i sentrum 

• Økt mulighet til kompetanse og mestring 

• Helhetlige løsninger 

• Sikre god kompetanse 

• Sikre god kostnadskontroll og kostnadseffektive løsninger 

I vår analyse er vi opptatt av å identifisere og beskrive de samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkningene 

av hjelpemiddelutvalgets forslag til endringer. Det er imidlertid komplisert å verdsette disse virkningene i kroner 

og øre, og dermed gjøre virkningene sammnelignbare. Disse fem prinsippene gir oss derimot et utgangspunkt for 

å vurdere forslaget opp mot utvalgets egne målsetninger. 

Flertallet foreslår å overføre ansvaret for deler av hjelpemiddelformidlingen til 

kommunene, Husbanken og brukerne 

Utvalget hevder at «[d]ersom kommunene fikk et helhetlig ansvar for hjelpemidler som i dag ligger i folketrygden, 

ville de manglende insentivene [til kostnadskontroll] ikke gjort seg gjeldende» (Hjelpemiddelutvalget 2017, s. 

87). Ved å overføre ansvaret for hjelpemidlene til kommunene vil kostnadene synliggjøres i kommunene, og 

således fremtvinge bedre kostnadskontroll.  

Helt konkret foreslår flertallet i utvalget å overføre følgende ansvar fra folketrygden til Husbanken:   

1. Ansvaret for tilrettelegging som sikrer adkomst til bolig. Eksempelvis ramper, dørautomatikk, trappe- 

sjakt- og plattformheiser. 

2. Ansvaret for ombygging og tilrettelegging som krever fastmontering. Eksempelvis hev-/senk-kjøkken og 

fastmontert bad- og toalettutstyr. 

Flertallet begrunner forslaget med at dette vil være kostnadseffektivt for samfunnet over tid. Dersom 

finansieringen for denne typen hjelpemidler (heretter referert til som fastmonterte hjelpemidler) integreres i 

kommunenes økonomi argumenteres det for at dette vil gi kommunene økte insentiver til å satse på proaktiv 

boligtilrettelegging i form av tilgjengelige boliger. Dette reduserer behovet for installasjon av kompliserte 

hjelpemidler og kan derfor redusere fremtidige utgifter tilknyttet dette i kommunene.  

En slik ansvarsoverføring innebærer en grunnleggende endring fra dagens system for hjelpemiddelformidling. 

Når ansvaret for disse hjelpemidlene legges på husbanken betyr dette at hjelpemidlene går fra en 

rettighetsbasert utlånsordning hos NAVs hjelpemiddelsentral til husbankens tilskuddsordninger. Dette 

innebærer at Husbanken får et utvidet ansvar, med ansvar for individuelle hjelpemidler, og at personer med 

funksjonsnedsettelse mister den lovfestede rettigheten til denne typen hjelpemidler som de i dag har i 
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folketrygden. Det betyr også at ansvaret for hjelpemidler blir splittet opp ettersom øvrige hjelpemidler fortsatt 

vil være underlagt Hjelpemiddelsentralen. 

 

Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av tiltaket 

I rapporten har vi identifisert og vurdert mulige samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger av forslaget. 

Det er imidlertid viktig å presisere at vi ikke har gjennomført en fullverdig samfunnsøkonomisk nytte-

kostnadsanalyse der virkningene er verdsatt i kroner og øre. Analysen må heller leses som en oppstilling og 

drøfting av de samfunnsøkonomiske virkningene. I det følgende oppsummerer vi de viktigeste virkningene som 

drøftes i analysen.  

Forslaget vil medføre nyttetap for brukere og pårørende 

Vi finner at ansvarsoverføringen med høy sannsynlighet vil ha negative konsekvenser for brukere og pårørende. 

Det er i hovedsak tre grunner til dette. For det første mister brukerne og befolkningen sine rettigheter på 

hjelpemidlene som foreslås overført. For det andre betyr en overføring til en tilskuddsordning at brukernes 

behov ikke vil dekkes fullt ut. For det tredje pålegges brukerne et betydelig egenansvar knyttet til blant annet 

finansiering og innkjøp av hjelpemidler. I det følgende utdyper vi disse tre kildene til nyttetap for bruker og 

pårørende. 

Brukerne og befolkningen mister sine rettigheter i folketrygden 

Dersom ansvaret for hjelpemidlene overføres til Husbankens tilskuddsordninger betyr dette at befolkningen 

mister sine rettigheter til denne typen hjelpemidler i folketrygden. Dagens rettighetsbaserte system fungerer 

som en form for sosial forsikring for alle innbyggere. Dersom du får et behov, får du dekket dette uavhengig av 

alder, bosted, økonomi, eller annet. Dette er en trygghet for befolkningen, som samlet sett kan ha en stor 

samfunnsøkonomisk verdi. Tap av rettigheter gir derfor en samfunnsøkonomisk kostnad som bæres av brukerne 

og resten av landets innbyggere.  

For brukerne innebærer tap av rettigheter til nødvendige hjelpemidler at de får en svakere posisjon og redusert 

tilgang til nødvendige hjelpemidler. Nyttetapet for brukerne kan blant annet være at man ikke kan leve og bo 

selvstendig. Dette vil også medføre belastninger for pårørende.   

Brukerne vil ikke få dekket sitt behov for hjelpemidler 

Overgang til en tilskuddsordning innebærer at man innfører en begrensing på hvor mye av samfunnets ressurser 

som skal tilføres hjelpemiddelformidlingen hvert år, og hvor mye hver enkelt bruker får tildelt. Dermed er det 

grunn til å tro at brukernes behov ikke dekkes fullt ut. Dette betyr at brukerne potensielt må stille med resten av 

finansieringen selv. Dette fører til økte kostnader og tapt nytte for bruker. Virkningene kan bli alvorlig for brukere 

med begrenset økonomi, fordi de ikke får mulighet til å kjøpe hjelpemiddelet.  

I tillegg vil dekningsgraden kunne variere fra kommune til kommune ettersom kommunene selv står fritt til å 

prioritere hjelpemiddelområdet. Enkelte kommuner kan velge å gripe inn og ta hele eller deler av 

restfinansieringen eller kompensere med andre tiltak. Andre kommuner kan på sin side ikke vil velge å prioritere 

dette. Dermed vil kvaliteten i tilbudet kunne variere avhengig av hvor brukerne bor.  

Dersom den rettighetsbaserte ordningen erstattes med en rammefinansiert tilskuddsordning, må bevilgningene 

til fastmonterte hjelpemidler og boligtilpasning bestemmes på forhånd. Dette fører med seg flere utfordringer, 

og risikoen for samfunnsøkonomiske kostnader er stor. Dersom en kommune har et større behov en forventet, 
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kan man havne i en situasjon der Husbankens tilskuddsordning tar slutt før budsjettåret er omme. Dette kan føre 

til velferdskøer og at brukerne søke i flere omganger, og må vente lenge før de får tilskudd.  

Flertallet i utvalget forutsetter at «Husbanken tilføres tilstrekkelige midler til å ivareta et økt ansvar for 

tilrettelegging av bolig» (s. 108). Det er vår oppfatning at dette er en urealistisk antagelse og det er lite trolig at 

dette vil skje i realiteten. Utvalgets forslag vil med høy sannsynlighet medføre at brukernes behov ikke dekkes 

fullt ut slik at det blir opp til brukerne og delfinansiere egne hjelpemidler og løsninger for boligtilpasning 

 

Bruker pålegges et betydelig større egenansvar 

I tillegg til ansvar for delfinansiering vil bruker pålegges ansvar for innkjøp av hjelpemidlene. I dag er 

hjelpemiddelformidlingen organisert som en utlånsordning, der Hjelpemiddelsentralene fullfinansierer 

hjelpemidlene og står som innkjøper og eier av hjelpemidlene. Dersom man går over til en tilskuddsordning blir 

det brukeren som får eieransvaret og derfor trolig også ansvar for innkjøp. Dette kan føre til at brukerne må 

betale høyere totalpris for å få dekket sitt behov. Dette kommer av flere forhold: 

• Hver enkelt bruker har lavere forhandlingsmakt overfor leverandørene enn en samlet innkjøper.   

• Det er vanskeligere for hver enkelt bruker å ha en totaloversikt over markedet 

• Flere enkeltinnkjøp vil øke logistikk- og transportkostnader.  

Innkjøpsansvaret vil også kunne øke risikoen for feilkjøp slik at brukerne kan ende opp med lite helhetlige 

løsninger som gir nyttetap for brukerne og/eller økt tid- og ressursbruk for å oppnå en mer helhetlig og 

hensiktsmessig løsning. Dette forsterkes av at brukere blir nødt til å følge ulike løp for ulike hjelpemidler ettersom 

ikke-fastmonterte hjelpemidler fortsatt vil formidles gjennom Hjelpemiddelsentralene.  

Dersom brukeren selv eier sine hjelpemidler innebærer dette også at bruker blir ansvarlig for vedlikehold og 

reparasjon av hjelpemidlene, slik at kostnaden ved dette overføres fra Hjelpemiddelsentralene til brukerne.  

Forslaget kan medføre økte kostnader i omsorgssektoren  

En reduksjon i offentlig støtte til hjelpemidler kan resultere i økt behov for tjenester fra hjemmesykepleien, 

omsorgsboliger eller annen personhjelp.  

Økte kostander for kommunene kan medføre variasjon i tilbudet mellom kommuner 

Dersom forslaget innføres betyr dette at kommunene er nødt til å administrere og drifte hjelpemiddel-

formidlingen. Dette vil trolig kreve økt ressursbruk i kommunene ettersom man da må bygge opp komplette 

sentre for hjelpemiddelformidling i hver kommune eller som mindre konstellasjoner gjennom interkommunale 

samarbeid. Dermed mister man (noe av) stordriftsfordelene ved dagens ordning. Dette vil gi økte kostnader 

tilknyttet drift og administrasjon av Hjelpemiddelsentralene. 

Kompetanse- og fagmiljøene i Hjelpemiddelsentralene brytes opp. Det er lite trolig at man vil få et like 

diversifisert og effektivt kompetansesenter i kommunene. Dette vil i så fall medføre betraktelige 

kostnadsøkninger for kommunene. Husbanken og kommunenes saksbehandlere på boligtilskudd sitter ikke med 

kunnskaper på hjelpemiddelområdet og ulike funksjonsnedsettelser i dag, og må bygge opp denne kompetansen 

for å fatte gode vedtak. Ergoterapeuter i kommunene har ikke nødvendigvis spesialkompetanse på fastmonterte 

hjelpemidler i bolig. Denne kompetansen er det Hjelpemiddelsentralene som ivaretar. Flere ergoterapeuter vi 

har vært i kontakt med har oppgitt at når det gjelder denne typen hjelpemidler er de avhengige av kompetansen 

i Hjelpemiddelsentralene. Dersom man ikke evner å tilby samme kompetanse som i dag vil dette medføre et 

nyttetap for bruker som følge av redusert kvalitet i tilbudet. 
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Til en viss grad har kommunene mulighet til å selv påvirke hvor store disse kostnadene vil bli. Kommunene kan 

velge å prioritere ned det økte ressursbehovet som følger av forslaget. På den måten sparer kommunene 

kostnader. Samtidig innebærer dette at brukerne kommer uheldig ut og ikke vil få tilgang til helt nødvendige 

hjelpemidler. Hvor stort nyttetapet blir for brukerne avhenger av hver enkelt kommunes prioritering. I tillegg 

varierer det økonomiske handlingsrommet mellom kommunene. Dette medfører at enkelte kommuner vil være 

bedre tilrettelagt for funksjonshemmede enn andre – man får altså lokalt differensiert kvalitet i tilbudet innad i 

landet. 

Dersom lovforslaget Prop 91 L vedtas, overføres Husbankens midler til tilpasning i boliger til kommunenes frie 

midler. Dersom midlene overføres til kommunenes rammetilskudd hvorvidt de vil prioritere og sette av midler 

til tilpasning i bolig. 

Gitt at lovforslaget vedtas, samtidig som at flertallet i Hjelpemiddelutvalgets forslag innføres, fører dette til at 

effekten for brukerne avhenger desto mer av kommunens prioriteringer. Kommunen har da ingen midler som 

må gå direkte til tilpasning i bolig.  Brukere som bor i kommuner med stramme økonomiske rammer, og som ikke 

prioriterer tilrettelegging i bolig høyest, kan derfor få et ytterligere svekket tilbud.  

Denne overføringen kan på en annen side føre til at kommunen får større insentiver til å tilrettelegge for varige 

tilpasninger i bolig for å redusere behovet for hjelpemidler på sikt. Det er imidlertid lite trolig at nytten av disse 

økte insentivene overgår nyttetapet for brukerne som bor i kommuner hvor de ikke får dekt behovet for 

hjelpemidler.  

 Samfunnsøkonomiske nytteeffekter av forslaget  

Flertallet begrunner forslaget med at det vil gi kommunene økte insentiver til å satse på proaktiv 

boligtilrettelegging i form av å satse tyngre på universell utforming og tilgjengelige boliger. Isolert sett kan dette 

gi økt samfunnsnytte i form av å redusere kostnader for myndighetene på to måter. 

Dersom man lykkes med å styrke kommunenes insentiver til å satse på tilgjengelige boliger vil dette redusere 

behovet for midlertidige hjelpemidler i fremtiden. Ved å overføre finansieringsansvaret til kommunene vil 

gevinsten av en mer tilgjengelig boligmasse synliggjøres for kommunen. Flertallet i utvalget mener at kommunen 

derfor vil tilrettelegge for at flere av de eksisterende boligene tilpasses med varige løsninger fremfor bruk av 

midlertidige hjelpemidler. 

I tillegg vil tiltaket trolig medføre en direkte reduksjon i myndighetenes utgifter til hjelpemiddelområdet. Dette 

kommer av at deler av ansvaret for finansieringen av hjelpemidler flyttes over på brukerne og kommunene. Det 

betyr at det frigjøres offentlige midler som kan brukes til andre gode formål.  

Det er imidlertid usikkerhet tilknyttet relevansen av nytteeffektene, både når det gjelder størrelsesforhold og 

hvor realistisk der er at de realiseres: 

Usikkerhet tilknyttet hvorvidt forslaget vil påvirke kommunes insentiver  

Etter vår vurdering er det svært usikkert hvorvidt utvalgets forslag faktisk vil gi sterkere insentiver til å satse mer 

på varige løsninger for en tilgjengelig boligmasse. Det er primært to årsaker til dette: 

1) Hjelpemidlene finansieres gjennom Husbankens tilskudd, ikke direkte gjennom kommunenes budsjetter 

Slik vi forstår utvalgets forslag er det Husbanken som vil få finansieringsansvaret for de fastmonterte 

hjelpemidlene i form av økte tilskuddsrammer. Husbankens regionskontorer fordeler dette på kommunene i 

regionen. Dermed vil hjelpemiddelfinansieringen ikke integreres i kommunenes budsjetter, ettersom det er 
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Husbanken som sitter på tilskuddsmidlene. Hvordan kommunene da skal få de riktige insentivene til å satse på 

tilgjengelige boliger er ikke klart.  

Kommunene vil imidlertid få økte utgifter i form av drift- og administrasjonskostnader som følge av utvidet 

ansvar. Det er imidlertid svært usikkert om denne ansvarsoverføringen vil gi sterke nok insentiver til kommunene 

slik at de vil gjennomføre den ekstra satsningen på en mer tilgjengelig boligmasse som flertallet i utvalget ønsker.  

2) Forslaget er indirekte og lite treffsikkert  

Det er en lang vei fra implementering av forslaget til dette eventuelt slår ut i reduserte kostnader for 

kommunene: 

Dersom forslaget innføres vil dette gi kommunene økte kostnader. Når kommunene innser at behovet for 

hjelpemidler vil øke i tiden fremover, blant annet som følge av eldrebølgen, vil de se at kostnadene til 

fastmonterte hjelpemidler også vil øke. Dersom kommunene på da velger å satse tyngre på å tilrettelegge for 

tilgjengelige boliger vil dette kunne føre til reduserte kostnader på sikt ettersom eldrebølgen møtes med flere 

tilgjengelige boliger, slik at det vil være et relativt mindre behov for fastmonterte hjelpemidler. 

I dag er det 426 kommuner. Det er, etter vår oppfatning, lite trolig at alle kommunene vil velge å følge prosessen 

vi har beskrevet her. Mange kommuner vi trolig ikke se verdien av og øke satsningen på tilgjengelige boliger.  

Det er også viktig å presisere at selv dersom man øker satsningen på tilgjengelige boliger vil man ikke fjerne 

behovet for fastmonterte hjelpemidler. Tilgjengelige boliger vil medføre et redusert behov for hjelpemidler for 

enkelte, men kan ikke løse alle behov. Derfor er man nødt til å opprettholde kompetanse og beredskap tilknyttet 

hjelpemidler i kommunene, selv med en mer tilgjengelig boligmasse. 

Forslaget legger med andre ord opp til en prioriteringsprosess i hver enkelt kommune. Dette gjør at forslaget er 

et lite treffsikkert tiltak for å oppnå det man faktisk ønsker. 

Myndighetenes utgiftsreduksjon vil bli marginal 

Som nevnt vil forslaget trolig medføre et direkte utgiftskutt i statsbudsjettet ettersom deler av 

finansieringsansvaret legges over på brukerne. Det er imidlertid viktig å presisere at det ikke er snakk om et 

spesielt høyt beløp. Beregninger vi har gjort basert på tall vi har mottatt fra NAV viser at det ble delt ut 

fastmonterte hjelpemidler, slik vi har definert dem i analysen (se vedlegg), til en verdi av 184 millioner kroner i 

2016. Dette utgjør om lag 6 prosent av statens samlede bevilgninger til hjelpemidler til bedring av 

funksjonsevnen (kapittel 2661, post 75 i statsbudsjettet). Dette tilsvarer 0,15 promille av det totale 

statsbudsjettet for 2016 (Finansdepartementet, 2015).  

Dersom forslaget allerede var implementert i 2016 ville myndighetenes reduksjon i ressursbruk til disse 

hjelpemidlene dermed vært et sted mellom 0 og 184 millioner kroner i 2016, avhengig av hvor mye man velger 

å bevilge under den nye ordningen.  

Konklusjon: tilgjengelige boliger på bekostning av individuelle rettigheter – står 

nytten til kostnadene? 

Flertallet i hjelpemiddelutvalgets motivasjon med forslaget til endring er god. Trolig vil det være 

samfunnsøkonomiske nyttegevinster ved å gi kommunene sterkere insentiver til å tilrettelegge for en tilgjengelig 

boligmasse.  
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Vår samlede vurdering er imidlertid at det er svært usikkert om en nedbygging av dagens rettighetsbaserte 

hjelpemiddelordning er et godt tiltak for å oppnå dette. Selv om eksisterende og ny boligmasse blir mer 

tilgjengelig, vil en rekke personer fortsatt ha behov for individuelt tilpassede løsninger i boligen. Det er sannsynlig 

at disse personene kommer dårligere ut ved en ansvarsoverføring, fordi faren for at bruker ikke får dekt behovet 

sitt øker. Deres mulighet til å leve og bo selvstendig vil dermed reduseres kraftig. Vi kan derfor med ganske høy 

sikkerhet fastslå at dette vil medføre betydelige nyttetap for brukerne og for samfunnet i sin helhet.  

Samtidig er det usikkert hvorvidt forslaget faktisk vil gi kommunene de riktige insentivene. Kommunene vil 

behandle kostnadskravene ulikt. Enkelte kommuner vil trolig ta en aktiv rolle og prioritere hjelpemiddelområdet, 

mens andre vil la være å følge opp behovet på hjelpemiddelområdet. Brukerne i disse kommunene vil da sitte 

igjen med høye kostnader for å dekke sine behov, eller et nyttetap dersom de ikke evner å dekke eget behov. 

Ettersom vi ikke har gjennomført en full nytte-kostnadsanalyse, der virkningene av forslaget verdsettes i kroner 

og øre, kan vi ikke med sikkerhet konkludere med at forslaget ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Allikevel er det vår oppfatning at det skal svært mye til for at forslaget skal generere mer nytte enn kostnader 

for samfunnet. 

Muligens vil det være andre tiltak som i større grad vil evne å gi økte insentiver til satsning på en mer tilgjengelig 

boligmasse. Man bør derfor gjøre en grundigere utforsking av mulige tiltak for å bedre tilgjengeligheten i 

boligmassen, som igjen kan redusere behovet for hjelpemidler på sikt.  

Forslaget oppfyller ikke utvalgets prinsipper for hjelpemiddelformidlingen  

Innledningsvis nevnte vi at utvalget har tatt utgangspunkt i fem prinsipper i vurderingen av behovet for endringer 

i ved dagens system for hjelpemiddelformidling. Slik vi vurderer det oppfyller ikke flertallets forslag disse 

prinsippene.  

Utvalgets forslag medfører at brukerne mister sine rettigheter til fastmonterte hjelpemidler og hjelpemidler som 

sikrer adkomst til bolig. Samtidig innebærer overgangen til en tilskuddsordning at brukernes behov ikke vil 

fullfinansieres dersom forslaget realiseres. Dette er dermed et brudd med de to første prinsippene om at 

brukernes behov skal stå i sentrum og at man skal gi brukerne økt mulighet til kompetanse og mestring. 

Som nevnt medfører forslaget at brukerne må følge to ulike løp for å anskaffe seg hjelpemidler, ettersom noen 

hjelpemidler fortsatt vil høre inn under Hjelpemiddelsentralene. Dette reduserer mulighetene for helhetlige 

løsninger for brukerne, og bryter således med det tredje prinsippet. 

Når det gjelder å sikre god kompetanse (prinsipp 4) er det, som drøftet over, forventet at forslaget vil medføre 

svekket kompetanse på hjelpemiddelområdet ettersom kompetanse- og fagmiljøene i Hjelpemiddelsentralene 

brytes opp. Samtidig er det lite trolig at man vil få et like diversifisert og effektivt kompetansesenter i 

kommunene. 

Forslaget kan imidlertid medføre økt kostnadskontroll og kostnadseffektivitet (prinsipp 5). Som nevnt over er det 

imidlertid høy usikkerhet tilknyttet hvor realistisk dette er i praksis.  
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1.  Innledning 

I februar 2017 ble rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og 

mestring» fremlagt av Hjelpemiddelutvalget (Hjelpemiddelutvalget, 2017). Ekspertutvalget skulle se på mulige 

endringer i dagens hjelpemiddelformidling, for å være bedre rustet til fremtidige utviklingstrekk i økonomien1.  

Flertallet i utvalget foreslo å overføre ansvaret for hjelpemidler som sikrer adgang til bolig, og hjelpemidler som 

krever fastmontering i bolig, fra Folketrygden og Hjelpemiddelsentralen og over til Husbanken og kommunene. 

Et mindretall, inkludert brukersidens representant, var uenige i dette forslaget. De mente at det ville gå utover 

de funksjonshemmedes rettigheter og tilgang på hjelpemidler for å leve og bo selvstendig.  

På oppdrag fra Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

har Menon gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av flertallets forslag.  

Hjelpemiddelutvalget hadde som oppdrag å vurdere hvordan man kan «(…) skape helhetlige løsninger på ulike 

livsarenaer som møter fremtidens utfordringer». Videre skulle utvalget se på «(…) hvor hjelpemiddelpolitikken 

sammen med virkemidler på andre politikkområder gir gode og kostnadseffektive løsninger» (s. 9). Dette skulle 

spesielt ses opp mot hvordan dagens formidlingssystem harmonerer med fremtidens krav, knyttet til 

bosituasjon, brukernes krav og forventninger, ny teknologi, befolkningssammensetning mm.  

Arbeidet skulle sikre at brukernes interesser ble ivaretatt på en god måte. Utvalget har derfor tatt utgangspunkt 

i fem grunnleggende prinsipper i sin vurdering (Hjelpemiddelutvalget, 2017, s. 12):  

• Brukernes behov i sentrum 

• Økt mulighet til kompetanse og mestring 

• Helhetlige løsninger 

• Sikre god kompetanse 

• Sikre god kostnadskontroll og kostnadseffektive løsninger 

Det er flere virkemidler som bidrar til likestilling og deltakelse. Disse kan deles inn i tre nivåer, som vist i Figur 

1-1. Vi opplever at det er bred enighet rundt argumentet om at det bør satses tyngre på tilgjengelige boliger i 

fagmiljøet på hjelpemiddelområdet. Dette presiseres av utvalget samlet, samt ergoterapeuter, 

hjelpemiddelleverandører, Hjelpemiddelsentralene og brukere vi har vært i kontakt med.  

                                                                 

1 Utvalget bestod av utvalgsleder Arild Hervik (professor ved Høgskolen i Molde), Frode Selbo (Hjelpemiddelsentralen 
Sør-Trøndelag), Lars Ødegård (Norges Handikapforbund), Kristin Standal (KS, Bærum), Lene Conradi (ordfører i Asker), 
Astrid Gramstad (UiT) og Lone Merete Solheim (Fylkesmannen i Rogaland). 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 2  R A P P O R T  

 

 

Et dårligere tilbud lenger ned i pyramiden gi økt behov lenger opp i pyramiden. Likevel er det ikke slik at en 

fullstendig tilgjengelig boligmasse gjør at behovet for individuell tilrettelegging, hjelpemidler eller personhjelp 

faller bort. Tilgjengelige boliger sikrer generell tilgjengelighet for alle innbyggere. Funksjonshemmede trenger i 

tillegg individuelle hjelpemidler for å utføre daglige aktiviteter og leve selvstendig. En rekke hjelpemidler kan ikke 

erstattes med bygningsmessige, universelle løsninger. En god «base» i form av en tilgjengelig boligmasse vil 

kunne lette presset på, og redusere finansieringsbehovet for, bygningsmessige endringer, individuell 

tilrettelegging og hjelpemidler til adkomst, og redusere finansieringsbehovet.  Likevel vil det alltid være behov 

for hjelpemidler i bolig og individuell tilpasning.  

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted er uenigheten i utvalget et uttrykk for en usikkerhet om nyttevirkningene er 

høyere eller lavere enn kostnadsvirkningene av forslaget. Det er derfor behov for økt kunnskap om konsekvenser 

av utvalgets forslag, og hvilke konsekvenser det vil ha for brukersiden.  

I denne rapporten har vi derfor vurdert mulige nytte- og kontrakts virkninger av forslaget på en systematisk måte. 

Analysen må ikke leses som en fullverdig samfunnsøkonomisk analyse, men som en oppstilling og drøfting av de 

samfunnsøkonomiske virkningene.  

1.1. Rapportens oppbygging 

I rapporten beskriver vi først dagens hjelpemiddelformidling i kapittel 2. Dette inkluderer grunnleggende 

prinsipper, samt en beskrivelse av aktørenes roller. I kapittel 3 beskriver vi hvordan vi forstår utvalgets forslag, 

og hvilken rollefordeling dette innebærer.  

Deretter går vi over på vurderingen av virkningene av forslaget. I kapittel 4 går vi gjennom virkninger som gir 

økte kostnader for en eller flere aktører i samfunnet. Diskusjon av nyttevirkninger av forslaget kommer så i 

kapittel 5.  

Det bør poengteres at kostnads- og nyttevirkningene er isolerte virkninger. Ett tiltak kan medføre økte kostnader 

for en aktør, men økt nytte for en annen. Den totale samfunnsøkonomiske effekten av tiltaket avhenger av om 

Personhjelp

Individuell 
tilrettelegging

Universell utforming

Figur 1-1: Fysisk tilgjengelighet. Forholdet mellom generelle og individuelle løsninger.  
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kostnaden er større eller mindre enn nytten. Siden dette ikke er en full samfunnsøkonomisk analyse har vi ikke 

kvantifisert virkningene. Vi kan derfor ikke si noe om nettoeffekten, og om forslaget er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt eller ikke. Virkningene diskuteres, med en drøfting av omfang.  

Selv om vi ikke kan si noe konkret om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av forslaget er positiv eller 

negativ, kan vi diskutere mulige fordelingsvirkninger av forslaget. Dette gjøres i kapittel 6. I en 

samfunnsøkonomisk analyse påvirker ikke fordelingsvirkninger den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. 

Fordelingsvirkningene kan likevel skape en diskusjon rundt om tiltaket bør innføres eller ikke. Dersom tiltaket 

slår negativt ut for sårbare grupper, til fordel for bedre stilte grupper, er det naturlig å vurdere om tiltaket bør 

gjennomføres eller ikke.  

Det bør også nevnes at det er fremlagt et lovforslag om å overføre Husbankens midler til etablering og tilpasning 

i bolig til kommunenes frie midler. Dette kan få konsekvenser for brukeren. Siden forslaget ikke er vedtatt gjør vi 

ikke en omfattende vurdering av effektene, men drøfter mulige utfall i kapittel 7.  

Avslutningsvis oppsummerer og konkluderer vi i kapittel 7.  

1.2. Informasjonsinnhenting 

I innhentingen av informasjon har vi benyttet ulike kilder gjennom flere steg (for utfyllende informasjon om 

metode, se vedlegg):  

• Vi har gjennomført en litteraturstudie, og gått gjennom og lest relevante utredninger, analyser og 

rapporter. Vi har også hentet inn relevant informasjon fra ulike aktørers hjemmesider. 

• Samtidig har vi gjennomført intervjuer med flere relevante personer. Dette inkluderer ergoterapeuter, 

leverandørsiden, Hjelpemiddelsentralen, Husbanken samt representanter fra Hjelpemiddelutvalget.  

• I tillegg har vi hentet inn statistikk fra SSB og NAV, og gjennomført kvantitative beregninger og analyser. 

• Vi har også gjennomført en workshop med en ergoterapeut fra Oslo kommune, en representant fra 

Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus, samt representanter fra Handikapforbundet, Norsk 

Ergoterapeutforbund og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.  

Denne informasjonen og statistikken utgjør grunnlaget for våre vurderinger som følger i rapporten.   

Rapporten baserer seg på et samfunnsøkonomisk rammeverk. Den kan derfor inneholde tankemåter og begreper 

som ikke er like godt kjent for alle. For å unngå misforståelser har vi derfor forklart noen av de mest sentrale 

begrepene i rapporten, se boks 1 på neste side.  
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Alternativkostnad: En samfunnsøkonomisk analyse tar utgangspunkt i at det er knapphet på ressurser. For 

å optimere ressursbruken må man derfor bruke ressursene på de formål som gir størst verdi for samfunnet, 

altså det som har høyest marginalnytte. Bruker man en ressurs på ett formål, går man glipp av andre goder 

som alternativt kunne blitt produsert med disse ressursene. Dette bringer oss inn på alternativkostnaden: 

Dette er verdien av det godet som har høyest verdi av dem som ikke ble produsert. Denne må alltid være 

lavere enn den nytten som det formålet som gir lavest nytte i eksisterende ressursbruk gir. Om ikke bør man 

vri ressursbruken over på det alternativet som gir høyere nytte. Da kan man øke nytten i samfunnet, uten å 

øke ressursbruken.  

En samfunnsøkonomisk analyse er en vurdering av et tiltak (i dette tilfelle forslaget om å overføre ansvaret 

for fastmonterte hjelpemidler), hvor vi lister opp alle nyttevirkninger og alle kostnadsvirkninger av tiltaket. 

Et tiltak kan påvirke både kostnader og nytte. I samfunnsøkonomiske analyser ser vi på disse virkningene 

isolert. Et relevant eksempel er at flertallets forslag vil føre til reduserte offentlige utgifter knyttet til 

hjelpemiddelformidlingen, som isolert sett er en nyttevirkning fordi de kan anvendes på andre formål. 

Samtidig kan det føre til økte offentlige utgifter på andre områder, og tapt nytte for bruker. VI diskuterer 

disse virkningene hver for seg (i hhv. Kapittel 5 og 4). Den totale nettovirkningen avhenger av om kostnadene 

eller nytteeffekten av er størst.   

En fullstendig samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse kvantifiserer alle virkninger av tiltaket, og 

summerer opp nettonytten (nyttevirkningene – kostnadsvirkningene). Er nettonytten positiv (nytten større 

enn kostnadene), er tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er ikke gjort i denne analysen. Vi kan 

dermed ikke konkludere med om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke.  

Nyttevirkning er reduserte kostnader eller økt nytte for en eller flere aktører i samfunnet. Økt nytte for 

samfunnet kan for eksempel være at statens utgifter reduseres til dette spesifikke målet. Nytten kommer 

da av at pengene kan brukes på andre formål som øker nytten isolert sett.  

Kostnadsvirkninger er økte kostnader eller redusert nytte for en eller flere aktører i samfunnet. Dersom 

bruker får redusert nytte, regnes dette altså som en kostnad i analysen. Tapt nytte kan komme av at bruker 

for eksempel ikke får mulighet til å leve et selvstendig liv, på grunn av mangel på et hjelpemiddel. Eventuelt 

kan nyttetapet komme av at vedkommende må bruke mer tid eller penger på å finne riktig hjelpemiddel på 

egenhånd.  

Skattefinansieringskostnad er kostnaden av at skattene øker når de offentlige utgiftene øker. Denne 

kostnaden kommer av to ting: 1) Økte administrasjonskostnader knyttet til innkreving av skatten, og 2) 

Effektivitetstap som følge av vridninger i konsumenters og produsenters beslutninger. Skatten gjør at 

konsumentene stilles ovenfor en annen pris enn produsentene. Dette kommer for eksempel frem i 

arbeidstilbudet. Med skatter opplever konsumenten å få utbetalt mindre for arbeidet enn hva produsenten 

faktisk betaler. Dette kan føre til at konsumentene ønsker å arbeide mindre enn de ville gjort om de hadde 

fått betalt akkurat så mye som produsenten betaler for arbeidskraften (altså ingen skatt). Vi får derfor et 

effektivitetstap.  

Ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 skal det derfor beregnes en merkostnad 

(skattefinansieringskostnad) på 20 prosent på alle tiltak som stiller høyere krav til offentlig finansiering. 

Motsatt skal man beregne 20 prosent ekstra sparte kostnader ved reduserte offentlige utgifter.  

 

 

Boks 1: Samfunnsøkonomiske begrepsavklaringer  
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2. Beskrivelse av dagens modell  

Hjelpemiddelformidlingen har som hovedformål å dekke de behovene for hjelpemidler innbyggere 

med funksjonsnedsettelser har, slik at man kan delta aktivt i samfunnet. Dagens ordning er forankret 

i folketrygdloven, rettighetsbasert og utlånsbasert. For å oppnå målet for hjelpemiddelformidlingen 

er flere sentrale aktører involvert i både formidlingen og forvaltningen av hjelpemidler i dag. 

 I avsnittene nedenfor redegjør vi først for grunnleggende prinsipper som ligger til grunn for dagens innretning 

av hjelpemiddelformidlingen. Deretter går vi gjennom hvilke ansvarsoppgaver de ulike partene spiller i 

forvaltningen av dagens hjelpemiddelformidling.  

2.1. Grunnleggende prinsipper ved dagens hjelpemiddelformidling 

Dagens hjelpemiddelformidling er en rettighetsbasert nasjonal ordning, som er forankret i folketrygdloven. Det 

innebærer en individuell rettighet, hvor alle som fyller kravene i loven har rett til å få de hjelpemidlene som er 

nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen i dagligliv og arbeid, slik at de skal kunne delta i 

samfunnet på lik linje med alle andre. Dagens system er forankret i Nav sentralt, med hjelpemiddelsentraler i 18 

fylker. Kommunene har et generalistansvar og benytter seg av sentralenes spesialistkompetanse. 

Ordningen er utlånsbasert, altså at brukeren ikke kjøper hjelpemiddelet, men låner det fra 

Hjelpemiddelsentralen. I praksis betyr det at Hjelpemiddelsentralen eier hjelpemidlet, og derfor også har ansvar 

for innkjøp, montering, vedlikehold, demontering og eventuell resirkulering. Dette bidrar til at brukerens 

økonomiske situasjon ikke spiller en betydning i anskaffelsen av hjelpemidlet, og at det prinsipielt er lik tilgang 

for alle brukere uavhengig av alder, økonomi eller bosted.  

Dagens regelverk baserer seg på det kompensatoriske prinsippet. Dersom en person har merutgifter på grunn av 

nedsatt funksjonsevne, har han eller hun rett på hjelpemidler som kompenserer for disse merutgiftene.  

Siden dagens ordning baserer seg på individuelle rettigheter i folketrygden, er kostnadene knyttet til innkjøp av 

hjelpemidler underlagt en såkalt overslagsbevilgning i statsbudsjettet. Det innebærer at det ikke et budsjettak i 

hjelpemiddelformidlingen i dag, men en fleksibel bevilgning som kan økes slik at man sikrer at alle 

brukerbehovene dekkes2. En slik finansiell ordning er fordelaktig ettersom brukernes behov er rettighetsbasert 

og lovmessig forankret i Folketrygden. Det betyr at man har rett til de hjelpemidlene man har behov for 

uavhengig av hvilket budsjettår man befinner seg i. Dersom finansieringen av hjelpemiddelformidlingen var gjort 

som et rammetilskudd, der en gitt ramme blir bevilget til formålet årlig, kan man havne i en situasjon der pengene 

i et gitt budsjettår blir «brukt opp» før alle som har et behov har fått de hjelpemidlene de trenger. Dette er ikke 

mulig i et rettighetsbasert system. 

Ut fra FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, gjelder de samme 

menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne som for alle andre (FN, 2006). Denne 

konvensjonen tydeliggjør også hvordan staten skal sikre like rettigheter skal sikres i praksis. Staten har forpliktet 

seg til å oppfylle rettighetene som konvensjonen inneholder, og norsk lovgivning må være i tråd med denne. 

                                                                 

2 Kostnader til drift av Hjelpemiddelsentralene, montering, vedlikehold og demontering, reparasjoner og kjøp av 
tjenester fra leverandørene dekkes gjennom NAV og Hjelpemiddelsentralene sitt driftsbudsjett. 
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Dette gjenspeiles i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne.  

Det er også et overordnet politisk mål om et samfunn der alle kan delta, både i arbeidsliv og samfunnsliv for 

øvrig. Hjelpemiddelpolitikken skal understøtte dette målet om økt deltakelse og mestring i utdanning, arbeid og 

dagliglivet ellers.  

2.2. Aktørenes roller 

Hjelpemiddelområdet preges av mange involverte aktører som alle spiller en rolle i hjelpemiddelformidlingen og 

arbeid med tilrettelegging. Primært er det fire sentrale aktører involvert i hjelpemiddelformidlingen knyttet til 

bolig, som illustrert i Figur 2-1:  

• Bruker og pårørende 

• Kommunen 

• Hjelpemiddelsentralen (NAV) 

• Husbanken  

Figur 2-1: De fire mest sentrale aktørene i hjelpemiddelformidlingen i bolig 

 

I tillegg er det andre tilknyttede aktører som leverandører av hjelpemidler, utbyggere, arkitekter, huseiere mm.  

 Brukers rolle  

Brukeren er aktøren som står i sentrum i hjelpemiddelformidlingen. Det er han eller hun som skal bruke 

hjelpemiddelet.  

Bruker er den ansvarlige søkeren til Hjelpemiddelsentralen i søknadsprosessen, med bistand fra kommunen. Ofte 

går denne søknadsprosessen via kommunen med hjelp av en ergoterapeut, men bruker kan også henvende seg 

direkte til Hjelpemiddelsentralen dersom han eller hun ønsker dette.  
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Brukeren kan også søker Husbanken (via kommunen) om tilskudd til prosjektering og tilskudd til tilpasning av 

boligen (bygningsmessige endringer). Ved behov søker i tillegg bruker egen bank eller Husbanken om lån til 

tilpasning av boligen.  

Ved eventuelle bygningsmessige endringer er bruker (eller pårørende) byggherre, hvor han eller hun koordinerer 

og følger opp håndverkere.  

I dagens modell er ikke bruker helt fritatt egenfinansiering. Vedkommende må i noen tilfeller finansiere 

nødvendige tilpasninger til boligen for at hjelpemiddelet skal kunne installeres. Dette kan for eksempel være 

tilrettelegging for at en løfteplattform skal kunne installeres. Han eller hun kan i slike tilfeller søke midler fra 

Husbanken om tilskudd. Med dagens ordning vil imidlertid selve hjelpemiddelet (for eksempel en løfterampe), 

samt installasjon og vedlikehold, fullfinansieres av det offentlige.  

 Kommunens rolle  

Kommunen er ansvarlig for at personer som bor i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, 

jamfør helse- og omsorgstjenesteloven. De skal også formidle hjelpemidler og tilrettelegge for brukeren.  

Kommunen, vanligvis ergoterapeuter hvis kommunen har, utreder behovet for hjelpemidler. De bistår med 

nødvendig vurdering, valg og utprøving av utstyret. De bistår også brukeren i søknadsarbeidet til 

Hjelpemiddelsentralen om hjelpemidler. Ergoterapeuten anbefaler individuelle tilpasninger og gjennomfører 

veiledning og opplæring i hjelpemiddelbruken.  Kommunen følger opp brukeren også etter at hjelpemiddelet er 

utlevert, hvor de enten hjelper selv eller henviser videre ved behov for tilpasning, montering og enklere service 

og reparasjon. Kommunen kan be Hjelpemiddelsentralen om bistand og råd i kompliserte saker som f.eks. 

formidling av trappeheis i bolig. 

Kommunene har også mye ansvar for montering og demontering dersom de kan gjøre dette på egenhånd. 

Hjelpemiddelsentralene har skriftlige avtaler med alle kommunene, hvor ansvarsfordeling er definert. 

Utvalgsrapporten presiserer at hvor høyt hjelpemidler og tilrettelegging prioriteres av kommuneledelsen varierer 

fra kommune til kommune. Den samlede kompetansen i hver enkelt kommune varierer også. I mindre kommuner 

er det ofte få (om noen) ansatte ergoterapeuter. Ifølge tall fra SSB var det om lag 100 kommuner i 2016 som ikke 

hadde en offentlig ansatt ergoterapeut 3 om lag 230 kommuner har to eller færre ergoterapeutstillinger.  De små 

kommunene blir derfor også sårbare for utskifting, mens større kommuner enklere kan bygge opp et robust 

fagmiljø med flere ansatte. Dekningsgraden i kommunene varierer fra 0 til 28 ergoterapeutårsverk pr. 10 000 

innbyggere.  

I følge PWCs organisasjonsanalyse av hjelpemiddelområdet fra 2009 (PricewaterhouseCoopers AS, 2009) 

avhenger kommuner også i stor grad av Hjelpemiddelsentralens bistand for å kunne yte en god oppfølging av 

bruker i mer komplekse saker. De trekker derfor oftere inn Hjelpemiddelsentralens bistand i utredninger, faglige 

vurderinger og brukeroppfølging. Dette gjelder spesielt i mindre kommuner.   

Det er store variasjoner i hvor tett ergoterapeutene følger en utbedringssak. Arbeidsbelastningen hos 

ergoterapeuten påvirker hvor tett oppfølgningen er. Det er alltid bruker eller pårørende som har hovedansvaret, 

men der hvor disse ikke er i stand til å følge opp selv, vil ofte ergoterapeuten kunne bistå.  

                                                                 

3 Tabell: 07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K) 
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Kommunen er også det organet som i praksis forvalter Husbankens tjenester knyttet til bygningsmessige 

endringer for tilrettelegging av bolig. Kommunen mottar midler av Husbanken, som skal gå til tilskudd til personer 

som ønsker å gjøre bygningsmessige endringer for å sikre tilgjengelighet i boligen. Eksempler på tiltak hvor 

kommunen kan gi tilskudd er å bygge på boligen for å få alle funksjoner på ett plan, eller heve terrenget for å 

sikre trinnfri adkomst. I en søknadsprosess foretar kommunen en behovsprøving ut fra brukerens personlige 

økonomi, behovet for ekstern finansiering, behovet for tilpasning av boligen samt valg av tiltak.  

Det er opp til hver kommune om de skal søke midler hos Husbanken eller ikke. Husbanken opplyser om at alle 

kommuner har søkt om støtte de siste årene, men det har vært perioder hvor ikke alle kommuner har benyttet 

seg av tilbudet. 

Hvordan kommunene forvalter Husbankens midler er helt opp til kommunen. Hvor høy finansieringsgrad de har, 

maksimalt støttebeløp og hvor streng økonomisk behovsprøving de har, varierer derfor mellom kommunene. 

Husbanken gav eksempler på noen kommuner som gav en standardsum til alle med behov for tilrettelegging, 

mens andre kommuner stiller med lavere andel finansiering.  

Kommunen har selv ansvar for boligrådgivningen i kommunen, og arbeidet med boligtilpasning varierer derfor 

fra kommune til kommune. Dette betyr også at hvor aktivt kommunen benytter seg av Husbankens virkemidler 

avhenger stort fra kommune til kommune. Ikke alle kommuner har egne boligrådgivningstjenester eller 

ergoterapeuter, og ikke alle kommuner tilbyr en slik støtteordning for boligtilpasning. 

 NAV og Hjelpemiddelsentralens rolle 

Hjelpemiddelsentralen er en avdeling under NAV, og ligger under folketrygden. Sentralen har et overordnet og 

koordinerende ansvar for formidlingen av hjelpemidler, og er forankret i forskrift i folketrygdloven. Ut fra 

forskriften for Hjelpemiddelsentralene skal de «bidra til en likeverdig og helhetlig problemløsning for 

funksjonshemmede, gjennom tekniske og ergonomiske tiltak» (Hjelpemiddelutvalget, 2017). Dette innebærer at 

de skal sørge for individuelle løsninger som er tilpasset hver enkelt person og dens omgivelser, eksempelvis for 

å sikre atkomst til boligen, samt sikre muligheter for aktiviteter i boligen. Hjelpemiddelsentralen har også ansvar 

for å formidle hjelpemidler utenom bolig også, til bruk i skole, arbeid og hverdagslivet for øvrig.  

Hjelpemiddelsentralens ansvar og funksjon kan deles inn i to hoveddeler: Deres formidlings- og kompetanserolle 

og deres forvaltningsansvar.  

Formidlings-/kompetanserolle 

Hjelpemiddelsentralen skal være et ressurs- og kompetansesenter for funksjonshemmede, offentlige instanser 

og andre i hjelpemiddelformidlingen. Sentralen består derfor av fagfolk som kan behovsvurderingen, 

hjelpemiddelformidlingen, produktene, tilpasning av hjelpemidler samt teknisk service. De bistår også ofte i 

saker som går utover selve hjelpemidlene. Ofte gir Hjelpemiddelsentralen råd og veiledning om tilrettelegging 

av omgivelsene, både eksisterende omgivelser og under planlegging av nye prosjekter, basert på kunnskap om 

universell utforming.  

I dagens system for hjelpemidler i bolig spiller Hjelpemiddelsentralen en sentral rolle i hele prosessen fra 

brukerens behov oppstår og til det er dekket. Hjelpemiddelsentralen har også en viktig rolle som kontaktledd 

mot leverandørene av hjelpemidlene. Når brukerbehovet er fastslått er det i dagens ordning 

Hjelpemiddelsentralen som bestiller og monterer hjelpemiddelet (ofte i samarbeid med leverandør). Deretter er 

det Hjelpemiddelsentralen som sørger for service og vedlikehold.  
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Gjennom hele systemet fungerer Hjelpemiddelsentralen som et ressurs- og kompetansesenter i hvert fylke. 

Dette gjelder spesielt den typen hjelpemidler som utvalget foreslår overført til Husbanken, ettersom dette ofte 

er kompliserte hjelpemidler som krever spesialisert kompetanse. I Hjelpemiddelsentralen sitter det fagfolk som 

kan hjelpemiddelformidling, produktene, tilpasning av hjelpemidler og teknisk service. Videre har 

Hjelpemiddelsentralen oversikt over markedet og muligheter ulike hjelpemidler gir. Denne kompetansen er en 

sentral kunnskapskilde for ergoterapeutene i kommunene, spesielt når det gjelder de kompliserte hjelpemidlene 

det er snakk om her.  

Hjelpemiddelsentralen opererer innenfor mange fagområder som hørsel, syn, bevegelse, kognisjon, teknikk, 

innkjøp, lagerforvaltning, søknadsbehandling, og administrasjon. De ansatte i de ulike Hjelpemiddelsentralene 

har en bred og spesialisert fagkompetanse, med alt fra tolker, hørselspedagoger, audiografer, ergoterapeuter og 

fysioterapeuter, til ingeniører, teknikere mm.  

De ulike Hjelpemiddelsentralene bruker også betydelige ressurser på opplæring av bruker, helsepersonell og 

øvrige relevante personer i kommunene, NAV-kontorer og skoleetaten, gjennom en rekke kurs og e-

læringsverktøy. Dette er en viktig funksjon for å videreformidle kunnskap, slik at kvaliteten på tilbudet til bruker 

er så bra om mulig.   

I saker som involverer mer komplekse hjelpemidler, som løfteplattformer, takheiser mm., bistår som regel 

Hjelpemiddelsentralen kommunen og bruker i flere oppgaver: 

• I utredningen av brukers behov, og oppfølgingen i saker hvor det lokale formidlingsapparatet ikke har 

tilstrekkelig kompetanse. Dette inkluderer befaring av boligen for å se på hvilke løsninger som er mulig.   

• Ved utprøving, valg og tilpasning av produkter i kompliserte saker.  

• De kobler inn leverandør ved behov for å sjekke tekniske muligheter og krav, for eksempel for montering 

av trappeheis.  

Dette innebærer at Hjelpemiddelsentralen ofte er mer involvert i komplekse saker, som boligtilpasning.  

Hjelpemiddelsentralene har rutine på at de skal inn i alle saker som gjelder tilpasning av boliger. Sentralene 

utveksler erfaringer og deltar i boligrådgivningsgruppe med fagenheten i Nav sentralt for å utvikle kvaliteten på 

tjenestene. 

Forvaltningsansvaret 

Hjelpemiddelsentralen har også et forvaltningsansvar, som innebærer at de skal sikre at tildelingen skjer etter 

folketrygdlovens regler. Sentralene har også ansvaret for å forvalte folketrygdens eiendom; hjelpemidlene. 

Bruker skal få det mest hensiktsmessige produktet ut fra sitt behov, samtidig som at hjelpemidlene forvaltes på 

en (kostnads-)effektiv måte. Bruker har derfor rett på det billigste alternativet som tilfredsstiller brukers behov. 

Hjelpemiddelsentralen må derfor sørge for effektive innkjøp av de nødvendige hjelpemidlene, vedlikehold og 

mulige reparasjoner, samt resirkulering av utstyr. Hjelpemiddelsentralen holder også oversikt over markedet, 

muligheter ulike hjelpemidler gir. De ser på hvilke tilpasningsmuligheter som finnes for at brukeren skal få et 

produkt som tilfredsstiller brukerens behov. Hjelpemiddelsentralen inngår også rammeavtaler med 

leverandørene.  

Hjelpemiddelsentralen har også en vaktordning utover vanlige åpningstider, som sikrer at bruker får hjelp ved 

akutte behov for reparasjon. Dette kan være dersom en trappeheis blir ødelagt mens den er i bruk, og bruker 

blir stående fast i trappen.  
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NAV 

NAV sentralt fungerer også som en styringsenhet og kvalitetssikrer av hjelpemiddelformidlingen og det 

overordnede tilbudet til funksjonshemmede. Dette inkluderer blant annet en egen sentral fagenhet som deltar i 

en boligrådgivningsgruppe sammen med de ulike Hjelpemiddelsentralene, samt innkjøpsavtaler med 

leverandørene for å sikre et sortiment av god kvalitet, som dekker funksjonshemmedes behov for hjelpemidler. 

 Husbankens rolle 

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken, og har et ansvar (sammen med 

kommunen) for å skaffe tilrettelagte boliger, og gi innbyggerne råd om tilrettelagte boliger. I praksis er det 

kommunene som forvalter Husbankens midler til tilrettelegging av boliger.  

Husbanken jobber med andre ord primært med boligtilpasning, og deres virkemidler skal bidra til at bolig og 

planløsninger i størst mulig grad er tilpasset boligbehovene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Husbankens tilskuddsordninger er rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbankens støtteordninger til 

boligtilpasning kommer i tillegg til de ordningene som Hjelpemiddelsentralen forvalter.  

Eksempler på tiltak som Husbanken gir støtte til er:  

• Heving av terreng for å få trinnfri atkomst til huset 

• Etterinnstallering av heis i lavblokker (tilskuddet er rettet mot boligbyggelag) 

• Bygge ut eller endre planløsning i eksisterende bolig for å få alle funksjoner på ett plan 

• Tilrettelegging for installering av hjelpemiddel, dersom det er nødvendig 

Husbanken har tilskuddsbaserte støtteordninger, og kan støtte deler av tilretteleggingskostnadene for brukeren.  

Tilskuddene er økonomisk behovsprøvd, og ikke rettighetsbasert. Personer kan derfor tildeles tilskudd basert på 

økonomisk behovsprøving og de midler Husbanken/kommunen har til rådighet. 

Husbankens midler for tilskudd til tilpasning er under politiske føringer gjennom Husbankens tildelingsbrev, og 

politiske prioriterte målsetninger. Dette kan variere fra år til år.  

Husbanken tildeles midler over statsbudsjettet hvert år, og er derfor underlagt en budsjettramme. Husbankens 

midler rettet mot tilrettelegging i bolig fordeles deretter videre ut til kommuner årlig. Dette gjøres basert på 

søknader fra kommunene, som søker om en sum de mener de trenger for å dekke behovet for midlene i 

kommunen. Denne fordelingen avhenger derfor delvis av hvor aktivt kommunene benytter seg av Husbankens 

ordninger. Husbanken opplyser om at alle kommuner har søkt om støtte til tilpasning av boliger de siste årene, 

men at det tidligere har forekommet at kommuner ikke har søkt om finansiell støtte til dette formålet.  

Kommunene forvalter med andre ord Husbankens midler knyttet til boligtilpasning, som igjen fordeles på 

brukere basert på søknader om tilskudd til boligtilpasning. Hvordan kommunene velger å fordele disse midlene 

er i stor grad opp til hver enkelt kommune. Husbanken stiller ingen krav til maksimalt støttebeløp, maksimal 

finansieringsgrad eller lignende. Dersom rammen er brukt opp når en person søker om støtte, får ikke 

vedkommende støtte den budsjettperioden, men må søke på nytt neste periode.  

Ut fra Husbankens informasjonsbrev til kommunene for 2017 har kommunene en viss fleksibilitet til å overføre 

midler mellom de ulike tilskuddsordningene som de forvalter for Husbanken: Tilskudd til etablering og tilskudd 

til tilpasning. Dette gjør at alle midler for tilskudd til tilpasning i en kommune potensielt kan overføres til tilskudd 

til etablering, og at kommunen derfor ikke bruker midlene på boligtilpasning.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 1  R A P P O R T  

 

I følge Prop. 91L (2016-2017) gav kommunene i 2016 totalt 1 182 tilskudd til tilpasning for til sammen 100,8 

mill. kroner (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016). Gjennomsnittlig tilskudd gikk ned fra 91 500 

kroner i 2015 til 85 300 kroner i 2016. Ut fra proposisjonen skyldes nedgangen at tiltak i gjennomsnitt er 

mindre kostnadskrevende.   
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3. Beskrivelse av en alternativ modell 

Flertallet i Hjelpemiddelutvalget foreslår å overføre ansvaret for tilrettelegging som sikrer adkomst 

til bolig og tilrettelegging som krever fastmontering fra Hjelpemiddelsentralen og Folketrygden til 

Husbanken og kommunene. Dette innebærer at bruker vil få en større rolle i finansiering og valg av 

hjelpemiddel, samtidig som at kravet til ergoterapeuten i kommunen øker. Bruker er ikke lenger 

garantert bistand, og vil få et tilskudd fra kommunen til å kjøpe hjelpemiddelet. Hvor stort dette 

tilskuddet blir er usikkert, og er opp til hver kommune.  

For å kunne vurdere virkningene av forslaget fra utvalgsflertallet, må vi vi tydeliggjøre og konkretisere hva 

forslaget innebærer i praksis. Vi har derfor skissert en mulig modell hvor hjelpemiddelformidlingen er organisert 

ut fra utvalgsflertallets anbefalinger. Dette er en teoretisk ansvarsfordeling, samtidig som at utvalgets forslag har 

få konkrete forslag på hvem som skal få hvilke roller og ansvar. Vi har derfor tatt noen antagelser om hvordan 

utvalgets forslag påvirker forvaltningen og aktørenes rolle. For å sikre at vår beskrivelse av utvalgets forslag er så 

riktig som mulig, har vi intervjuet flere personer fra Hjelpemiddelutvalget.4  

Hjelpemiddelutvalget har noen overordnede mål for hva de ønsker å oppnå. Et samlet hjelpemiddelutvalg ønsker 

å gi kommunene flere insentiver til å velge mer helhetlige og mer integrerte løsninger, ved blant annet å bygge 

en mer tilgjengelig og tilrettelagt boligmasse. Med en mer tilgjengelig boligmasse vil behovet for hjelpemidler 

reduseres. Det vil imidlertid ikke forsvinne helt. 

Flertallet i utvalget mener dette kan løses ved å sikre bedre kostnadskontroll. De skriver at «[..] dagens system 

der kommunene utreder, søker og bestiller hjelpemidler, mens staten betaler, gir svake insentiver til å holde 

kostnadene nede. Sammenholdt med at de økonomiske stønadsordningene regulert i folketrygden i praksis 

behandles som en overslagsbevilgning, gir dette objektivt sett relativt svak økonomisk kostnadskontroll (s.87)». 

Utvalget argumenterer for at dagens system gjør det enklere og rimeligere for kommunen at bruker får installert 

et midlertidig hjelpemiddel fra Hjelpemiddelsentralen istedenfor å tilrettelegge for varige løsninger som bedrer 

tilgjengeligheten i den totale boligmassen. Ved å samle finansieringsansvaret under en tilskuddsordning i 

Husbanken vil kostnadene synliggjøres i kommunene, og tvinge dem til å prioritere. Flertallet mener derfor at 

kommunene vil prioritere tilpasning i boliger, fordi de ser de langsiktige gevinstene ved en mer tilgjengelig 

boligmasse.  

Hjelpemiddelutvalgets flertall foreslår å overføre følgende ansvar fra folketrygden til husbanken: 

3. Ansvaret for tilrettelegging som sikrer adkomst til bolig. Eksempelvis ramper, dørautomatikk, trappe- 

sjakt- og plattformheiser. 

4. Ansvaret for ombygging og tilrettelegging som krever fastmontering. Eksempelvis hev-/senk-kjøkken og 

fastmontert bad- og toalettutstyr. 

En slik ansvarsoverføring innebærer en grunnleggende endring fra dagens system for hjelpemiddelformidling. 

Når ansvaret for disse hjelpemidlene legges på husbanken betyr dette at hjelpemidlene går fra en 

rettighetsbasert overslagsbevilgning i folketrygden til en rammefinansiert ordning i Husbanken. Det betyr også 

at finansieringen av hjelpemidler går fra en utlånsordning med fullfinansiering til en ordning med tilskudd og 

egenbetaling. Dette innebærer at Husbanken får et utvidet ansvar, med ansvar for individuelle hjelpemidler, og 

                                                                 

4 Arild Hervik, Frode Selbo og Lars Ødegård. Vi har også prøvd å få kontakt med Astrid Gramstad, men har ikke lykkes 
med dette.  
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at personer med funksjonsnedsettelse mister den lovfestede rettigheten til denne typen hjelpemidler som de i 

dag har i folketrygden. Husbankens ansvar vil gjelde både hjelpemidler med relevans for adkomst og hjelpemidler 

som ikke kan erstattes med bygningsmessige løsninger.  

Det er uklart hvordan utvalget ser for seg at en slik tilskuddsordning skal fungere. Det er blant annet usikkert 

hvor stor tilskuddsandel brukeren vil få fra Husbanken/kommunen. Det er mulig at bruker får hundre prosent 

tilskudd, men sannsynligvis må bruker finansiere deler av hjelpemiddelet selv. Hvor stor denne egenandelen vil 

bli er ikke eksplisitt vurdert hos utvalget. Videre vil bruker stå som ansvarlig eier, og dermed også ansvarlig for 

hjelpemiddelets vedlikehold og eventuell resirkulering.  

Det er heller ikke klart i hvilken grad det legges opp til om tilskuddsordningen for hjelpemidler i Husbanken skal 

være økonomisk behovsprøvd slik som den er i dag. Husbankens rolle i dag er å bidra til å fremskaffe boliger for 

vanskeligstilte. Dette innebærer for eksempel at personer i en vanskelig økonomisk situasjon skal få mulighet til 

å komme inn på boligmarkedet, eller støtte til personer med funksjonsnedsettelse som trenger å gjøre 

tilpasninger i sin bolig. Hvorvidt en person får støtte eller ikke avhenger imidlertid blant annet av personens 

inntekt. Slik er det ikke med hjelpemiddelformidlingen. De lovfestede rettighetene som er nedfelt i 

Folketrygdloven sikrer at alle har rett til de hjelpemiddelene de trenger for å kunne leve et normalt liv – 

uavhengig av økonomiske, geografiske eller sosiale forhold.  

3.1. Aktørenes roller 

 Hjelpemiddelsentralens rolle 

Det er ikke tydelig hva utvalget ser for seg at Hjelpemiddelsentralens rolle skal være dersom man overfører disse 

hjelpemidlene til husbankens tilskuddsordning:  

• En tilskuddsordning vil medføre at innkjøpsansvaret ikke lenger ligger hos hjelpemiddelsentralen. Det 

er derfor et spørsmål om Hjelpemiddelsentralene fortsatt tar en rådgivende rolle i innkjøp. Det er også 

lite sannsynlig at Hjelpemiddelsentralen inngår rammeavtaler med leverandører på produkter de ikke 

lenger forvalter. Dette kan føre til at Hjelpemiddelsentralen ikke lenger har like god oversikt over 

produktmarkedet. Den spesialiserte produktkunnskapen i Hjelpemiddelsentralen vil derfor trolig 

svekkes. Det er derfor usikkert om Hjelpemiddelsentralen klarer å opprettholde den kompetansen på 

de aktuelle hjelpemidlene som de har i dag. Samtidig er det opp til brukeren selv hvilke produkter som 

skal kjøpes.  

• Tilskuddsordningen vil også overføre ansvaret for vedlikehold fra Hjelpemiddelsentralen, ettersom det 

nå er bruker og ikke Hjelpemiddelsentralen som eier hjelpemiddelet.  

• Utvalget legger til grunn at Hjelpemiddelsentralen skal ha en «viktig rolle som en andrelinjetjeneste for 

kommunene på boligområdet». Vi tolker dette som at Hjelpemiddelsentralen primært vil ha en rolle 

som ressurs- og kompetansesenter, og fortsatt bistå kommunenes ergoterapeuter og bruker med 

behovskartlegging og rådgivning. Hvor realistisk det er at Hjelpemiddelsentralen kan bistå på lik linje 

som i dag er imidlertid usikkert.  

• Dagens ordning med gjenbruk og de verdiene som ligger i ordningen vil bli avviklet. 

 Brukers rolle 

Dersom utvalgets forslag gjennomføres innebærer dette at brukeren får mer ansvar i prosessen med å sikre de 

hjelpemidlene hun eller han trenger. En tilskuddsordning betyr at brukeren står fritt til å velge type hjelpemiddel, 
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eventuelt hvilke boligtilpasninger som gjøres. Bruker må derfor sette seg inn i produktmarkedet og hva som 

passer eget behov. Ergoterapeut kan fortsatt bistå bruker i valg av hjelpemiddel, men det kan være vanskelig for 

en ergoterapeut å anbefale et produkt fra en bestemt leverandør dersom det ikke finnes innkjøpsavtaler. 

Ergoterapeuten skal forholde seg nøytral og ikke skal favorisere en bestemt leverandør. 

Mange brukere trenger flere av disse hjelpemidlene (både trappeheis, hev/senk-kjøkken, utstyr på bad/toalett). 

For brukerne utgjør ofte hjelpemidler og bygningsmessige endringer en helhet. Dette øker kompleksiteten og 

behovet for solid faglig rådgivning. 

I ny ordning vil det offentlige ikke lenger ta det fulle ansvaret for å kompensere for merutgiftene knyttet til 

funksjonsnedsettelse. Dette innebærer at bruker selv får ansvaret for å delfinansiere eller fullfinansiere 

hjelpemidlene, innkjøp, montering og reparasjoner. Hvis du ikke får tilgang til nødvendige løsninger vil 

konsekvensen bli at du ikke kan leve og bo selvstendig.  

Det er litt uklart hvordan flertallets forslag vil foregå i praksis. I dag har Hjelpemiddelsentralen kontakt med 

leverandørsiden og besitter inngående kunnskap om mulige løsninger basert på brukernes behov. I en alternativ 

modell er det imidlertid brukeren som har ansvaret, som betyr at hun/han i prinsippet må orienteres seg selv i 

markedet, vurdere kvaliteten og står fritt til å velge løsning. Hvor stor støtte brukeren får fra kommunen kan 

imidlertid styre brukerens valg.  Hjelpemiddelsentralen kan til en viss grad bistå ergoterapeut og bruker i 

utredningen. Siden Hjelpemiddelsentralen ikke lenger forvalter de aktuelle hjelpemidlene, er det imidlertid stor 

sannsynlighet for at deres kompetanse knyttet til dette reduseres. Dette øker kompetansebehovet til bruker og 

ergoterapeuten i kommunen. Faren for å velge feil løsning kan øke dersom tilgangen til faglig spesialrådgivning 

blir redusert. 

Innkjøpsansvaret innebærer også at bruker står ansvarlig i prosessen med montering og installasjon av 

hjelpemiddelet, samt eventuelle tilpasninger som må til på brukers eiendom for at det valgte hjelpemiddelet skal 

kunne tas i bruk. 

En annen sentral konsekvens av denne modellen er at eierskapet for hjelpemidlene overføres til brukeren. I dag 

er det hjelpemiddelsentralen som eier hjelpemiddelet, og bruker låner det. Det innebærer at 

hjelpemiddelsentralen står ansvarlig for hjelpemiddelets tilstand og dekker utgifter knyttet til service og 

vedlikehold. Dersom bruker får innkjøpsansvaret vil bruker også være ansvarlig for dette. I dag er det mulig å 

bytte hjelpemiddel hvis det viser seg å ikke passe etter at utprøving er gjort. Denne muligheten vil forsvinne i 

nytt system.  

I enkelte akutte situasjoner, for eksempel dersom en heis står fast, har Hjelpemiddelsentralen en 

beredskapstjeneste til disposisjon. Siden Hjelpemiddelsentralen ikke lenger eier hjelpemiddelet, og ikke besitter 

samme kompetanse som før, er det sannsynlig at bruker selv blir ansvarlig for å skaffe akutt hjelp. Dette kan 

trolig løses ved at bruker kjøper tjenester fra leverandøren, forutsatt at man har økonomi til dette. 

Dersom eierskapet overføres til bruker vil dagens ordning med resirkulering av hjelpemidler oppløses. Ettersom 

hjelpemiddelsentraleneier hjelpemidlene under dagens ordning tas hjelpemidlene tilbake for eventuell gjenbruk. 

Dersom bruker har eierskapet er det imidlertid opp til den enkelte bruker eller brukers familie å resirkulere 

(selge) hjelpemidlene  eller kaste dem, når behovet opphører. 
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 Husbankens og kommunens rolle 

Utvalgets forslag innebærer at et utvidet ansvar legges på kommunene. Det blir opp til kommunene å prioritere 

hjelpemiddelområdet slik at de som har et behov får det de trenger. Det er ikke gitt at alle kommuner vil 

prioritere pengebruken likt. Ut fra Husbankens informasjonsbrev til kommunene for 2017 har kommunene en 

viss fleksibilitet til å overføre midler mellom de ulike tilskuddsordningene som de forvalter for Husbanken. Dette 

gjør at alle midler for tilskudd til boligtilpasning potensielt kan overføres til andre typer tilskudd, som etablering, 

og at kommunen derfor ikke bruker midlene på boligtilpasning. 

Det er ikke gitt at dette vil skje. Trolig vil mange kommuner se verdien av å prioritere boligtilpasninger og 

hjelpemidler til personer med funksjonshemming. Allikevel er det ingen garanti for at kommunene prioriterer 

tilrettelegging og boligtilpasning. Et system i tråd med utvalgets forslag legger dermed opp til en sterk tillit til 

hver enkelt kommune. Dette vil igjen føre til en usikkerhet for eksisterende og fremtidige brukere.  

Forslaget vil også stille større krav til kompetanse og administrasjon på hjelpemiddelområdet i kommunene. 

Tidligere har Hjelpemiddelsentralen behandlet søknader og administrert prosessen med innkjøp og anskaffelse. 

Dersom finansieringsansvaret overføres til Husbanken og kommunene betyr det at mye av saksbehandlingen, 

inkludert vurdering av søknader, kvalitetssikring av løsninger og behov, legges over på kommunene. I tillegg vil 

kommunene få en større rolle i brukeropplæring og -oppfølging ettersom førstelinjetjenesteansvaret i sin helhet 

overføres til kommunene. For mange kommuner betyr dette trolig at man er nødt til å ansette personell med 

spesialkompetanse. Ifølge tall fra SSB var det om lag 100 kommuner i 2016 som ikke hadde en ergoterapeut5. I 

dag må Hjelpemiddelsentralene bistå brukere i små kommuner når kommunene ikke har ergoterapeut. 

3.2. Finansiering 

Dersom forvaltningsansvaret for de nevnte hjelpemidlene overføres til husbanken, innebærer dette en endring 

i hvordan midlene til hjelpemidler finansieres. I dag finansieres hjelpemidlene ved en såkalt overslagsbevilgning 

i statsbudsjettet. I praksis betyr dette at det ikke er et øvre tak for hvor mye midler som bevilges. Dette er 

nødvendig for å sikre innbyggernes rettigheter i folketrygden: Dette sikrer at alle som har et behov skal få dekket 

dette behovet når det oppstår. Husbanken og kommunenes midler bevilges derimot en gitt årlig sum – en såkalt 

rammebevilgning. Det er opp til kommunene og/eller Husbanken og prioritere innenfor disse rammene. Utvalget 

presiserer at det forutsettes at «Husbanken tilføres tilstrekkelige midler til å ivareta et økt ansvar […]» (s. 108).  

Det er imidlertid ikke helt tydelig hva de legger i dette, men vi tolker det som at Husbanken mottar en fast ramme 

som skal være stort nok til å dekke behovet for fastmonterte hjelpemidler. Det er imidlertid to 

koordineringsproblemer som oppstår ved en eventuell overgang til en rammefinansiering: 

• For det første er det vanskelig å bestemme hvor stort behovet er i forkant og dermed hvor mye av 

statens midler som skal bevilges.  

• For det andre er det vanskelig å lage et godt system for hvordan midlene skal fordeles mellom 

kommunene som ivaretar usikkerhetsmomentet i behovsutviklingen.  

Med dagens ordning har man en overslagsbevilgning som vil variere fra år til år, men som sikrer at behovet til 

enhver tid dekkes. Behovet for finansielle midler vil være vanskelig å forutse, på grunn av årlige svingninger 

(samlet og på kommunenivå), og usikkerhet rundt hvor mange nye brukere som trenger støtte. Dette blir et 

problem om ordningen finansieres via en rammebevilgning. 

                                                                 

5 Tabell: 07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K) 
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Et kompliserende tilleggselement til dette er hvordan pengene skal fordeles mellom kommunene. Med dagens 

ordning bevilges Husbanken midler over statsbudsjettet hvert år. Dette fordeles deretter på Husbankens seks 

regionskontorer etter såkalte objektive kriterier. Ulike kriterier gjelder for de ulike tilskuddsordningene. 

Tilskuddene til boligtilpasning tildeles kun basert på befolkningsstørrelse i kommunene6. Regionskontorene 

velger deretter om de vil viderefordele midlene til kommunene i regionene etter samme premiss (altså 

befolkningsstørrelse), eller om de vil legge andre forhold til grunn. I dialog med en av regiondirektørene i 

Husbanken kom det frem at det er vanlig at regionskontorene vurderer andre forhold som hvor mye midler 

kommunene i regionen har igjen av fjorårets tilskudd, og hvor mye hver enkelt kommune har søkt om tidligere.   

En sentral utfordring ved fordeling basert på objektive kriterier, historiske tildelinger og søknadsbeløp er at dette 

ikke nødvendigvis gir en god indikasjon på hva brukerbehovet i kommunen vil bli: Det er ikke nødvendigvis slik 

at brukerbehovet for hjelpemidler følger de samme objektive kriteriene. Dermed kan det være at man i enkelte 

år har stort behov i én kommune og lite i et annet, uavhengig av befolkningsstørrelse eller tidligere 

søknadsbeløp/tildelinger. Spørsmålet er dermed hva som skjer med brukerne når det aktuelle behovet overgår 

det man har satt av på forhånd. 

En annen konsekvens av å gjøre om ordningen til et rammetilskudd er at overføringen til hjelpemidler da blir en 

fast post i budsjettene. Det innebærer at hjelpemiddelformidlingen blir mer utsatt for politiske prioriteringer.  

3.3. Veien fra behovet oppstår til det er dekket 

Utvalgets forslag innebærer at prosessen for formidlingen og forvaltningen av hjelpemidler endres. Nedenfor 

illustrerer vi trinnvis prosessen fra et behov oppstår til behovet er dekket, slik vi ser den for oss i ny ordning: 

1. Når brukers behov oppstår er kommunen (fortsatt) førstelinjetjeneste.  

2. Kommunens Ergoterapeut utreder brukers behov og er med å foreslå løsninger. Dette ender i en søknad 

til kommunen. Søknaden inneholder de totale forventede kostnadene som trengs for å dekke brukers 

behov: 

a. pris på selve hjelpemiddelet 

b. monteringskostnad 

c. kostnad for eventuell tilpasning som må gjøres bolig for at hjelpemiddelet skal kunne 

installeres 

d. Forventet vedlikeholdskostnader over hjelpemiddelets levetid 

e. Evt. andre kostnader 

Grunnen til at søknaden sendes til kommunen er at det er slik husbankens støtteordning fungerer i dag.  

3. Kommunen behandler søknaden etter reglene for boligtilskudd og innvilger en andel av beløpet til 

bruker hvis du fyller kravene og kommunen har midler. Det øvrige, må bruker selv dekke. Det er uklart 

hvordan denne saksbehandlingen i kommunens skal foregå. Det er lite trolig at kommunens 

ergoterapeut vil behandle saken ettersom hun/han har vært med å skrive søknaden. Dermed vil det 

være andre i kommunen som må gjøre dette. Slike vurderinger krever imidlertid kompetanse på 

hjelpemiddelområdet og det er ikke gitt at kommunene har denne kompetansen tilgjengelig. Dermed 

vil kommunen potensielt måtte ansette en saksbehandler med nødvendig kompetanse. 

                                                                 

6 Husbankens etableringstilskudd fordeles etter kommunenes befolkningsstørrelse og -sammensetning, boligpriser, 
ventelister på kommunale boliger, samt kommunenes boligsosiale handlingsplaner. 
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4. Dersom søknaden innvilges mottar bruker tilskuddet. Bruker er dermed ansvarlig for innkjøp, 

installering, vedlikehold og reparasjoner. Det er usikkert om Hjelpemiddelsentralen vil ha en rolle på 

innkjøpssiden. 

5. Det er usikkert hvem som skal følge opp individuelle tilpasninger, opplæring, oppfølging og 

reparasjoner. 

6. Det er usikkerhet knyttet til demontering og om gjenbruk vil være mulig  
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4. Samfunnsøkonomiske kostnadsvirkninger som følge 
forslaget 

Det oppstår flere samfunnsøkonomiske kostnader av å overføre ansvaret til Husbanken og 

kommunene. Først og fremst mister Norges innbyggere sine rettigheter til hjelpemidler dersom de 

får et behov. Dette vil føre til et nyttetap i form av reduserte muligheter til å leve og bo selvstendig. 

Samtidig øker risikoen for at statens bevilgninger ikke samsvarer med det faktiske behovet for 

hjelpemidler. Dette fører til økte kostnader for bruker. Overføringen vil også resultere i et tap av en 

rekke stordriftsfordeler og innebære: Økte drifts- og administrasjonskostnader, mer spredt og 

svakere kompetanse på hjelpemiddelområdet, økte kostnader ved at risikoen for at bruker kjøper 

feil hjelpemiddel øker, økt tidsbruk for bruker fordi vedkommende må søke både 

Hjelpemiddelsentralen og kommunen om bistand, og trolig økte kostnader på grunn av mindre 

resirkulering.  

I dette kapittelet gjennomgår vi samfunnsøkonomiske kostnadsvirkninger av utvalgsflertallets forslag. 

Kostnadsvirkninger i denne sammenheng kan beskrives som ulemper for bruker/samfunnet for øvrig eller økt 

ressursbruk som utløses av utvalgsflertallets forslag i forhold til dagens innretning.  

I en samfunnsøkonomisk vurdering skal alle kostnadsvirkninger tas med. Dette inkluderer blant annet økte 

administrasjons- og driftskostnader, skattefinansieringskostnad og eventuelle negative virkninger for 

brukerne/samfunnet for øvrig. 

Det har ikke vært mulig å gjennomføre en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse i dette prosjektet. Virkningene 

løftes derfor frem, og omfanget av kostnaden drøftes kvalitativt.  

Overordnet kan vi dele kostnadsvirkningene inn i to deler:  

• Redusert nytte for samfunnet som følge av at rettigheten til fastmonterte hjelpemidler bortfaller 

• Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av feil nivå på bevilgningene 

• Økte kostnader som følge av desentralisering av hjelpemiddelformidlingen: tap av stordriftsfordeler. 

Noen kostnadsvirkninger for en aktør kan veies opp mot tilsvarende nyttevirkninger for en annen. 

Nyttevirkningene diskuteres i kapittel 5. 

4.1. Samfunnsøkonomiske kostnader ved at innbyggerne mister sine rettigheter 

Dagens rettighetsbaserte system fungerer som en form for sosial forsikring for alle innbyggere i Norge. Dersom 

du får et behov, får du dekket dette uavhengig av alder, bosted, kjønn eller annet. Dette er en gir en 

trygghetsfølelse for befolkningen, som kan ha en betydningsfull samfunnsøkonomisk verdi. Hvor stor verdi den 

har for hver enkelt person vil variere ut fra hvor sannsynlig det er for at personen får behov for hjelpemidlene, 

eller hvor bekymret personen er for at behovet vil oppstå.  

Normalt måles verdien på en forsikring ved betalingsvilligheten for forsikringen. Siden ordningen i dag er 

rettighetsbasert og finansieres med en overslagsbevilgning, tar samfunnet kostnaden for 

hjelpemiddelformidlingen uavhengig av behovet og prisen. Vi kan dermed si at betalingsvilligheten avhenger 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 9  R A P P O R T  

 

fullstendig av behovet. Betalingsvilligheten for den rettighetsbaserte hjelpemiddelformidlingen er dermed er 

dermed svært fleksibel, og i teorien uendelig7.  

Dersom anbefalingene til utvalgets flertall innføres, mister befolkningen sine rettigheter på fastmonterte 

hjelpemidler dersom behovet skulle oppstå. Nytten av den sosiale forsikringen vil derfor reduseres. Det er 

vanskelig å kvantifisere nyttetapet som kommer som følge av at rettigheten forsvinner, men det er rimelig å tro 

at det vil være betydelig. Nytteverdien av en rettighetsbasert ordning vil være stor for befolkningen generelt, 

men spesielt for personer som allerede er avhengig av hjelpemidler, eller som sannsynligvis får et behov i 

overskuelig fremtid. Disse kan oppleve stor utrygghet for om man kan leve selvstendig og delta, ved at de ikke 

lenger er garantert finansiell og faglig støtte i anskaffelsen av hjelpemidler, uavhengig av om ansvarsoverføringen 

faktisk påvirker tilbudet eller ikke.  

Det oppstår derfor et samfunnsøkonomisk tap dersom man fjerner den rettighetsbaserte ordningen, fordi 

tryggheten i befolkningen om at man får støtte dersom behovet oppstår forsvinner. Ansvarsoverføringen vil 

derfor føre til et samfunnsøkonomisk nyttetap, uavhengig av kvaliteten på tilbudet, fordi ordningen ikke lenger 

er rettighetsbasert.  

4.2. Feil nivå på bevilgningene kan føre til brukernes behov ikke dekkes 

Dersom den rettighetsbaserte ordningen erstattes med en rammefinansiert tilskuddsordning, må bevilgningene 

til fastmonterte hjelpemidler og boligtilpasning bestemmes på forhånd i statsbudsjettet. Dette fører med seg 

flere utfordringer, og risikoen for en samfunnsøkonomisk kostnad er stor.  

Figur 4-1 illustrerer utviklingen av det totale finansieringsbehovet over tid. Med dagens overslagsbevilgning 

betaler samfunnet akkurat så mye som nødvendig for at funksjonshemmede skal få dekket sitt behov for 

hjelpemidler. Finansieringen ligger med andre ord på den blå linjen, og alle kostnader dekkes av staten.  

Ved en tilskuddsordning må imidlertid bevilgningene settes før behovet oppstår. Dersom det bevilges akkurat så 

mye midler som nødvendig for å dekke brukernes produktbehov, på samme måte som i dag, vil ikke dette ha 

noen kostnadseffekt. I Figur 4-1 tilsvarer det en bevilgning på A+B. Det er imidlertid svært vanskelig å treffe det 

eksakte behovsnivået, dersom det er målet.  

Sannsynligvis vil midlene settes ut fra en fast ramme, som illustrert med den oransje linjen i Figur 4-1. Dette vil 

fastsettes på lik linje med andre poster i statsbudsjettet, og være gjenstand for politiske prioriteringer. Det er 

derfor stor sannsynlighet for at bevilgningene ikke stemmer med det faktiske behovet, og at det er lavere 

behovet. Samtidig foreslår utvalget å innføre en tilskuddsordning. Det vil resultere i at Husbanken/kommunen 

kun betale en andel av brukerens utgifter til hjelpemidlet eller at alle som trenger det får behovet sitt dekket.  

Dersom bevilgningene er lavere enn det totale behovet, må bruker stille med resten av finansieringen selv. Dette 

fører til økte kostnader og tapt nytte for bruker. Dersom staten kun bevilger midler tilsvarende den oransje linjen, 

må brukerne stille med resten av finansieringen, tilsvarende den røde linjen A i figuren.  

                                                                 

7 I realiteten er nok ikke betalingsvilligheten uendelig. Dersom kostnadene knyttet til ordningen hadde blitt 
uforholdsmessig høye og gått på bekostning av mye annet i samfunnet, ville man trolig satt et tak. Hvor høy denne 
grensen er vet vi imidlertid ikke.  
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Figur 4-1: Illustrasjon av finansiering og behov etter dagens ordning, og utvalgets forslag. Kilde: Menon Economics 

 

Kostnadsøkningen for brukerne blir større jo lavere de statlige bevilgningene er. Dersom bevilgningene blir så 

lave at noen brukere ikke har råd til å kjøpe hjelpemidlet, vil brukerens nyttetap med høy sannsynlighet økes 

ytterligere, fordi brukerens muligheter for å leve og bo selvstendig reduseres kraftig. Mulige konsekvenser er at 

bruker ikke har mulighet til å forflytte seg i egen bolig eller inn og ut av egen bolig på egenhånd. Vedkommende 

blir derfor avhengig av enten pårørende eller kommunale omsorgstjenester for å kunne fungere i hverdagen.  

Man kan også teoretisk sett havne i en situasjon hvor det bevilges mer enn det behovet som oppstår i perioden. 

Det kan da oppstå en samfunnsøkonomisk kostnad på grunn av ineffektiv ressursbruk. Med et begrenset 

budsjett, og sterke politiske prioriteringer, er det imidlertid liten grunn til å tro at dette vil skje. 

Det er derfor en betydelig fare for at kostnadene øker samtidig som at bruker opplever et nyttetap, når pengene 

bevilges på forhånd og som en tilskuddsordning. Hvor stort dette tapet blir, avhenger av hvor mye lavere eller 

høyere bevilgningene er sammenlignet med det faktiske behovet.  

 Flertallet i utvalget forutsetter at Husbanken får «tilstrekkelige midler» 

Som nevnt i kapittel 3 forutsetter flertallet i utvalget at «Husbanken tilføres tilstrekkelige midler til å ivareta et 

økt ansvar for tilrettelegging av bolig» (s. 108). 

Det er ikke helt klart hva som ligger i dette. Innebærer dette at de skal få tilstrekkelig midler til økte 

driftskostnader som følge av forslaget, eller innebærer dette også tilstrekkelig finansiering til hjelpemidler? Hva 

er i så fall tilstrekkelig? Betyr dette at Husbanken skal tilføres nok midler til å sikre behovet for hjelpemidler for 

alle brukere fullt ut. I så fall betyr dette at man legger opp til en tilskuddsordning der 100 prosent av alle 

brukernes tilskudd dekkes. Det er vår oppfatning at dette er en urealistisk antagelse og det er lite trolig at dette 

vil skje i realiteten. Utvalgets forslag vil med høy sannsynlighet medføre at brukernes behov ikke dekkes fullt ut 

slik at det blir opp til brukerne og delfinansiere egne hjelpemidler og løsninger for boligtilpasning 
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4.3. Reduserte offentlige utgifter til hjelpemiddelformidlingen kan øke 

kostnadene på andre områder 

En reduksjon i offentlig støtte til hjelpemidler kan også resultere i økt behov for innsats fra pårørende, 

hjemmesykepleie, omsorgsboliger eller annen personhjelp. Dette kan derfor føre til at reduserte offentlige 

utgifter knyttet til hjelpemidler kan føre til økte offentlige utgifter på et annet område, for eksempel personhjelp. 

Et eksempel er om en bruker trenger et toalett med spyl/tørk for å greie seg selv. Dersom brukeren ikke får 

tilstrekkelig finansiering til dette, kan konsekvensen være at vedkommende må bruke toalettet man har i tillegg 

til personhjelp. Dette er som regel hjemmetjenesten. Kostnader knyttet til disse tjenestene kan overgå 

reduksjonen i den offentlige støtten. De totale kostnadene vil i tilfelle øke. Dersom kommunen ikke kan tilby 

brukeren disse tjenestene, vil dette enten slå ut i økte kostnader for bruker eller pårørende i form av tid og 

penger, eller redusert nytte for brukeren 

4.4. Forslaget fører med seg økte kostnader for samfunnet som følge av at 

stordriftsfordeler går tapt  

I dag er hjelpemiddelformidlingen sentralisert i form av at det er nasjonalt organ (NAV) som har ansvar for 

ordningen. NAV har hjelpemiddelsentraler i hvert fylke (Oslo og Akershus er slått sammen). 

Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordineringsansvar for hjelpemiddelformidlingen i sitt fylke.  Ved 

å konsentrere fag- og kompetansemiljøene innenfor hjelpemiddelområdet på fylkesnivå drar 

Hjelpemiddelsentralene nytte av stordriftsfordeler.  

Figur 4-2: Mottakere av hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralene per 1000 innbyggere, 2016. Kartet viser mottakere av alle 
typer hjelpemidler, ikke bare fastmonterte. Kilde: Nav 

                    

I 2016 var det om lag 139 000 som mottok hjelpemiddel totalt8. Det betyr 139 000 behovsutprøvinger, søknader, 

saksbehandlinger, innkjøpsvurderinger og installasjoner. Dette er et høyt tall i seg selv, men sett i forhold til antall 

                                                                 

8 Ifølge tall fra NAV. 
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innbyggere er det få som mottar fastmonterte hjelpemidler hvert år. Figur 4-2 viser et kart over nye brukere per 

1000 innbyggere i alle landets kommuner i 2016. Vi ser at brukerne er jevnt fordelt utover landet når vi har tatt 

høyde for befolkningsstørrelse. I tillegg bekrefter kartet at det er få nye brukere sett i forhold til 

befolkningsstørrelsen. I om lag halvparten av landets kommuner (208 kommuner) var det under 30 mottakere 

av hjelpemidler per 1000 innbyggere. Det er viktig å presisere at dette gjelder brukere av alle typer hjelpemidler 

– fastmonterte hjelpemidler utgjør bare en liten andel av dette.  

Brukerne er altså spredt relativt tynt utover landets kommuner. Fra et kostnadsperspektiv gir det derfor mening 

å administrere hjelpemiddelformidlingen på fylkesnivå. Dette gjør at man ikke trenger å administrere og drifte 

hjelpemiddelformidlingen separat i hver kommune. Under forutsetningen om at brukerne ikke skal komme verre 

ut vil overføringen av ansvaret for fastmonterte hjelpemidler til kommunene trolig kreve økt ressursbruk. Den 

økte ressursbruken innebærer at man må bygge opp komplette sentre for hjelpemiddelformidling i hver 

kommune. Dermed mister man stordriftsfordelene ved dagens ordning. Det er verdt å nevne at kommunene kan 

velge å etablere interkommunale samarbeid for å motvirke smådriftsulempene. Uansett er det rimelig å forvente 

at omleggingen vil gi økte kostnader på følgende måter: 

• Administrasjons- og driftskostnader øker 

o Mindre effektiv behovsutprøving og saksbehandling 

o Høyrere bemanningsbehov per bruker: flere kommuner må ansette ergoterapeuter og/eller 

andre fageksperter. 

• Kompetanse- og fagmiljøene i hjelpemiddelsentralene brytes opp. Det er lite trolig at man vil få et like 

diversifisert og effektivt kompetansesenter i hver enkelt kommune. Ansvarsoverføringen til 

kommunene innebærer at hver kommune må bygge opp spesialistkompetanse som er vanskelig å finne, 

og kostnadskrevende å vedlikeholde. Det kan derfor bli vanskelig for kommunene å skaffe en slik 

kompetanse. Dette kan redusere kvaliteten i tilbudet til brukeren.  

• Økt ressursbruk som følge av tap av stordriftsfordeler på innkjøpssiden 

o Økte logistikkostnader  

o Mindre innkjøpskvantum per transaksjon (øker importpriser) 

o Større behov for markedsføring blant leverandørene 

I det følgende begrunner vi disse påstandene nærmere hver for seg. Til slutt i dette delkapittelet drøfter vi 

merkostnaden for myndighetene som følger dersom man må øke finansieringen over skatteseddelen 

 Forslaget gir økte drifts- og administrasjonskostnader 

Under dagens system er det som kjent hjelpemiddelsentralen som administrerer og drifter 

hjelpemiddelformidlingen. I tillegg til de faktiske kostnadene knyttet til hjelpemidlene, som diskutert over, er det 

også kostander knyttet til drift og administrasjon. Dette inkluderer blant annet lønnskostnader til faglige og 

administrativt ansatte, reisekostnader, samt kostnader knyttet til lokaler og inventar. Herunder ligger 

kompetansekrevende oppgaver som vurdering av brukers behov og saksbehandling, i tillegg til oppgaver av mer 

administrativ art.  

Dersom utvalgets forslag gjennomføres vil dette bety at ansvaret for denne typen oppgaver og kostnadene dette 

medfører ikke lenger vil ligge hos hjelpemiddelsentralene.  
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Kostnadsomfang: hva koster det å drifte hjelpemiddelsentralene i dag? 

Tabell 4-1 viser kostnader for alle de 18 hjelpemiddelsentralene for 2016. De tre første kolonnene viser utgiftene 

som kun er knyttet til hjelpemidlene direkte, altså verdien av hjelpemidlene som har blitt delt ut i 2016. Vi 

rapporterer den samlede verdien av alle hjelpemidler som har blitt delt ut fra hjelpemiddelsentralene i kolonne 

(i)9.  I kolonne (ii) viser vi verdien av kun de fastmonterte hjelpemidlene slik disse er definert i analysen (se 

vedlegg). I kolonne (iii) har vi beregnet andelen de fastmonterte hjelpemidlene utgjør av verdien av de samlede 

utleverte hjelpemidlene fra hver hjelpemiddelsentral. De to kolonnene til høyre viser driftskostnadene i hver av 

hjelpemiddelsentralene. Kolonne (iv) viser driftskostnadene for hjelpemiddelsentralene totalt. Vi er imidlertid 

interessert i driftskostnadene som kun er knyttet til formidlingen av fastmonterte hjelpemidler. Disse rapporters 

derimot ikke separat av hjelpemiddelsentralene. Vi har derfor benyttet andelen de fastmonterte hjelpemidlene 

utgjør av hjelpemidlene totalt (kolonne iii) for å estimere driftskostnadene knyttet til fastmonterte hjelpemidler. 

Disse er rapportert i kolonne (v).  

Tabell 4-1: Kostnader i hjelpemiddelsentralene i 2016. Tall i millioner kroner. Kilde: NAV 

Hjelpemiddel-

sentral 

(i) 

Verdi av 

utleverte 

hjelpemidler 

totalt 

(ii) 

Verdi av 

utleverte 

fastmonterte 

hjelpemidler 

(iii) 

Andel 

fastmonterte 

hjelpemidler 

[ii/i] 

(iv) 

Totale 

driftskostnader i 

hjelpemiddel-

sentralene 

(v) 

Driftskostnader, 

fastmonterte 

hjelpemidler 

[iv*iii] 

 Sogn og Fjordane  75 2,5 3,3 % 19 0,6 

 Finnmark  43 3,3 7,7 % 18 1,4 

 Aust-Agder  72 4,3 5,9 % 21 1,2 

 Nord-Trøndelag  87 5,6 6,5 % 26 1,7 

 Troms  98 6,5 6,6 % 29 1,9 

 Vest-Agder  109 6,7 6,2 % 29 1,8 

 Oppland  131 6,9 5,2 % 22 1,1 

 Møre og Romsdal  150 7,0 4,6 % 30 1,4 

 Telemark  110 7,6 6,9 % 28 1,9 

 Sør-Trøndelag  168 8,5 5,0 % 79 4,0 

 Hedmark  132 8,6 6,5 % 30 1,9 

 Nordland  176 9,1 5,2 % 40 2,0 

 Buskerud  160 9,5 5,9 % 35 2,0 

 Vestfold  169 11,6 6,9 % 34 2,3 

 Rogaland  190 15,8 8,3 % 53 4,4 

 Hordaland  270 16,4 6,1 % 67 4,1 

 Østfold  207 17,8 8,6 % 30 2,6 

 Oslo og Akershus  555 36,8 6,6 % 182 12,1 

Totalt 2 902 184,5 6,4 % 772 48,4 

 

Som vi ser er de totale driftskostnadene knyttet til formidlingen av fastmonterte hjelpemidler estimert til om lag 

48 millioner kroner i 2016. Dette utgjør om lag 6,3 prosent av de totale driftskostnadene i hjelpemiddel-

                                                                 

9 Dette tilsvarer kapittel 2661, post 75 i statsbudsjettet. I tillegg er det en rekke tildelinger til NAV til hjelpemidler som 
ikke leveres gjennom hjelpemiddelsentralene. Se fotnote 13.  
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sentralene. Disse kostnadene representerer arbeidsoppgaver, utstyr- og kapital, vedlikehold og andre drifts- og 

administrasjonskrav som er nødvendige for formidlingen av fastmonterte hjelpemidler under dagen system. 

Dersom ansvaret overføres til kommunene og Husbanken vil disse oppgavene også måtte spres på hver enkelt 

kommune. 

Høyere kostnader i kommunene som følge av desentralisering  

Ved å fordele vårt anslag på driftskostnader på 48 millioner kroner på alle landets kommuner blir det en liten 

sum på hver kommune. Spørsmålet er hvorvidt man vil evne og holde administrasjons- og driftskostnadene på 

samme nivå som i dag dersom ansvaret for fastmonterte hjelpemidler overføres til kommunene. Det finnes gode 

argumenter for at dette ikke er mulig.   

Dagens system for hjelpemiddelformidling drar nytte av stordriftsfordeler som følge av at administrasjon og drift 

er sentralisert i hjelpemiddelsentralene hos NAV. Det gjør at man trenger færre i både faglige og administrative 

stillinger. For eksempel vil en ergoterapeut hos hjelpemiddelsentralen kunne dekke behovet for 

spesialistkompetanse til brukere fra flere små kommuner som, på grunn av begrenset befolkning, har et 

begrenset brukerbehov. Ergoterapeutene ved hjelpemiddelsentralene har spesialisert kompetanse om 

avanserte og mer sjeldne hjelpemidler. Dersom ansvaret for behovsvurdering og saksbehandling legges på 

kommunene vil dette stille større krav til kompetanse og kapasitet hos ergoterapeuter i kommunen. Det kan 

være vanskelig å få tilgang på slik spesialistkompetanse for hver kommune, og både tid- og kostnadskrevende å 

utdanne ergoterapeuter for å bygge opp slik kompetanse selv. Kommunene kan velge å opprette 

interkommunale samarbeid for å kompensere for dette, men hvorvidt det vil skje er uvisst. Uansett er det rimelig 

å tro at man ikke greier å hente ut hele denne gevinsten. Trolig vil man derfor måtte ansette flere ergoterapeuter 

og andre faggrupper for å dekke behovet i alle kommuner relativt til dagens situasjon.  

Tabell 4-2 viser hvor mange ergoterapeuter som er ansatt i kommunene målt i årsverk. Som vi ser er det svært 

mange kommuner der det er få eller ingen ergoterapeuter. To tredjedeler av landets kommuner har maks to 

ergoterapeutårsverk. 30 prosent av disse kommunene har ingen. Dersom disse kommunene får ansvar for 

fastmonterte hjelpemidler er de trolig nødt til å knytte til seg fagkompetanse på området, mest sannsynlig i form 

av ergoterapeuter. Dette betyr i så fall økte drifts- og administrasjonskostnader. 

Tabell 4-2: Ergoterapeutårsverk i kommunene i 2016. Kilde: SSB 

Ergoterapeut 

årsverk  

Antall 

kommuner 

Andel av 

kommuner  

0 82 19 % 

1-2 196 46 % 

3-5 58 14 % 

6-10 40 9 % 

11-20 22 5 % 

21-30 11 3 % 

31-40 7 2 % 

40+ 8 2 % 

Ukjent 2 0,5 % 
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Figur 4-3 viser estimerte driftskostnader knyttet til fastmonterte hjelpemidler i hver kommune. For hver 

kommune har vi estimert hvor stor andel av driftskostnadene i den tilhørende hjelpemiddelsentralen som har 

gått med til å dekke behovet for fastmonterte hjelpemidler. Som vi ser hadde for eksempel Bærum et behov for 

fastmonterte hjelpemidler som medførte driftskostnader for hjelpemiddelsentralen for Oslo og Akershus på om 

lag 1,2 millioner kroner10.  

Som vi ser er de estimerte driftskostnadene tilknyttet fastmonterte hjelpemidler relativt lave i de fleste 

kommuner. I hele 96 % av kommunene er de i 2016 estimert til under 474 200 kroner som tilsvarer en 

gjennomsnittlig årslønn i kommuneforvaltningen ifølge tall fra SSB11.  

Figur 4-3: Driftskostnader knyttet til fastmonterte hjelpemidler i kommunene i 2016. Beregninger basert på data fra NAV 

 

 

Noen kommuner vil muligens la være å ansette flere fagpersoner til disse oppgavene – og altså legge det ekstra 

ansvaret over på den eksisterende arbeidsstokken. Det er imidlertid lite realistisk å forvente at man i praksis vil 

                                                                 

10 Nærmere om utregningen: Bærum ligger under hjelpemiddelsentralen til Oslo- og Akershus. Fra tabell 4-1 ser vi at 
driftskostnadene tilknyttet denne hjelpemiddelsentralen var 12,1 millioner kroner i 2016. For å estimere hvor stor andel 
av dette som tilhører Bærum har vi benyttet Bærums andel av de totale fastmonterte hjelpemidlene som ble utdelt i til 
Oslo og Akershus. Som vist i tabell 4-1 ser vi at det ble utdelt fastmonterte hjelpemidler til en verdi av 36,1 millioner 
kroner i Oslo og Akershus totalt. Tall på kommunenivå (som vi har fått av NAV) viser at 3,63 av disse millionene ble delt 
ut til Bærum. Dermed utgjorde Bærums andel av utleverte fastmonterte hjelpemidler om lag 10 prosent av totalen i 
Oslo og Akershus. Vi benytter dette anslaget for å estimere at driftskostnadene knyttet til formilding av fastmonterte 
hjelpemidler i Bærum var om lag 1,2 millioner i 2016. Dette gjøres for alle kommuner – Bærum er kun løftet frem for å 
eksemplifisere. 
11 Tall fra SSBs statistikkbank, tabell 11536: Årslønn for ansatte, etter sektor. 

Eksempelkommune 
(Bærum), se fotnote 10.
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kunne dekke administrasjons- og driftsbehovet uten å øke driftsutgiftene mer. Trolig vil mange kommuner måtte 

ansette fagpersoner og teknikere i større stillingsbrøk enn det en ren fordeling av dagens driftskostnader tilsier. 

Dermed vil kostnadene ved å drifte og administrere hjelpemiddelformidlingen øke dersom man overfører 

ansvaret for fastmonterte hjelpemidler til kommunene, samtidig som at tilbudet trolig svekkes. Som vi kommer 

tilbake til vil konsekvensen av å la allerede ansatte ergoterapeuter gjøre jobben kunne gå ut over deres evne til 

å yte de tjeneste de gjør i dag. Det kan ha negative konsekvenser for brukere og pårørende. 

 Kompetansen på hjelpemiddelområdet vil sannsynligvis svekkes  

En annen viktig konsekvens er at en slik ordning vil bryte opp kompetanse- og fagmiljøene i 

hjelpemiddelsentralene. I hjelpemiddelsentralen har man i dag samlet bred og spesialisert kompetanse og 

kunnskap på hjelpemiddelområdet. Dette inkluderer fagspesialister innenfor en rekke områder som 

hørselspedagoger, audiografer, ergoterapeuter og fysioterapeuter, til ingeniører, teknikere mm. Videre har 

fagmiljøet i hjelpemiddelsentralene lang er faring med tilpasning og mulige løsninger på tvers av ulike 

brukerbehov.  

Ute i kommunene er det en mer generell kompetanse. Kompetansenivået tilknyttet kompliserte hjelpemidler 

varierer fra kommune til kommune. Disse hjelpemidlene krever spesialkompetanse, og kan være vanskelige å 

montere. Samtidig har de et stort behov for periodisk ettersyn. Dette gjelder for eksempel trappeheiser, 

personløftere, løfteramper etc –  altså det vi har definert som fastmonterte hjelpemidler (se vedlegg). Flere 

ergoterapeuter vi har vært i kontakt med har oppgitt at når det gjelder denne typen hjelpemidler er de avhengige 

av kompetansen i hjelpemiddelsentralene. I hjelpemiddelutvalgets rapport vises det til en vurdering gjort av 

Rambøll, der det presiseres at hjelpemidler som krever faglige vurderinger, samt hjelpemidler som har stort 

behov for periodisk ettersyn ikke er egnet for en tilskuddsordning (Rambøll, 2016). Dette ble begrunnet med at 

med en tilskuddsordning kan de faglige vurderingene få en mindre rolle, samt at ettersynet ble vanskeligere å 

opprettholde. Personløftere og takheiser nevnes som eksplisitte eksempler av Rambøll.  

For brukere med behov for slike kompliserte hjelpemidler er det ofte nødvendig med høy grad av individuell 

tilpasning: Det som fungerer for én bruker vil ikke nødvendigvis være en god løsning for en annen. For å få på 

plass best mulig løsning på en effektiv måte og å minimere tilfeller med feilvurderinger trenger man folk med 

spesialkompetanse samt lang og god erfaring med tilpasning i ulike situasjoner. I hjelpemiddelsentralen er det, i 

tillegg til ergoterapeuter, teknikere som tilpasser hjelpemidlene og lager spesialløsninger når produkter for salg 

ikke er hensiktsmessige eller adekvate. 

I kommunene er det imidlertid et begrenset antall fagpersoner som har ansvar for å utrede behov for 

hjelpemidler og tilrettelegging. Agenda Kaupang (2017) har utført en undersøkelse blant brukere i kommunene. 

Kun 37 prosent av respondentene er helt eller delvis enig i at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til å utrede 

hjelpemiddelsaker. Som det påpekes i hjelpemiddelutvalgets rapport er det et generelt inntrykk at fagansatte på 

hjelpemiddelområdet i kommunene opplever stort tidspress, noe som medfører lang ventetid for brukerne. Som 

vi så i Tabell 4-2 over er det få ergoterapeuter i flesteparten av landets kommuner.   

To faktorer er dermed gjeldende under dagens modell: 

• Kapasiteten til ergoterapeutene i kommunene er begrenset 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 7  R A P P O R T  

 

• Kommunene er avhengige av spisskompetansen i fagmiljøet i hjelpemiddelsentralene, spesielt tilknyttet 

kompliserte og tekniske hjelpemidler – altså den type hjelpemidler som er aktuelle i analysen12 

Disse faktorene gjør en eventuell overføring av ansvaret for fastmonterte hjelpemidler til Husbanken og 

kommunene utfordrende. Dette kan medføre økte samfunnskostnader på to måter: 

På den ene siden er det lite sannsynlig at man vil evne og bygge opp fagmiljøer i hver kommune tilsvarende det 

som i dag tilbys fra hjelpemiddelsentralene. Konsekvensen av dette vil bli en mer ineffektiv 

hjelpemiddelformidling der brukerne står i fare for å få mindre tilfredsstillende løsninger. Dermed vil kvaliteten 

på tilbudet reduseres. Dette er en samfunnsøkonomisk kostnad i form av et nyttetap for bruker, fordi brukerens 

mulighet for å leve et aktivt og selvstendig liv reduseres.  

Dersom man allikevel satser å opprettholde kompetansenivået på dagens nivå vil dette kreve at man bygger opp 

kompetansenivåer på kommunenivå. Dette kan gjøres i hver enkelt kommune, eller som et interkommunalt 

samarbeid. Dermed kan man argumentere for at bruker kan komme like godt ut som før. Det er imidlertid 

nærliggende å tro at dette vil være svært ressurskrevende å få til. Dermed kommer kostnaden som følge av økt 

ressursbruk.  

Hvem som til syvende og sist bærer kostnaden av at kompetansen i hjelpemiddelsentralen bygges ned avhenger 

dermed av prioriteringer i kommunene. Dette drøftes nærmere i kapittel 6. 

 Økte kostnader som følge av at bruker blir ansvarlig for innkjøp 

Dersom forslaget til flertallet i utvalget gjennomføres vil dette som nevnt i kapittel 3 innebære at 

hjelpemiddelene vil bli underlagt en tilskuddsordning. Dette innebærer at det ikke lenger vil være utlånsordning 

slik som i dag. Isteden vil bruker motta midler til å kjøpe hjelpemiddelet selv. Hjelpemiddelsentralene vil ikke 

lengre ha ansvaret for innkjøp. Isteden blir dette trolig hver enkelt brukers ansvar.  

Økte kostnader som følge av fragmenterte innkjøp 

I dag er Hjelpemiddelsentralen storinnkjøper av hjelpemidler og har derfor en sterk forhandlingsposisjon ovenfor 

leverandørene. Dersom forslaget gjennomføres vil kjøpersiden derimot være langt mer fragmentert.  

Når leverandørene ikke er underlagt faste priser gjennom rammeavtalene kan ulike brukere kunne oppleve å få 

forskjellige priser på samme produkt. Prisvariasjonene kan blant annet avhenge av individuelle 

forhandlingsevner. Ressurssterke brukere som evner å holde god oversikt over produktmarkedet, sammenligne 

priser og forhandle med ulike leverandører, vil derfor kunne oppnå en lavere produktpris enn andre brukere som 

ikke har samme kapasitet.  

Det er også stordriftsfordeler knyttet til at Hjelpemiddelsentralen i dag foretar alle innkjøp av hjelpemidler. Det 

har fordeler på kostnadssiden knyttet til at Hjelpemiddelsentralen kan kjøpe inn i større kvanta. Dette gjør at 

leverandørene tilbyr produktene til lavere priser. 

                                                                 

12 Det er viktig å presisere at det er stor variasjon mellom kommunene. Enkelte kommuner har et større fokus på 
hjelpemiddelområdet og har derfor større kompetanse på området.  
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For det første medfører dette kvantumsrabatter hos leverandørene. Større innkjøp betyr at det er lettere å 

forhandle frem en lavere pris. Når leverandørene ikke er sikret salg av store volum, men heller må forhandle med 

hver enkelt bruker separat, er det sannsynlig at de øker prisene på enkeltkjøp for å sikre lønnsomhet. 

For det andre gir dette reduserte totale transportkostnader. Når Hjelpemiddelsentralene gjør store innkjøp kan 

de frakte større mengder hjelpemidler, deler og utstyr av gangen. Dette reduserer antall transportetapper som 

er nødvendig, og sparer dermed penger. Dersom leverandørene må begynne å transportere ett og ett produkt 

vil transportkostnadene øke. Dette vil mest sannsynlig medføre økt pris, spesielt for brukere som bor i 

distriktene.   

I tillegg vil trolig leverandørene bestille færre produkter fra produsentene, fordi de ikke er garantert å selge like 

mye som gjennom rammeavtalen med Hjelpemiddelsentralen. Dette fører igjen til høyere transportkostnader, 

som øker prisen ytterligere. 

En annen kilde til økte kostnader dersom forslaget gjennomføres er markedsføringskostnader hos leverandør-

ene. I dag er innkjøpsordningen organisert gjennom det offentlige anskaffelsesrammeverket som betyr at 

leverandørene deltar i en anbudskonkurranse om rammeavtaler med Hjelpemiddelsentralene. Dersom brukerne 

skal forhandle med leverandørene individuelt innebærer dette at leverandørene i prinsippet må konkurrere om 

hver eneste leveranse. Leverandører vi har vært i kontakt med anslår at ressursbruken som i så fall må settes av 

til merkevarebygging og annen markedsføring vil være høyere enn det de i dag bruker av ressurser på 

anbudskonkurranser. Dette vil slå ut i produktprisen.  

Kostnader ved feilinnkjøp 

Ettersom det blir brukers ansvar å velge riktig hjelpemiddel blir det også bruker som får ansvar for å vurdere 

kvaliteten og funksjonaliteten på hjelpemiddelet og -løsningen. Fagfolk i kommunen, hos leverandørene og 

eventuelt hos NAV kan bidra i prosessen. Som nevnt i kapittel 4.4.2 er det imidlertid ikke gitt at kommunene har 

tilstrekkelig med ressurser til å følge opp og tilby den kompetansen som trengs for at brukeren skal få den 

løsningen som er optimal. Mange vil kunne finne det vanskelig å velge fordi dette gjelder er kompliserte og dyre 

hjelpemidler.  

Ergoterapeuter vi har intervjuet bekrefter at dette vil kunne bli et alvorlig problem. I dag er risikoen for at feil 

produkt kjøpes liten, på grunn av den tette faglige oppfølgingen og behovsutredningen. Dersom man likevel 

under dagens ordning ender opp med et hjelpemiddel som viser seg å ikke være hensiktsmessig får man bytte til 

en bedre løsning fordi Hjelpemiddelsentralen ikke vurderer behovet som oppfylt før hensiktsmessig løsning er 

på plass. Selv i samarbeid med fagpersonell hender det at man må gå flere runder før man kommer i mål. Dersom 

muligheten til å prøve og feile bortfaller, kombinert med at den faglige bistanden i utredning og innkjøp kan bli 

lavere, vil flere brukere kunne ende opp med å lite hensiktsmessige løsninger. Dette kan innebære store 

kostnader for bruker, dersom hjelpemiddelet monteres, og bruker ikke kan benytte seg av det. Bruker må da 

enten nøye seg med det lite hensiktsmessige hjelpemiddelet, ikke bruke det i det hele tatt eller kjøpe nytt. Om 

han eller hun får tilskudd av kommunen til dette er opp til hver kommune. Nyttetapet til bruker kan med andre 

ord bli stort.  

 Økte kostnader som følge av separate løp for å dekke totalbehovet for hjelpemidler 

Dersom utvalgets forslag gjennomføres innebærer det at mange brukere er nødt til å følge to separate løp for å 

dekke det totale behovet for hjelpemidler. Mange funksjonshemmede er avhengige av andre hjelpemidler i 

tillegg fastmonterte hjelpemidler – for eksempel rullestol, personløfter på hjul eller liknende. For denne typen 
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hjelpemidler vil brukerne fortsatt motta hjelpemidler på utlån fra Hjelpemiddelsentralene, med tilhørende 

rådgivning, service og reparasjoner ved behov. For fastmonterte hjelpemidler må man imidlertid kjøre et separat 

løp med kommunen/Husbanken, med separate søknader og anskaffelsesprosesser. 

Dette vil medføre en kostnad for bruker i form av økt tidsbruk. Samtidig gjør dette at det ikke er én aktør som 

står ansvarlig for totalløsningen til bruker. Dette øker sannsynligheten for at man ender opp med løsninger som 

er lite integrerte og dermed mindre hensiktsmessig. Dette kan medføre økte kostnader eller tapt nytte for bruker. 

Et eksempel er om brukeren har en elektrisk rullestol (lånt fra Hjelpemiddelsentralen) som krever en viss type 

kostbar løfteplattform. Dersom kommunen og/eller bruker og Hjelpemiddelsentralen ikke har god nok 

kommunikasjon, kan bruker risikere å kjøpe em løfteplattform som ikke kan brukes til den elektriske rullestolen. 

Eventuelt kan kommunen gir for lite i tilskudd til at bruker kan kjøpe denne spesifikke løfteplattformen. Bruker 

kan dermed ende opp med en løfteplattform som ikke kan benyttes. Dette innebærer økte kostnader for bruker 

ved at han eller hun må kjøpe et nytt hjelpemiddel, eller et nyttetap ved at bruker ikke bevege seg fritt i egen 

bolig.   

 Økte kostnader som følge av mindre resirkulering 

Siden bruker vil stå som eier av hjelpemidlet dersom forlaget innføres, vil ikke Hjelpemiddelsentralen lenger være 

ansvarlig for resirkulering av hjelpemidlene. Dette kan medføre økte kostnader for dem som må demontere og 

kvitte seg med hjelpemiddelet. Hvem dette er kan variere mellom bruker, pårørende, nye boligeiere eller andre. 

Samtidig vil bruker få økte kostnader sammenlignet med hva han eller hun kunne fått, dersom det var mulig å 

kjøpe resirkulerte hjelpemidler istedenfor nye.  

Det er mulig at noen hjelpemidler fortsatt vil resirkuleres gjennom salg av produktene på annenhåndsmarked 

som finn.no. Mange av de aktuelle hjelpemidlene er imidlertid avanserte, og krever faglig kompetanse for å 

vurdere hvor godt de treffer brukers behov, om det er mulig å installere i boligen mm. Det er derfor lite sannsynlig 

at resirkulering blir omfattende for de kompliserte avanserte hjelpemidlene.  

Det er også en mulighet at kommuner, leverandører eller andre tilrettelegger for resirkulering av hjelpemidlene. 

Dette kan redusere kostnadsøkningen. Dette kan imidlertid bli komplisert og lite lønnsomt i praksis. Ofte vil det 

være nye eiere av boligen som blir ansvarlig for demontering av hjelpemiddelet, som kanskje ikke kjenner til 

mulighetene for resirkulering eller salg. Samtidig vil det kreve betydelig administrasjon i kommunene, som gjerne 

må knytte seg til andre kommuner for å få et stort nok marked. I tillegg må kommunen eventuelt kjøpe det brukte 

hjelpemiddelet fra eieren, uten at det er sikkert at kommunen får solgt det igjen. Det er derfor vanskelig å se for 

seg hvordan en slik ordning vil utformes, og nytten ved det er svært usikker. Kostnaden knyttet til mindre 

resirkulering vil derfor antageligvis øke. 

Det bør poengteres at dersom ordningen fører til bruk av flere varige løsninger istedenfor installering av 

hjelpemidler, vil behovet for resirkulering totalt sett reduseres. Gevinsten av resirkuleringsordningen i dag 

tilsvarer derfor ikke kostnadsøkningen ved at denne ordningen faller bort.  Men det vil fortsatt være behov for 

hjelpemidler, som kan resirkuleres når behovet opphører. Mangel på resirkulering vil derfor fortsatt medføre en 

kostnadsøkning.  

4.5. Skattefinansieringskostnad  

Skattefinansieringskostnaden av omleggingen må også tas med i den samfunnsøkonomiske vurderingen. For det 

første er det administrative kostnader i forbindelse med skatteinnkreving. I tillegg oppstår det et effektivitetstap 
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ved beskatning fordi konsumenter og produsenter stiller overfor ulike priser. Dette vil vri produksjons- og 

konsumentbeslutningene slik at økonomien påføres et effektivitetstap.   

Ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 skal det derfor beregnes en merkostnad på 20 prosent på 

alle tiltak som øker den offentlige finansieringen. Grunnlaget for beregning av skattefinansieringskostnaden vil 

være tiltakets nettovirkning for offentlige budsjetter, altså det samlede offentlige finansieringsbehovet (DFØ, 

2014). 

En overføring av ansvaret for fastmonterte hjelpemidler til kommunene vil derfor medføre en 

skattefinansieringskostnad tilsvarende 20 prosent av kostnadsvirkningene med budsjettkonsekvenser. 
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5. Samfunnsøkonomisk nyttevirkninger som følge av 
forslaget 

Det kan oppstå noen samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av forslaget. De offentlige utgiftene 

knyttet til hjelpemidler vil trolig reduseres fordi deler av ansvaret for finansieringen av hjelpemidler 

flyttes over på brukerne. Det betyr at det frigjøres midler som kan skape nytte gjennom andre 

samfunnsformål. Ved å overføre ansvaret for fastmonterte hjelpemidler til husbanken og 

kommunene vil dette legge sterkere press på kommunenes økonomi. Dette kan gi kommunene 

sterkere insentiver til å øke satsningen på en mer tilgjengelig boligmasse. Dette vil redusere behovet 

for hjelpemidler på sikt, og dermed redusere de offentlige utgiftene ytterligere. Det er imidlertid 

svært usikkert om forslaget faktisk vil gi kommunene de rette insentivene til å satse på tilgjengelige 

boliger. Dette kommer blant annet av at man foreslår å finansiere hjelpemidlene gjennom 

Husbankens tilskuddsordninger, ikke kommunenes budsjetter.  

Utvalgets overordnede mål med forslaget er å øke insentivene for en varig tilpasning av boliger. Dette begrunnes 

med at kommunene i dag ikke har insentiver til dette, ettersom hjelpemiddelfinansieringen ikke inngår i 

kommunens økonomi.  

Det er i hovedsak to overordnede nyttevirkninger av utvalgsflertallets forslag:  

• De offentlige utgiftene vil reduseres sammenlignet med dagens ordning, dersom bevilgningene er lavere 

enn behovet.  

• Ved å overføre finansieringsansvaret til kommunene kan kommunene få økte insentiver til å skape en 

mer tilrettelagt boligmasse i sin kommune. Dette gjelder spesielt knyttet til nybygg, men også i 

eksisterende boligmasse. Dersom dette er tilfellet, vil flere personer kunne bo hjemme. Dette kan øke 

nytten til brukerne og pårørende fordi de slipper å bytte bolig, eller unngår å bo i omsorgsbolig. Samtidig 

kan det redusere ressursbehovet i kommunene, ved at færre personer må bo på omsorgsbolig.  

 

5.1. Reduserte offentlige utgifter knyttet til hjelpemiddelformidlingen 

Som diskutert i avsnitt 4.2, vil en ansvarsoverføring trolig føre til at 1) bevilgningene ikke stemmer overens med 

behovet som oppstår, og 2) at bevilgningene er lavere enn det faktiske behovet, fordi man går over til en 

tilskuddsordning. Dette vil som nevnt kunne resultere i økte kostnader for brukeren eller et nyttetap i form av at 

brukerne ikke får nødvendige løsninger for å leve og bo selvstendig. Samtidig vil det føre til reduserte utgifter, 

tilsvarende A, for det offentlige. Dette frigjør ressurser. Dersom disse midlene kan brukes til å forbedre kvaliteten 

på andre offentlige goder som gir en større nyttevirkning, kan det resultere i en økt nytte for samfunnet. 

Hvor stor kostnadsreduksjonen er, avhenger av hvor stort det reelle behovet er sammenlignet med de offentlige 

bevilgningene.  
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 Den potensielle utgiftsreduksjonen er marginal 

Som nevnt vil forslaget kunne medføre et direkte utgiftskutt i statsbudsjettet ettersom deler av 

finansieringsansvaret legges over på brukerne.   

Det er imidlertid viktig å presisere at det ikke er snakk om et spesielt høyt beløp. Beregninger vi har gjort basert 

på tall vi har mottatt fra NAV viser at det ble delt ut fastmonterte hjelpemidler, slik vi har definert dem i analysen 

(se vedlegg), til en verdi av 184 millioner kroner i 2016. Til sammenlikning ble det lånt ut hjelpemidler fra 

hjelpemiddelsentralene, inklusive deler og tilbehør, til om lag 2 900 millioner kroner13. De fastmonterte 

hjelpemidlene utgjorde dermed kun 6,4 prosent av dette. Dette tilsvarer 0,15 promille av det totale 

statsbudsjettet for 2016 (Finansdepartementet, 2015). 

Dersom forslaget allerede var implementert i 2016 ville myndighetenes reduksjon i ressursbruk til disse 

hjelpemidlene dermed vært et sted mellom 0 og 184 millioner kroner i 2016, avhengig av hvor mye man velger 

å bevilge under den nye ordningen. 

 

5.2. Økte insentiver i kommunen for å få en mer tilpasset boligmasse kan gi 

reduserte kostnader 

Man kan oppnå betydelige samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av flere varige endringer og en mer tilgjengelig 

boligmasse. For det første tilrettelegger det for at flere personer kan leve lenger i egen bolig. Dette gir økt nytte 

for brukerne. Samtidig reduseres det behovet for hjelpemidler, ved at færre personer trenger 

trappeheiser/løfteplattformer og lignende type hjelpemidler. Dersom en leilighet for eksempel har trinnfri 

                                                                 

13 Dette tilsvarer kapittel 2661, post 75 i statsbudsjettet. I tillegg er det en rekke tildelinger til NAV til hjelpemidler som 
ikke leveres gjennom hjelpemiddelsentralene. Det gjelder hjelpemidler mv. i arbeid og utdanning (post 73), tilskudd til 
bil (post 74), ortopediske hjelpemidler (post 77), høreapparater (post 78), og aktivitetshjelpemidler (post 79). Ifølge 
statsregnskapet for 2016, samt NAVs årsrapport for 2016 ble det totalt bevilget 5,96 milliarder til hjelpemidler for alle 
disse postene.  
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adkomst ved heis, slipper brukeren å installere en løfteplattform eller trappeheis. Ofte kreves det også betydelig 

forarbeid ved installering av et hjelpemiddel, i form av fundamentering og tilrettelegging. Dette er kostnader 

som bruker ofte må ta i dag, eventuelt med støtte fra Husbanken. Ergoterapeuter Menon har snakket med 

kommenterer også at det krever en betydelig ressursbruk fra kommunens side i form av saksbehandling og 

formalia i forbindelse med kjøp og montering av et hjelpemiddel. Ressursbruken knyttet til bruk av hjelpemidler 

vil derfor reduseres ved økt bruk av varige løsninger, inkludert kostnader av montering og demontering.  

I tillegg reduseres behovet for institusjonsplasser og bistand fra kommunen. Kostnadene knyttet til både 

hjelpemidler og kommunalomsorgen kan derfor reduseres.  

Det er derfor stor enighet om behovet for en mer tilgjengelig boligmasse, som tilrettelegger for at flere kan bo 

lenger i egen bolig, og et enstemmig hjelpemiddelutvalg konkluderte med dette. Tekniske byggeforskrifter som 

TEK17 er de viktigste virkemidlene når det gjelder krav til nye boliger, og utvalget påpekte at forskriftens krav 

ikke må svekkes.  Samtidig argumenterer utvalget for at det ikke er tilstrekkelige insentiver i kommunen for at 

de skal tilrettelegge for mer varige løsninger i eksisterende boliger.  

Ved at kostnadsansvaret overføres til kommunene, mener flertallet i utvalget at gevinsten av en mer tilgjengelig 

boligmasse vil synliggjøres for kommunen. De argumenterer for at dette vil føre til at de eksisterende boligene 

tilrettelegges med varige løsninger fremfor bruk av midlertidige hjelpemidler, fordi kommunen på sikt vil spare 

på dette. Dette kan for eksempel innebære at det gis tilskudd til etterinnstallering av heis i en boligblokk, 

istedenfor tilskudd til en trappeheis eller løfteplattform.  

Gitt at dette fungerer, og tiltaket fører til flere tilgjengelige boliger, vil denne effekten trolig resultere i en 

samfunnsøkonomisk gevinst. Hvorvidt forslaget faktisk fører til disse insentivene, og dermed også de 

samfunnsøkonomiske gevinstene, er imidlertid usikkert. Det er også usikkert om den økte nytten av denne 

insentivordningen svarer til kostnadene som følge av rettighetstapet for brukerne. 

 Usikkerhet tilknyttet hvorvidt forslaget vil påvirke kommunes insentiver  

Som nevnt ønsker flertallet i utvalget at finansieringen av fastmonterte hjelpemidler skal integreres i 

kommunenes økonomi. Dette er ment å gi kommunene insentiver til å satse tyngre på tilgjengelige boliger for å 

redusere utgifter til fastmonterte hjelpemidler på sikt. Det er imidlertid vår oppfatning at det er svært usikkert 

hvorvidt dette faktisk vil skje i praksis. Det er primært to årsaker til dette som vi drøfter her. 

Hjelpemidlene finansieres gjennom Husbankens tilskudd, ikke direkte gjennom kommunenes budsjetter 

Slik vi forstår utvalgets forslag er det Husbanken som vil få finansieringsansvaret for de fastmonterte 

hjelpemidlene i form av økte tilskuddsrammer. Husbankens regionskontorer fordeler dette på kommunene i 

regionen (se kapittel 3). Dermed vil hjelpemiddelfinansieringen ikke integreres i kommunenes budsjetter, 

ettersom det er Husbanken som sitter på tilskuddsmidlene. Hvordan kommunene da skal få de riktige insentivene 

til å satse på tilgjengelige boliger er ikke klart.  

Som drøftet i kapittel 4 vil kommunene få økte utgifter i form av drift- og administrasjonskostnader som følge av 

utvidet ansvar. Det er imidlertid svært usikkert om denne ansvarsoverføringen vil gi sterke nok insentiver til 

kommunene slik at de vil gjennomføre den ekstra satsningen på en mer tilgjengelig boligmasse som flertallet i 

utvalget ønsker.  
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Forslaget er indirekte og lite treffsikkert 

Målet med forslaget er å sikre en mer tilgengelig utformet boligmasse. Dette skal gjøres ved å overføre ansvaret 

for fastmonterte hjelpemidler til kommunene. Dette er etter vår oppfatning imidlertid et lite treffsikkert tiltak 

for å oppnå dette målet. Figuren under illustrerer prosessen som kommunene må følge for at forslagets 

målsetning skal oppnås. 

   

Etter at forslaget innføres vil dette gi kommunene økte kostnader. Som drøftet over gjelder dette kun drift- og 

administrasjonskostnader og ikke selve hjelpemiddeltilskuddene ettersom disse overføres til Husbanken. Når 

kommunene innser at behovet for hjelpemidler vil øke i tiden fremover, blant annet som følge av eldrebølgen, 

vil de se at kostnadene til fastmonterte hjelpemidler også vil øke. Dersom kommunen på et relativt tidlig stadie 

satser tyngre på tilgjengelige boliger vil dette kunne føre til reduserte kostnader på sikt ettersom eldrebølgen 

møtes med flere tilgjengelige boliger, slik at det vil være et relativt mindre behov for fastmonterte hjelpemidler. 

Dette kan føre til mindre utgifter for kommunene på sikt i form av mindre administrasjon- og driftskostnader. 

Besparelsen dette potensielt kan gi i form av utgifter til hjelpemidlene direkte bæres derimot ikke av kommunene 

men av Husbanken. 

Det er imidlertid viktig å presisere at selv dersom man øker satsningen på tilgjengelige boliger vil man ikke fjerne 

behovet for fastmonterte hjelpemidler. Tilgjengelige boliger vil medføre et redusert behov for hjelpemidler for 

enkelte, men kan ikke løse alle behov. Derfor er man nødt til å opprettholde kompetanse og beredskap tilknyttet 

hjelpemidler i kommunene, selv med en mer tilgjengelig boligmasse. 

Denne illustrasjonen viser at det er en lang vei fra implementering av forslaget til dette faktisk slår ut i reduserte 

kostnader for kommunene. I dag er det 426 kommuner og det er, etter vår oppfatning, lite trolig at alle 

kommunene vil velge å følge prosessen vi har illustrert over. Mange kommuner vi trolig ikke se verdien av og øke 

satsningen på tilgjengelige boliger.  

Dette viser at det er stor usikkerhet tilknyttet nyttesiden av forslaget. Som drøftet i kapittel 4 er det imidlertid 

sikkert at forslaget vil føre med seg negative nyttevirkninger, blant annet i form av at befolkningen mister sine 

rettigheter (og sosiale forsikring) i folketrygden, samt at kostnadene tilknyttet drift og administrasjon av 

hjelpemiddelformidlingen vil øke.  

5.3. Skattefinansieringsgevinst 

Dersom de offentlige utgiftene knyttet til hjelpemidler reduseres, vil dette også isolert sett resultere i en 

skattefinansieringsgevinst. Dette skjer på grunn av mindre administrative kostnader i forbindelse med 

skatteinnkreving, og mindre effektivitetstap ved beskatning. Lavere skatter reduserer vridningen i produksjons- 

og konsumentbeslutningene, slik at effektivitetstapet reduseres.  
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til 
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sikt 
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velger å løse 
dette ved å 
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boliger 

Reduserte 
kostnader 

på sikt 
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Ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 skal det derfor også beregnes en ytterligere 

kostnadsbesparelse på 20 prosent på alle tiltak som reduserer kravet til offentlig finansiering. Grunnlaget for 

beregning av skattefinansieringskostnaden vil være tiltakets nettovirkning for offentlige budsjetter, altså det 

samlede offentlige finansieringsbehovet (DFØ, 2014). 

En overføring av ansvaret for fastmonterte hjelpemidler til kommunene vil derfor medføre en 

skattefinansieringsgevinst tilsvarende 20 prosent av kostnadsbesparelsene med budsjettkonsekvenser. 
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6. Samfunnsøkonomiske fordelingsvirkninger som følge 
av forslaget 

I dette kapittelet vurderer vi fordelingsvirkninger av den foreslåtte omleggingen. Vi har sann-

synliggjort at brukere og pårørende av fastmonterte hjelpemidler får det verre, fordi de potensielt 

ikke får dekt behovet for hjelpemidler. Dette fører til redusert nytte fordi bruker ikke kan leve og bo 

selvstendig, og økte kostnader fordi de må dekke deler av behovet selv. Samtidig kan offentlige 

utgifter på andre områder øke. Det samme gjelder kommunene, som uten økte rammeoverføringer 

får en ekstra oppgave uten ytterligere finansiering. Reduserte offentlige utgifter til hjelpemidler kan 

på sin side gi gevinster for samfunnet ved at det offentlige kan tilby mer og bedre kvalitet på andre 

offentlige goder. Denne gevinsten må imidlertid overgå brukernes nyttetap for at overføringen skal 

være samfunnsøkonomisk lønnsom.  

I kapittel 4 og 5 har vi fokusert på å synliggjøre de rene samfunnsøkonomiske virkningene av utvalgets forslag. I 

et samfunnsøkonomisk perspektiv er det også relevant å synliggjøre fordelingsvirkningene. Det vil si å synliggjøre 

hvilke aktører (bruker, kommune, husbank og stat) som sitter igjen med nytten og kostnadene til slutt. 

Enkelte av de samfunnsøkonomiske virkningene er allerede knyttet til aktør. Eksempelvis vil tap av rettigheter 

påvirke bruker, pårørende og samfunnet for øvrig. Et annet eksempel er skaffefinansieringskostnaden av 

forslaget som betales av samfunnet. Tabell 6.1 gir en foreløpig oversikt over hvem som sitter igjen med nytte- og 

kostnadsvirkningene.  

Tabell 6.1: Foreløpig oversikt over fordelingsvirkninger 

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger Hvor i rapporten er 

virkningen beskrevet? 

Hvem sitter igjen med 

nytten? 

Sparte hjelpemiddelkostnader Delkapittel 5.1 Samfunnet 

Mer tilpasset boligmasse Delkapittel 5.2 Kommune og bruker 

Skattefinansieringsgevinst Delkapittel 5.3 Samfunnet 

Samfunnsøkonomisk kostnadsvirkning HVOR I RAPPORTEN ER 

VIRKNINGEN BESKREVET? 

HVEM SITTER IGJEN 

MED KOSTNADEN? 

Bortfall av rettigheter Delkapittel 4.1 Bruker og samfunnet 

Udekket brukerbehov Delkapittel 4.2 Bruker og pårørende 

Mulige økte utgifter Delkapittel 4.3 Kommune eller bruker? 

Økte driftskostnader Delkapittel 4.4.1 Kommune eller bruker? 

Redusert kompetanse-/fagmiljø Delkapittel 4.4.2 Kommune eller bruker? 

Høyere produktpriser pga. desentralisert 

innkjøp 

Delkapittel 4.3.3 Kommune eller bruker? 

Økte kostnader av at bruker må følge to løp for å 

dekke behovet for hjelpemidler 

Delkapittel 4.4.4 Kommune eller bruker? 

Økte kostnader av mindre resirkulering Delkapittel 4.4.5 Bruker, pårørende, 

kommune eller 

boligeier? 

Skattefinansieringskostnaden Delkapittel 4.5 Samfunnet 
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I kapittel 4.1 poengteres det at forslaget til utvalget vil bidra til bortfall av rettigheter og dermed også løsninger 

og muligheter til å bo og leve selvstendig.  Det virker negativt både for bruker og samfunnet. I kapittel 5 beskrives 

den mulige gevinsten av at de offentlige utgiftene knyttet til hjelpemidler reduseres fordi deler av ansvaret for 

finansieringen av hjelpemidler flyttes over på brukerne. Det betyr, isolert sett, at det frigjøres midler som kan 

skape nytte gjennom andre samfunnsformål. Eventuelle nyttevirkninger av dette som kommer til samfunnet og 

skattebetalerne til gode, må veies opp mot kostnaden knyttet til at brukerne i mindre grad får dekket sine behov 

for hjelpemidler enn tidligere, og får redusert mulighet til å leve og bo selvstendig.  

Vi har i delkapittel 4.4.1-4.4.5 gjennomgått argumenter for at en eventuell omlegging vil bidra til økte 

driftskostnader, redusert kompetanse-/fagmiljø og høyere produktpriser. Man kan både argumentere for at 

denne kostnaden blir belastet kommunene og bruker/pårørende. Vi kommer nærmere tilbake til en drøfting av 

dette i delkapittel 6.1. 

Det er også verdt å nevne at økte offentlige kostnader, for stat og kommune, gir en skattefinansieringskostnad 

som betales av samfunnet gjennom skattebetalerne.  

6.1. Fordeling av kostnader avhenger av hver enkelt kommunes prioritering  

Som nevnt innledningsvis i kapittel 6 har vi i delkapittel 4.4.1-4.4.5 gjennomgått argumenter for at en eventuell 

omlegging vil bidra til økte driftskostnader, redusert kompetanse-/fagmiljø og høyere produktpriser. Man kan 

både argumentere for at denne kostnaden blir belastet kommunene og bruker/pårørende.  

I vurderingen av om kommunene eller pårørende blir sittende igjen med denne kostnaden er det nyttig å se for 

seg ytterpunktene. Uten noen form for ekstrainnsats fra kommunene utenover dagens aktivitet på området kan 

man argumentere for at bruker og pårørende vil ta en betydelig del av disse kostnadene. Bruker og pårørende 

må i en slik situasjon ta den driftskostnaden eller leve med hjelpemidler som ikke er vedlikeholdt, de må leve 

med et hjelpemiddel som ikke dekker deres behov fullt ut og møter kostnaden av desentraliserte innkjøp. De må 

leve med en hverdag uten nødvendige hjelpemidler og løsninger og store belastninger i hverdagen.  På den andre 

siden kan kommunene kompensere for disse kostnadene ved å prioritere og ansette ekstra ergoterapeuter for å 

kompensere for manglende kompetanse-/fagmiljøer og prioritere å dekke ekstrakostnader slik at brukerne ikke 

kommer uheldig ut av en eventuell omlegging.  

Figur 6-1: Fordelingen av kostnader mellom brukere og kommunene avhenger av kommunenes prioriteringer 

 

Kilde: Menon Economics 

I praksis vil kommunene ha ulike muligheter til å prioritere dette området. Det skyldes at kommunene har ulikt 

økonomisk handlingsrom. For å illustrere dette poenget kan det være nyttig å se nærmere på kommunenes 

oppgavekorrigerte frie inntekter, den foretrukne indikatoren på kommunenes økonomiske handlingsrom. 

Kommunenes oppgavekorrigerte frie inntekter per innbygger for regnskapsåret 2016 er vist i Figur 6-2.  

Figuren viser at det er store variasjoner i økonomisk handlingsrom mellom kommunene, fra 32 000 kroner per 

innbygger til 160 000 kroner per innbygger. Det forteller oss at svaret om kommunene kan evne å prioritere dette 

området for å sikre at brukerne ikke kommer uheldig ut av omleggingen vil variere. I tillegg er det usikkerhet 

Brukere og pårørende 
tar hele kostnaden

Kommunene tar 
hele kostnaden
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forbundet med om kommunene som har et tilstrekkelig handlingsrom vil velge å prioritere den nye oppgaven. 

Ut fra denne drøftingen har vi sannsynliggjort at hvem som tar kostnaden, bruker/pårørende eller kommune, vil 

variere fra kommune til kommune. Det er også nærliggende å tro at omleggingen vil bidra til å forsterke lokale 

forskjeller i likebehandling av brukere og pårørende. 

Figur 6-2: Kommunenes oppgavekorrigerte frie inntekter per innbygger i 2016 

 

Kilde: Grønt hefte 2017, bearbeidet av Menon Economics 

 

I det følgende vil vi gå nærmere inn i de sentrale fordelingsvirkningene og beskrive hvordan de vil ramme 

brukerne. Felles for alle fordelingsvirkningene er at i hvor stor grad de påvirker bruker avhenger av i hvor stor 

grad hver enkelt kommune prioriterer hjelpemiddelområdet, jf. Figur 6-2. Dette medfører at enkelte kommuner 

vil være bedre tilrettelagt for funksjonshemmede enn andre – man får altså regionale differensieringer innad i 

landet. 

 Forslaget gir geografisk skjevhet  

I kapittel 4.2 diskuterte vi nyttetapet for brukerne dersom med en tilskuddsordning ikke dekker det totale 

behovet. Dersom de totale bevilgningene ikke er nok til å sikre at alle med et behov for fastmonterte hjelpemidler 

får det de trenger vil dette føre til et nyttetap for brukeren, fordi vedkommende ikke kan leve og bo selvstendig. 

Et neste spørsmål er hvordan dette nyttetapet vil fordeles blant brukerne. Ettersom den totale rammen for 

tilskuddene skal fordeles på kommunene (gjennom Husbanken) står man i fare for å feilvurdere behovet i 

kommunene. For at fordelingen skal bli rettferdig betyr dette i prinsippet at man må finne kriterier for hvor stort 

behovet for fastmonterte hjelpemidler blir kommende budsjettår i hver av landets kommuner. 

Som nevnt i kapittel 2 fordeles tilskudd til boligtilpasning i Husbanken i dag primært etter befolkningsstørrelse 

alene. Ifølge tall fra NAV ble det i 2016 utdelt om lag 39 000 fastmonterte hjelpemidler med en samlet verdi på 
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184,5 millioner kroner14,15. Disse midlene ble bevilget til brukere etter behov, uavhengig av bostedskommune. I 

enkelte kommuner ble det derfor bevilget mye, mens andre mottok lite. Ikke overraskende var det de største 

byene, Oslo og Bergen som mottok mest, hhv. 17 og 8 millioner kroner i total verdi til fastmonterte hjelpemidler. 

Dette henger naturlig nok sammen med befolkningsstørrelse. Derfor er det mer relevant å se på verdien av 

bevilgningene per innbygger i kommunene. Leka kommune i Nord-Trøndelag hadde det det høyeste behovet når 

vi justerer for innbyggerstørrelse – kommunen mottok hjelpemidler for i overkant av 500 kroner per innbygger i 

2016. Oslo og Bergen mottok fastmonterte hjelpemidler til verdi av hhv. 26 og 30 kroner per innbygger. 

Totalt for hele befolkningen på om lag 5,2 millioner ble det utlånt fastmonterte hjelpemidler for 35 kroner per 

innbygger i 2016. Dersom man skulle brukt dette som fordelingsnøkkel betyr det at en kommune med 10 000 

innbyggere ville mottatt 350 000 kroner i 2015 som skulle fordeles på de brukerne i kommunen som hadde behov 

for fastmonterte hjelpemidler. Uavhengig av hva det reelle behovet var.  

Figur 6-3: Kroner til bevilgning av fastmonterte hjelpemidler per innbygger i kommunene 

 

Figur 6-3 viser differansen mellom den faktiske bevillingen/behovet per innbygger i kommunene (oransje) og en 

bevilgning der den samle totalbevilgningen for alle kommuner (184 millioner i 2016) er fordelt jevnt utover 

befolkningen (altså 35 kr per innbygger). Dermed kommer det tydelig frem at en alternativ fordeling av disse 

midlene basert på befolkning alene i svært liten grad evner å dekke det reelle behovet. Alle punktene som ligger 

over den blå linjen i figuren representerer kommuner der behovet per innbygger i 2016 var høyere enn en hva 

kommunene ville mottatt dersom midlene ble fordelt etter innbyggertall. Dette går utover brukerne som får et 

                                                                 

14 Tallene er basert på statistikk mottatt fra NAV. Menon har selv definert hva som definerer fastmonterte hjelpemidler 
i samarbeid med Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. For 
detaljer rundt dette se vedlegg.  
15 Dette tallet inkluderer kun hjelpemiddelenes verdi, ikke driftskostnader etc. De samlede driftskostnadene knyttet til 
fastmonterte hjelpemidler i 2016 var om lag 50 millioner kroner. 
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redusert tilbud. Enten vil hver enkelt bruker motta mindre støtte enn det de trenger, eller så vil færre motta 

støtte. Dette vil for eksempel kunne skape velferskøer i kommunene.   

Mange kommuner ligger også under den blå linjen. I disse kommunene var behovet lavere enn 35 kroner per 

innbygger og man ville sittet igjen med et overskudd relativt til det reelle behovet. 

Figur 6-3illustrerer koordineringsproblemet som oppstår dersom ansvaret for fastmonterte hjelpemidler 

overføres fra Hjelpemiddelsentralen til Husbankens tilskuddsordning, slik flertallet i hjelpemiddelsutvalget 

foreslår. Forslaget fører med seg en potensiell geografisk skjevfordeling der kvaliteten på tilbudet vil avhenge av 

hvor brukerne bor. 

Det er imidlertid viktig å presisere at dette eksempelet kun er ment som en illustrasjon av problemet. Dersom 

forslaget gjennomføres kan det være at andre fordelingskriterier benyttes for å forsøke å minimere problemet.  

Det er imidlertid lite trolig at man vil finne fordelingskriterier som løser problemet helt. Eksempelet peker derfor 

på en grunnleggende svakhet ved en slik modell. Med dagens modell har man ikke dette problemet ettersom 

hjelpemiddelformidlingen er organisert som en søknadsordning på nasjonalt nivå. Dette gjør at brukers behov 

vil dekkes, uavhengig av hvor bruker bor, og hvor stort behovet er.  

 Kostnader tilknyttet reparasjoner og vedlikehold overføres til bruker 

Siden det er bruker som eier hjelpemiddelet ved en eventuell ansvarsoverføring, er det naturlig at det også er 

bruker som står ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner. Bruker vil få mulighet til å kjøpe hjelpemidler som 

Hjelpemiddelsentralen ikke har hatt i sin produktbeholdning, og derfor ikke kjenner. Samtidig vil ikke 

Hjelpemiddelsentralen kjenne produkter de har hatt i sitt utvalg like godt lenger, fordi de ikke lenger står for 

innkjøp og forvaltning av det.  

Disse reparasjonene vil igjen føre til økte kostnader for brukeren. Det er også en risiko for at brukeren ikke har 

ressurser eller kompetanse til å kjøpe nødvendig tjenester knyttet til vedlikehold og reparasjoner av 

hjelpemiddelet. Bruker kan da bli stående uten et fungerende hjelpemiddel i hjemmet. 

Som nevnt i kapittel 6.1 vil alvorligheten av dette variere fra kommune til kommune. I enkelte kommuner kan 

det tenkes at man i større grad velger å prioritere hjelpemiddelområdet og dermed dekker en større andel av 

(eller eventuelt hele) kostnaden ved reparasjon og vedlikehold. Dette vil kunne medføre at kvaliteten i tilbudet 

til funksjonshemmede vil variere avhengig av hvor du bor. 

 Geografisk plassering kan resultere i prisforskjeller på hjelpemidlene 

Som diskutert i kapittel 4.4.3 er det forventet at transport- og logistikkostnadene vil øke dersom forslaget blir 

innført. Det er imidlertid naturlig å forvente at økningen vil være større i enkelte områder enn i andre. Dette vil 

føre til prisforskjeller for brukerne, avhengig av hvor i landet de bor.  

Ifølge en leverandør Menon har intervjuet prises eventuelle ekstrakostnader knyttet til transport i dag inn i 

rammeavtalene med Hjelpemiddelsentralen. Dette innebærer at de taper penger på leveranser til 

desentraliserte strøk som Finnmark, men tjener penger på leveranser til sentrale strøk som Oslo. Dersom 

rammeavtalene oppheves må brukerne betale for transportkostnadene selv. Brukere som er bosatt i sentrale 

strøk, med lett tilgang på boligen, vil sannsynligvis kunne få en relativt lavere økning i totalpris enn personer i 

desentraliserte strøk. Store, kompliserte hjelpemidler som løfteplattformer og lignende stiller store krav til 

logistikk og transport, som kan resultere i store ekstrakostnader for brukere i distriktene.  
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6.2. Vurderinger knyttet til lovforslaget om å overføre Husbankens midler til 

tilpasning i bolig til kommunenes frie midler 

I lovforslaget Prop. 91 L (2016-2017) er det foreslått å overføre Husbankens midler for tilskudd til etablering og 

tilpasning av bolig over til kommunenes rammetilskudd (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016). 

Dette betyr at kommunene gjennom inntektssystemet får tildelt statlig rammetilskudd basert på objektive 

kriterier. Med dagens system er kommunen pliktet å bruke midlene fra Husbanken på tilskudd til etablering og 

tilpasning av bolig. Dersom midlene overføres til kommunenes rammetilskudd står kommunen fritt til å prioritere 

og sette av midler til tilpasning i bolig. 

Gitt at lovforslaget vedtas, samtidig som at flertallet i Hjelpemiddelutvalgets forslag innføres, fører dette til at 

effekten for brukerne avhenger desto mer av kommunens prioriteringer, som diskutert i avsnitt 6.1. Kommunen 

har da ingen midler som må gå direkte til tilpasning i bolig.  Brukere som bor i kommuner med stramme 

økonomiske rammer, og som ikke prioriterer tilrettelegging i bolig høyest, kan derfor få et ytterligere svekket 

tilbud.  

Det er også en teoretisk mulighet at brukere som bor i kommuner med bedre økonomiske rammer, og som 

prioriterer tilrettelegging i bolig høyt, kan få et bedre tilbud. Samtidig kan det argumenteres for at dette vil gi 

kommunene større insentiver til å tilrettelegge fro varige løsninger som sikrer adkomst til bolig, for å redusere 

behovet for hjelpemidler på sikt. Dette er imidlertid svært usikkert, og det er lite trolig at disse insentivene vil 

veie opp for den reduserte nytten til brukere som bor i kommuner hvor de ikke får dekt sitt behov for 

hjelpemidler.  

Effekten av dette er imidlertid svært usikkert. Fordi forslaget ikke er vedtatt har vi ikke vurdert konsekvensen av 

dette.  
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7. Konklusjon 

I denne analysen har vi vurdert Hjelpemiddelutvalgets forslag om å overføre ansvaret for deler av 

hjelpemiddelformidlingen fra NAVs hjelpemiddelsentraler til kommunesektoren.  

Flertallet i hjelpemiddelutvalgets motivasjon med forslaget til endring er god. Trolig vil det være 

samfunnsøkonomiske nyttegevinster ved å gi kommunene sterkere insentiver til å tilrettelegge for universell 

utforming og tilgjengelighet i eksisterende boligmasse.  

Vår samlede vurdering er imidlertid at det er svært usikkert om en nedbygging av dagens rettighetsbaserte 

hjelpemiddelordning er et godt tiltak for å oppnå dette. Vi kan med ganske høy sikkerhet fastslå at dette vil 

medføre et nyttetap for samfunnet og for brukerne. Både tilknyttet kvaliteten på tilbudet, samt økte 

ressurskostnader for både bruker og kommune.  

Samtidig er det usikkert hvorvidt forslaget faktisk vil gi kommunene de riktige insentivene. Kommunene vil 

behandle kostnadskravene ulikt. Enkelte kommuner kan ta en aktiv rolle og prioritere hjelpemiddelområdet, 

mens andre kan la være å følge opp behovet på hjelpemiddelområdet. Brukerne i disse kommunene vil da sitte 

igjen med høye kostnader for å dekke sine behov, eller et nyttetap dersom de ikke evner å dekke eget behov. 

Ettersom vi ikke har gjennomført en full nytte-kostnadsanalyse, der virkningene av forslaget verdsettes i kroner 

og øre, kan vi ikke med sikkerhet konkludere med at forslaget ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Allikevel er det vår oppfatning at det skal svært mye til for at forslaget skal generere mer nytte enn kostnader 

for samfunnet. Vi kan dermed med relativt høy sikkerhet fastslå at nytten ikke står til kostnadene. 

Muligens vil det være andre tiltak som i større grad vil evne gi økte insentiver til satsning på en mer tilgjengelig 

boligmasse. Man bør derfor gjøre en grundigere utforsking av mulige tiltak for å øke graden av universell 

utformede og tilgjengelige boliger.  
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Vedlegg: Metode  

I dette vedlegget redegjør vi for metodene vi har benyttet i analysen. Ved siden av en litteraturstudie der vi har 

satt oss inn i tidligere utrednnger på området har de primære datakildene vært intervjuer med nøkkelpersoner 

med tilknytning hjelpemiddelformidlingen, samt data på utleverte hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene. 

Nedenfor redegjør vi for disse etter tur. 

Intervjuoversikt 

Totalt har vi gjennomført 14 intervjuer i arbeidet med analysen. En oversikt over dette er gitt i tabellen nedenfor. 

Tre av disse har vært med medlemmer av utvalget, inkludert utvalgsleder Arild Hervik. Vi har vært opptatt av at 

både flertallet som fremmer forslag om å overføre ansvaret for fastmonterte hjelpemidler til kommunene og 

mindretallet som er uenig i dette skal være representert. Den enkeltes posisjon er oppgitt i kolonnen til høyre.  

I tillegg har vi intervjuet en rekke aktører som ikke har deltatt i utvalget. Vi har lagt vekt på at aktører fra ulike 

deler av hjelpemiddelformidlingen skal være representert. Som vist i tabellen har vi intervjuet ergoterapeuter i 

kommunene, hjelpemiddelleverandører, Husbanken og aktører fra hjelpemiddelsentralen. 

Tabell 1: Oversikt over intervjuer som er gjort i forbindelse med analysen 

Intervjuobjekter blant utvalget 

Navn Rolle i utvalget Stilling Posisjon i utvalget 

Arild 

Hervik 

Utvalgsleder Høgskolen i Molde Flertallet 

Frode 

Selbo 

Utvalgsmedlem NAV Hjelpemiddelsentralen Flertallet 

Lars 

Ødegård 

Utvalgsmedlem Handikapforbundet Mindretallet 

Øvrige respondenter 

Rolle Antall respondenter 

Ergoterapeuter i kommunene 3 

Leverandørsiden 2 

Husbanken 2 

Hjelpemiddelsentralen (utenfor utvalget) 1 

SUM respondenter 11 

 

Datagrunnlag 

I tillegg til intervjuene har vi benyttet kvantitative data på hjelpemiddelformidlingen. NAV har vært svært 

behjelpsomme og har gitt oss tilgang til omfattende data på utdeling av hjelpemidler i 2016. Vi har mottatt data 

på: 

• Antall hjelpemidler, inklusive tilbehør og deler, som har blitt utlånt fra NAV til hver kommune i landet i 

2016 samt verdien av disse hjelpemidlene 

• Antall brukere fordelt etter kommuner. Dette inkluderer antallet brukere som mottok hjelpemidler i 

2016, samt antall brukere totalt. 
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• Driftsutgifter per hjelpemiddelsentral for 2016, fordelt på ulike kostnadsposter. 

Definisjon av «fastmonterte hjelpemidler» basert på ISO-999 systemet 

Flertallets forslag omfatter kun enkelte hjelpemidler. Det er derfor viktig å kunne skille ut disse. Forslaget 

omfatter følgende hjelpemidler  

5. Hjelpemidler som sikrer adkomst til bolig. Eksempelvis ramper, dørautomatikk, trappe- sjakt- og 

plattformheiser. 

6. Hjelpemidler i bolig som krever fastmontering. Eksempelvis hev-/senk-kjøkken og fastmontert bad- og 

toalettutstyr. 

Vi begrenser oss til hjelpemidler som er kompliserte og krever spesialkompetanse for å installeres. Vi ekskluderer 

dermed fastmonterte hjelpemidler som i liten grad er kompliserte, slik som toalettseter, støttehåndtak etc.  

For å skille ut disse hjelpemidlene har vi benyttet oss av ISO-999 systemet. Dette systemet er et kodesystem for 

kategorisering av hjelpemidler i NAV sin hjelpemiddeldatabase. Vi har brukt dette systemet for å velge ut 

relevante hjelpemidler for flertallets forslag. Listen er utarbeidet i samarbeid med Handikapforbundet, 

Ergoterapeutene og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Under følger en liste over hvilke ISO-999 kategorier 

vi har benyttet. Til sammen utgjør disse vår definisjon av hjelpemidlene som er omfattet av forslaget. 

Tabell 2:  ISO-999 kategorier som er omfattet av tiltaket. Egen definisjon. 

ISO-999 
nummer Beskrivelse 

09 12 06 Toaletter 

09 12 21 Toalettsetehevere 

09 12 25 Armlener, støttehåndtak og/eller ryggstøtter til toalettet 

09 12 36 Separate dusjer og/eller lufttørkere til toalett 

09 33 15 Vasker 

09 33 21 Badekar 

12 36 12 Stasjonære personløftere festet til vegg/vegger, gulv og/eller tak 

12 36 15 Stasjonære elektriske personløftere festet til, montert i eller på andre produkter 

12 36 21 Seler, seil og andre kroppsstøtter til personløftere 

12 36 89 Stasjonære manuelle, hydrauliske og vanndrevne personløftere festet til, montert i eller på andre produkter 

18 15 06 Høyderegulerbare sokler, konsoller og braketter 

18 15 06 – 02 Høyderegulering for servanter 

18 15 06 – 03 Høyderegulering for benker og overskap 

18 15 06 – 04 Høyderegulering for garderober og hyller 

18 21 Dør-, vindus- og gardinåpnere/-lukkere 

18 30 Hjelpemidler for vertikal forflyttning 

18 30 03 Personheiser i sjakt 

18 30 05 Fastmonterte løfteplattformer 

18 30 10 Trappeheiser med sete 

18 30 11 Trappeheiser med plattform 

18 30 18 Stasjonære/fastmonterte ramper 

24 09 Systemer for styring og betjening av utstyr 

24 13 Hjelpemidler for fjernstyring (omgivelseskontroll) 
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Datatabell 

Tabellen under lister opp relevante data for analysen basert på datagrunnlaget til NAV. 

  

Aktive brukere totalt  550 324  

Brukere som mottok hjelpemidler i 2016  139 269  

Nye brukere i 2016  39 014  

Verdi av utleverte hjelpemidler totat (inkl. deler og tilbehør), mill. kr.  2 902  

Verdi av utleverte hjelpemider som omfattes av forslaget, mill. kr.   184,5  

Driftskostnader i Hjelpemiddelsentralene 2016, mill kr  772  

 

 

 

 

 


