KOMMUNEINFORMASJON – JULI 2019

Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2019.
Det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i
2020.
Ordningen er rammefinansiert. Rammen for 2019 var på 65 450 000 kroner, etter at
regjeringen styrket ordningen med 15 millioner kroner i 2019.
Det har blitt fattet over 800 vedtak om aktivitetshjelpemidler i 2019. Rammen er nå
brukt opp, og det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år
før i 2020.
Brukere som nå søker på slike aktivitetshjelpemidler vil få avslag resten av året. Det
vil også bli gitt avslag på innmeldte behov for service, reparasjon, reservedeler,
tilbehør m.m. ut 2019.
Vi oppfordrer derfor brukere over 26 år å vente til 2020 med å søke om
aktivitetshjelpemidler.

Dette er en beslutnings fra Arbeids – og velferdsdepartementet.

BESTILLINGSORDNINGEN

De fleste bestillere benytter ordningen etter hensikten og gjør dette riktig. Etter en ny
gjennomgang av feil – så er det dessverre noen som ikke ser ut til å håndtere dette på en
tilfredsstillende måte.

Når det gjelder avgjørelsen vedr. hvem som mister godkjenningen eller står i fare for å miste den, er
det en samlet vurdering mtp omfanget av feil, alvorlighetsgraden av feil, hvorvidt vedkommende
lærer av sine feil og vi kan registrere en forbedring eller ei. Vi følger oversikten og sammenligner fra
forrige gang vi undersøkte returene. Vi lar ikke bestillere som mister sin godkjenning ta nytt kurs før
det nye nasjonale e-læringskurset som er på gang blir klart.

Vi sender nå ut en liste til hver kommunekontakt – som bes håndtere dette i sin kommune.

Formelt er det lederen av sentralen som delegerer fullmakter til kommunale bestillere for å belaste
stønadsbudsjettet – etter folketrygdens regler. Det er også sentralens leder som kan trekke
fullmakten tilbake. Dette er en ren administrativ beslutning, og kan ikke påklages.

SOMMERBREV FRA HØRSEL

Vedlagt ligger Sommerbrevet fra våre rådgivere på hørsel. Det er tidligere sendt ut til alle
hørselskontaktene, men for å være sikker på å nå alle – sender vi det også i forbindelse med
kommuneinformasjonen.

Det er viktig for oss at dere SKRIFTLIG melder om skifte av både syns – og
hørselskontakter.

