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Innspill til statsbudsjettet 2017
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 60 000
medlemmer. Rundt 14,5 % av Norges befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som
sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende
rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag.
Gruppen hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Forskning viser
at det i 2020 vil være om lag 1 millioner hørselshemmede.
Programkategori 07.20 Grunnopplæringa - Kapittel 227 Tilskott til særskilde skolar o.a. –post
74 Tilskott til Signo og Briskeby. Briskeby videregående skole as (Briskeby) - Betingelsene for
skoledrift: ekstra tilskudd utover privatskolelovgivningen
Briskeby er eid av HLF, ligger i Lier i Buskerud, og er tilrettelagt spesielt for hørselshemmede elever.
Undervisningen skjer etter talespråklig metode. Man kan søke seg inn til skolen fra hele landet.
Skolen var tidligere en del av Statped. I forbindelse med overgangen til privatskoleloven i 2012 har
skolen større utgiftene, som blant annet knytter seg blant annet til ansettelser av fagpersoner og
ekstrautgifter til revisortjenester, utgifter som før var dekket av Statped. Dette er noen av de mange
viktige poster for å drive forsvarlig, god og forutsigbar skoledrift, og for å kunne rekruttere og holde
på nøkkelpersonell.
HLF ønsker: at bevilgning til Briskeby videregående for 2017 blir på samme nivå som 2016, med
prisjustering. En trygghet i skolens økonomi gir forutsigbarhet, og gjør at man vil kunne trygge
skolen, slik intensjonen var i forhandlingene da Briskeby gikk over til privatskolelovgivningen.

Kapittel 230 Stat Ped, post 01 Det er rundt 2500 hørselshemmede barn og unge, majoriteten bruker
talespråk som førstespråk. Langt de fleste av disse er integrert i hjemmeskolen, og mange følges opp
av Statped. For at en hørselshemmet elev kan fungere godt i hjemmeskolen er det essensielt med
oppfølgning og tilrettelegging. Flere kan trenge korttidsopphold med vekt på tunghørtpedagogikk. En
viktig satsning her er Statpeds elevkurs: Statped gir med disse kursene et sosialpedagogisk tilbud til
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hørselshemmede elever med norsk som førstespråk. Målet med elevsamlingene er å bidra til en positiv
identitetsutvikling og økt bevissthet om egen hørselshemming.
HLF ønsker: I statsbudsjett for 2017 gis Statped en million friske kroner for styrking av
elevkursene for tunghørte elever.

Kap 254 Tilskott til vaksenopplæring, post 70 Tilskott til studieforbund
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har 19 fylkeslag og 200 lokallag. For våre medlemmer og
andre hørselshemmede er det viktig med et tilrettelagt kurs- og aktivitetstilbud. En hørselshemming er
et skjult handikap, og dermed ofte vanskelig å forstå konsekvensene av for omgivelsene. Mange har
utfordringer med å delta på andre aktiviteter og opplæring, og kan derfor velge å trekke seg tilbake fra
samfunnet. Det er av stor betydning at HLF har et godt kurs- og aktivitetsprogram, som fokuserer på
mestring, erfaringsutveksling og personlig utvikling, på lokalt plan, og hvor alt er tilrettelagt og alle er
inkludert. HLF ønsker: For å kunne opprettholde det gode studiearbeidet som gjøres over hele
landet er det viktig at bevilgningen holdes på 2016-nivå pluss at det blir justert for prisstigning.
Det er også viktig at man ikke øremerker deler av midler, dette vil i praksis utgjøre et kutt i
tilskuddet til opplæring i frivillige organisasjoner. Dette medfører at vi på sikt står dårligere
rustet til å nå grupper som trenger et tilbud.

Vi ønsker lykke til med arbeidet med statsbudsjettet for 2017, og bidrar gjerne om det er ønskelig. Ta
kontakt med undertegnede om det skal være spørsmål til vedlagte.
Med vennlig hilsen

Anders Hegre

Marit Skatvedt
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