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Høringsnotat til Meld. St. 14 (2014-2015)
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 58 000 medlemmer.

MERKNAD 1: Hvis tjenester hjemlet i for eksempel folketrygden overføres til kommunene må
rettighetene følge med og finansieringen sikres.
MERKNAD 2. Kommunene må ha en styrket kompetanse og økt faglig bredde innen hørsel (slik
Helsedirektoratets rapport IS 1947 fra 2011 anbefaler). Alle kommuner må ha hørselskontakter med
hørselsfaglig kompetanse
HLF er positive til en kommunereform hvis mål er et styrket fagmiljø og bedre tjenester. I 20201 vil en
million nordmenn ha en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra
utdanning og arbeidsliv. Gruppen hørselshemmede er mangfoldig og en del har behov for spesialiserte
tjenestetilbud innen rehabilitering og hørselsteknisk utstyr, mens andre trenger enklere tilrettelegging og
hjelpemidler samt kunnskap i å mestre sin hverdag.
I dag varierer det kommunale tilbudet veldig og i den fremlagte stortingsmeldingen om kommunereformen
ser HLF utfordringer knyttet til kompetanse og finansiering av tjenestilbudet. I tillegg frykter vi at
rettigheter som i dag er regulert av folketrygden vil vannes ut hvis finansieringsansvaret overflyttes til
kommunene. HLF er særlig opptatt av rehabiliteringstjenestene og hjelpemiddelområdet. Det er viktig at
tjenestene er helhetlige, forutsigbare og at brukeren får de tjenestene og hjelpemidlene en skal ha når en
trenger det. Det er viktig med kompetente fagmiljø som bidrar med sin kunnskap til beste for brukeren,
også i den videre oppfølgingen. Hørselshemmede rapporterer om ulik oppfølging, tilbud, kompetanse og
tilrettelegging. I tillegg er det veldig varierende i forhold til bosted og kommunens ressurser til å gi tilbud.
Mange hørselshemmede havner ufrivillig utenfor utdanning og arbeid på grunn av manglende
rehabiliteringstilbud eller lang ventetid. Sosial isolasjon og psykisk uhelse kan også bli en konsekvens.
HLF vil påpeke viktigheten av å ansette hørselsfaglig utdannet personell (audiograf/audiopedagog) som
kommunal hørselskontakt. Behovet for å styrke kompetansen og øke den faglige bredden innen hørsel er
også i tråd med anbefalingen til Helsedirektoratets arbeidsgruppe som har sett på avklaring av ansvars- og
oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsfeltet2.
Økt samhandling mellom frivilligheten, brukerorganisasjonene og det offentlige er en styrke. HLF er glad
for å kunne bidra med sin kompetanse, hørselshjelpere og likepersoner for å styrke det kommunale
tjenestetilbudet.
MERKNAD 3. Brukerorganisasjonene må direkte involveres i utviklingen av tjenestetilbudet.
Vi vil uttrykke viktigheten av reell brukermedvirkning i utvikling av tjenestilbudet. Når tjenestene skal
legges mer i nærhet av brukeren må medvirkningen være optimal. Dette reflekterer ikke stortingsmeldingen
godt nok. Dette gjelder også endringer innen organisering av hjelpemiddelområdet.
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For nærmere informasjon kontaktes leder av interessepolitisk avdeling i HLF,
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