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Statsråd Tonje Brenna 

Kunnskapsdepartementet  

Oslo 06.01.2023 

Innspill til Statsbudsjettet 2024 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon med 65 000 

medlemmer. Hørselshemmede barn går i vanlig skole, men har behov for universell 

utforming og tilrettelagt undervisning. Viktig for disse når det gjelder læring er lærerens 

kompetanse og holdning, teknisk tilrettelegging og fysiske og psykososiale forhold.  

For hørselshemmede barn og unge er HLF sine prioriterte statsbudsjettinnspill viktige for 

deres hverdag og fremtid, og vi svarer svært gjerne på spørsmål knyttet til dette.  

HLF Utvikling as fikk fra 2022 tilskudd over statsbudsjettet til kompetansetjenester som 

kompletterer tjenester fra Statped, og er i dialog med Utdanningsdirektoratet om veien 

videre. Tjenesten er samlokalisert med Briskeby videregående skole, noe som gir en unik 

synergi for denne kompetansen. Tjenester gis over hele landet til elever med nedsatt hørsel i 

videregående opplæring, og som baserer sin kommunikasjon på talespråk, og bidrar til at 

sårbare grupper gis mulighet til en likeverdig utdannelse.  

Vi ser frem til dialog med statsråden når anbefalingene kommer til politisk behandling, og ser 

også frem til besøk til våren av politisk ledelse, slik vi avtalte i vårt møte med dere 16.09.22. 

Programkategori 07.20 Grunnopplæringa - Kapittel 227 Tilskott til særskilde skolar o.a. 
–post 78 Tilskott til Signo og Briskeby. Briskeby videregående skole as   
 
Briskeby videregående skole er eid av Hørselshemmedes Landsforbund og er tilrettelagt 

spesielt for hørselshemmede elever. Undervisningen skjer etter talespråklig metode, og 

skolen har svært gode resultater. Elever kan søke seg inn fra hele landet.  

Grunnfinansieringen til skolen har stått stille siden 2020 og bevilgning gitt over 

statsbudsjettet har heller ikke blitt justert for prisvekst de siste årene. Til sammen utgjør 

mangelen på prisjustering i denne perioden på rundt 1,6 millioner kroner. Dette fører til en 

gradvis dårligere økonomi for skolen og manglende midler for å skape et enda bedre 

skoletilbud. Konsekvens kan bli økt gruppestørrelse, reduksjon i fagtilbud og lite oppdatert 

utstyr og materiell, noe som kan virke negativt på læringsutbyttet hos elevene.  

 

Fra januar 2020 til november 2022 er det en økning i konsumprisindeksen (kpi) på 13 % 

Strøm er ikke inkludert i kpi. Ingen lønns- og prisjustering for 2024 vil ytterligere legge press 

på økonomien siden grunnfinansieringen da vil ha stått stille de siste 4 årene. Den reelle 

nedgangen vil da trolig være ca 20 %. 

HLF ber om: 

• At Briskeby videregående skole sikres tilskudd på tilsvarende nivå med bevilgningen 
gitt i 2023, inkludert en justering av konsumprisindeksen.  
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Statped 
 
Statped er inne i en omorganiseringsprosess hvor de nedskalerer og utfaser. Betydelige 

midler tas fra Statped og går inn i Kompetanseløftet. Vi har en stor bekymring knyttet til 

brukerne, da man kutter i budsjett til Statped samtidig som de må utføre mange av de 

samme oppgavene som før. Det er viktig at rådgivningstjenesten for talespråklige 

hørselshemmede fortsetter som før med en samlet hørselskompetanse nasjonalt. Det er en 

spesiell bekymring knyttet til om de viktige elevkursene for talespråklige hørselshemmede vil 

fortsette. 

 

HLF ber om: 

• At Statped sikres tilstrekkelige midler til drift inntil endelig avklaring av oppgaver er 

gjort, og at man bevarer rådgivningstjenesten til talespråklige barn og unge med 

nedsatt hørsel, samt sikrer fysiske elevkurs i regi av Statped. 

 

Midler til Veikart skole  
Veikart for universelt utformet nærskole 2020-2030 er en plan for å oppgradere skolebygg 

med uteområder, som vil sikre at alle barn skal kunne gå på sin nærskole innen 20301. 

Veikartet vil gi samfunnsøkonomisk gevinst og har stor verdi for elever knyttet til inkludering 

og deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. Det er spesielt viktig for hørselshemmede barn og 

unge å kunne gå på universelt utformede nærskoler for å få en likeverdig mulighet til læring 

og sosial deltakelse i sitt nærmiljø.  

HLF viser til at Kunnskapsdepartementet har et koordineringsansvar for FNs bærekraftmål 

nr. 4: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring». Norge har også vedtatt FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 

funksjonsnedsettelse (CRPD), der tilgang til skolebygg er en av forpliktelsene.2 

Kunnskapsdepartementet har også ifølge sektoransvarsprinsippet ansvar for å påse at alle 

elever kan gå på nærskolen. 

HLF er derfor svært fornøyd med at Regjeringen i Hurdalsplattformen sier den vil jobbe for et 

universelt utformet Norge, samt gjennomføre Veikartet, men skal det kunne gjennomføres 

innen 2030 må det nå settes av midler. HLF slutter seg til felles krav fra organisasjonene 

som arbeider med Veikartet.  

 
1 https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004557 
2 CRPD-komiteen har anbefalt at det innføres forskrifter for å fastsette tidsfrister og konkrete tiltak med øremerket 

finansiering for universell utforming av eksisterende bygninger, som prioriterer grunnskoler og videregående skoler, se: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/crpd-2019-avsluttende-bemerkninger-

til-norges-forste-rapport-nor-09092019-finale.pdf.  

https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004557
https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/crpd-2019-avsluttende-bemerkninger-til-norges-forste-rapport-nor-09092019-finale.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/crpd-2019-avsluttende-bemerkninger-til-norges-forste-rapport-nor-09092019-finale.pdf
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HLF ber om: 

• At det etableres en egen tilskuddsordning med 400 millioner kroner over kap. 225 

Tiltak i grunnopplæringa, kombinert med en tidsfrist, for å sørge for at landets skoler 

blir universelt utformet. 

• At regjeringen lager forskrift med tidsfrist, forankret i plan- og bygningsloven   § 31-4, 

slik at alle skolebygg er universelt utformet i 2030. 

Programkategori 07.20 Grunnopplæringa. Kap 226, post 21. Oppfølgning av 
flertallsvedtak i «Tett på» (2019-2020) om syns- og audiopedagogtjeneste 
HLF ber om oppfølging av flertallsvedtaket i forbindelse med Stortingsmeldingen «Tett på»: 

«Flertallet viser til at det tidligere var eksempelvis syns- og audiopedagoger ute i regionene 

som bidro til en bedre, tidligere og mer systematisk støtte til disse ulike elevgruppene. 

Flertallet mener mulighetene som åpnes gjennom omorganiseringen og oppbygging av 

regional og lokal kompetanse bør forsøke å ivareta tilsvarende kompetanse og tett 

oppfølging». Spesielt viktig blir en slik funksjon i en tid da Statped omorganiseres, 

nedskalerer og faser ut oppgaver.  

HLF erfarer at foreldre til hørselshemmede barn ender opp som sine barns koordinatorer, og 

at barna ofte ikke får nødvendig hjelp for å få mulighet til en likeverdig opplæringssituasjon. 

Dette er også dokumentert i HLF-rapport: https://www.hlf.no/aktuelt/2020/ny-rapport-om-

horselshemmede-barn-og-unge/ 

HLF ber om: 

• At det øremerkes midler på post 2l, kompetanseheving lokalt, for å få på plass en 
syns- og audiopedagogtjeneste som sikrer en nødvendig oppfølgning av elever med 
sansetap. 

HLF ser frem til et samarbeid om statsbudsjettet for 2024 og håper regjeringen prioriterer 
disse viktige områdene. For ytterligere informasjon kontaktes Orholm på orholm@hlf.no eller 
mobil 91628776.  
 
 
  
Vennlig hilsen  
Hørselshemmedes Landsforbund  
 
 
  
Inger Helene Venås      Merete J. Orholm  
Generalsekretær      politisk sjef 
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