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Innspill til statsbudsjettet 2017
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 62 500
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.
Det er rundt 2500 barn med hørselshemminger i skolen i dag. 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 230 Stat Ped, post 01 Statped er svært viktig
for den gruppen barn og unge som HLF representerer. Det er essensielt at det satses på Statped som
sitter på viktig kunnskap, som ofte er mangelvare i kommunene.
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 viktig 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 hørselshemmede elever med
norsk som førstespråk. Målet med elevsamlingene er å bidra til en positiv identitetsutvikling og økt
bevissthet om egen hørselshemming.
Merknad: Stortinget ber regjeringen bevilge Statped en million kroner for styrking av elevkursene for
talespråklige elever med nedsatt hørsel.
Programkategori 07.20, kapittel 226. Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa, post 21
Spesialpedagogikk og kunnskap om undervisning av funksjonshemmede utgjør en altfor liten del av
utdanning og videreutdanning for lærere samtidig som inkludering og mindre spesialundervisning i
skolen er en politisk prioritering.
HLF ber om at post 21 økes med to millioner kroner for kompetanseutvikling på dette feltet. Herunder
ser HLF det som svært viktig med kompetanseutvikling i tunghørtpedagogikk, undervisning av
talespråklige elever med nedsatt hørsel.
Merknad: Stortinget ber regjeringen bevilge 2 millioner kroner for kompetanseutvikling innen
spesialpedagogikk.
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