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HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon med over 65 000 
medlemmer. I Norge er vi den største organisasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser. I 2020 
er en million nordmenn hørselshemmet. 

 

Høringsuttalelse Regionreformen – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen. 
Forslag om nedleggelse av Statped. 

Et av utvalgets forslag er å overføre Statpeds PP-oppgaver til fylkeskommunene og dermed ansvaret 
for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Oslo kommune overtar Statpeds skole i 
Skådalen og må ta ansvaret for et landsdekkende tilbud.  

Statpeds resterende oppgaver, primært utvikling av læremidler og forskning, overføres 
Utdanningsdirektoratet. 

Som en organisasjon som representerer barn og unge som er avhengige av Statped sin 
spisskompetanse på hørsel er det viktig for oss å si vår mening om dette forslaget. Et forslag vi ikke 
kan se er faglig utredet med tanke på konsekvenser for brukerne. Velger man å komme med et så 
vidtrekkende forslag må man utrede dette nøye, og være i dialog med alle berørte parter. 
 

HLF mener  

Kompetanse om sjeldne diagnoser må ikke forvitre 

Statped har 6 fagområder med spesialkompetanse på sjeldne diagnoser. En viktig grunn til at man har 
Statped er at denne kunnskapen holdes ett sted, da det er forholdsvis sjelden man har erfaring med 
disse diagnosene i mange av landets kommuner.  Hørselsutfordringer er et av Statpeds viktige fagfelt, 
og hørselshemmede barn og unge er helt avhengige av denne kompetansen. 

HLF ser det som svært viktig at man har et nasjonalt organ som besitter kompetansen som er så viktig 
for at barn og unge kan få den hjelp og støtte de trenger, og får et fullgodt tilbud der de bor. Skal man 
gjennomføre forslaget fra Hagen-utvalget, dele fagfeltet og legge rådgivende oppgaver ut til landets 
fylkeskommuner, vil kunnskapen forvitre, og dette vil gå på bekostning av barn med særskilte 
utfordringer. 

Erfaringer med å få et hørselshemmet barn i skolen er sjeldent i mange kommuner. Det er derfor helt 
essensielt at noen besitter denne kompetansen for å gi barn og unge en så god skolehverdag og et så 
godt liv som mulig.  

Statped må nærmere brukeren 
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Imidlertid er det også slik at HLFs erfaring er at brukerne savner et Statped som er nærmere dem. De 
ønsker en kortere vei inn til kompetanse og nødvendig hjelp for å få en god skolehverdag. Det er en 
realitet at antall hørselshemmede som følges opp av Statped har falt over årene, for mange 
hørselshemmede barn og unge går under radaren, og er mer eller mindre overlatt til seg selv. 

Tidligere hadde man en struktur på hørselsfeltet hvor man hadde fylkesaudiopedagoger som fulgte opp 
barna innenfor «sitt område», dette skapte en nærmere kontakt og kjennskap til brukerne i de ulike 
geografiske områdene. I dag er den regionale strukturen som følger: Statped Sør-Øst, Statped Vest, 
Statped Midt-Norge, Statped Nord. Det burde være mulig å bruke noen av ressursene man allerede har 
innen Statped til at en eller flere1 hadde en dedikert rolle i forhold til å følge spesielt opp 
brukergruppen innenfor sitt område.  

 
Konklusjon; HLF ønsker da at Statped består som et sterkt kompetansemiljø, men ønsker samtidig at 
man bruker de mulighetene som ligger i de regionale strukturene til å dedikerte stillinger som tillegges 
en proaktiv rolle i forhold til å følge opp alle brukerne innenfor de enkelte områder. 
 

Om det er spørsmål til vedlagte så vær vennlig å ta kontakt med HLF. 

Med vennlig hilsen for HLF 

 

 

Anders Hegre         Marit Skatvedt 

Generalsekretær       Seniorrådgiver 

 

 

 

 

                                                             
1 forholdstall etter folketallet i regionen 

 


