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Til: Utdannings- og forskningskomiteen.  

 

Fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 

 

Notat statsbudsjett 2023 

 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er en organisasjon for landets hørselshemmede med 65 000 

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

tilrettelagt undervisning.  Når det gjelder læring er lærerens kompetanse og holdning viktig, samt 

teknisk tilrettelegging, fysiske og psykososiale forhold og universell utforming. 

 

  

Programkategori 07.20 Grunnopplæringa. Kapittel 227 Tilskott til særskilde skolar o.a. – 

Post 78 Tilskott til Signo og Briskeby. Briskeby videregående skole as (Briskeby) 

Briskeby videregående skole er eid av HLF, ligger i Lier i Viken, og har inntak fra hele landet. Skolen 

er tilrettelagt spesielt for hørselshemmede elever. Undervisningen skjer etter talespråklig metode 

kombinert med hørselsteknisk utstyr. Skolen har svært gode resultater og meget god gjennomføring. 

Grunnfinansieringen har stått stille siden 2020, det fører til en gradvis dårligere økonomi for skolen. 

Konsekvens er økt gruppestørrelse i noen fag og reduksjon i fagtilbud, noe som kan virke negativt på 

læringsutbyttet hos elevene. Fra januar 2020 til september 2022 er det en økning i konsumprisindeksen 

(kpi) på 12.8 %. Strøm er ikke inkludert i kpi. Ingen lønns- og prisjustering i 2023 vil ytterligere legge 

press på økonomien siden grunnfinansieringen da vil ha stått stille i 3 hele år. 

 

• HLF ber komiteen om å legge til kr 942 000 i tilskuddet til Briskeby videregående skole, for 

å kompensere for prisvekst.  

 

 

Kap. 230, post 1 - Statped   

HLF ser med bekymring på store kutt som gjøres i overføringene til Statped mens de fremdeles er i en 

omorganiseringsperiode.   Kompetansen om hørselsutfordringer i kommunene er lav og vi er generelt 

bekymret for om kommunene er klare til å håndtere oppgaver med å ivareta barn og unge med behov 

for spesialpedagogisk oppfølgning. Det er derfor viktig at Statped har kapasitet til å ivareta de 

oppgavene de skal håndtere og ikke tappes for ressurser før fremtidig mandat er vedtatt og brukerne er 

ivaretatt på en god og forsvarlig måte.  

Det er ennå ikke tatt stilling til hvilke oppgaver som skal forbli i Statped på hørselsfeltet. Ett kutt er 

prematurt i forhold til status i prosessen. Vi er spesielt bekymret for at kuttet går ut over 

hørselshemmede barn. Det er relativt få barn med hørselsutfordringer i hver kommune, og vi 

understreker betydningen av at man beholder ansvaret for gruppen på nasjonalt nivå.  Statped arbeider 

med flere forslag til nedskalering og utfasing av oppgaver hvorav flere rammer feltet hørsel. HLF har 

her flere bekymringer. For barn og unge med hørselsutfordringer er det viktig at  fysiske elevkurs 

opprettholdes nasjonalt, blant flere andre tiltak. Elevkursene er kanskje det eneste stedet de har 

mulighet til å møte jevnaldrende med hørseltap for erfaringsutveksling, læring og sosialt fellesskap. 
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• HLF ber komiteen om å reversere kutt fra Statped, slik at man sikrer at de kan ivareta sine 

oppgaver og kan gi barn og unge den helt nødvendige spesialpedagogiske oppfølgningen frem til 

en justert ansvars- og oppgavefordeling er klar. 

 

Kap 225 Tiltak i grunnopplæringa. Veikartet 

Inkludering i samfunnet begynner med universelt utformede og tilgjengelige skolebygg, der alle elever 

lærer sammen. Det gir gode læringsmiljø for alle. I dag er bare 35 prosent av skolene universelt 

utformet, og 8 prosent er definert som helt utilgjengelige. Der møter elever med funksjonsnedsettelse 

en stengt dør. Det får konsekvenser for skolegang og vitnemål, og mulighetene deres i utdanning og 

arbeid videre. Det er verken bra for samfunnsøkonomien eller bærekraften i samfunnet. En av ti unge 

står i dag utenfor arbeidslivet. Det begynner i skolen.   

Det er på høy tid å begynne gjennomføringen av «Veikart Universelt utformet nærskole 2030». 

Regjeringen har som mål i Hurdalsplattformen å gjøre dette, blant annet gjennom å gjeninnføre 

rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmebasseng. Hvis man velger denne veien bør 

ordningen innrettes direkte mot universell utforming av skolebygg og veikartet, og kombineres med å 

innføre en tidsfrist i forskrift for når alle skoler skal være universelt utformet (2030).  

For å oppfylle regjeringens mål, samt FNs bærekraftmål nummer 4 og artikkel 24 i FN konvensjonen 

om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne må det skje noe nå. Planen har vært klar siden 

2018. 

• HLF ber komiteen sørge for at det settes av midler til Veikartet  kombinert med en tidsfrist, slik at 

landets skoler blir universelt utformet .  
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