Til: Kunnskapsdepartementet
Fra: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
Dato: 20 november 2020

Høringsnotat. Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.
Statsbudsjettet kap 226, kap 231, post 21
HLF støtter FFO i deres høringssvar, hvor HLF, som en av flere FFO-organisasjoner, samlet har
diskutert høringsnotatet. HLF ønsker likevel å presisere et punkt angående koordinatorfunksjon, se
punkt 7.2 Samarbeidsforumets innstilling, side 6. Her står det å lese «For kompetanseløftet er det
anledning til å bruke deler av midlene til en koordinatorfunksjon for brede og omfattende tiltak.
HLF ber om oppfølging av flertallsvedtaket i forbindelse med Stortingsmeldingen «Tett på» om å få
på plass audio- og synspedagoger i fylkene: «Flertallet viser til at det tidligere var eksempelvis synog 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». HLF ber konkret om at det øremerkes midler til en koordinatorstilling for
hørselshemmede barn og unge.
Barn med hørselsutfordringer hadde frem til 2000 en fylkesaudiopedagog som fungerte som en
koordinator. En HLF-rapport, som kommer senhøsten 2020, viser at etter at ordningen ble lagt ned har
mange foreldre endt opp med en krevende jobb som sine barns koordinatorer, uten at man
nødvendigvis klarer å sikre barnet den beste hjelpen. Mange barn har også “gått under radaren” på
grunn av at oppfølgningen ikke er tett på. Rapporten vil bli sendt Kunnskapsdepartementet når den
foreligger i midten av desember. Nedleggelse av fylkesaudiopedagogordningen har også hatt den
konsekvens at det er 2000 færre barn med hørselstap som følges opp av Statped i 2018 enn det var da
ordningen ble nedlagt. Hvor er disse barna blitt av? Tallene på hørselsutfordringer hos barn er relativt
stabile, så her ligger ingen fullgod forklaring. Vårt håp er at en koordinator på feltet vil bidra til det
overordnede målet: at alle barn og unge opplever en god og inkluderende oppvekst, leke- og
læringsmiljø, og at flere gjennomfører videregående opplæring.
HLF ønsker lykke til med det videre arbeidet, og ber dere ta kontakt om dere har spørsmål eller
ønsker mer informasjon.
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