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Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring - IKVO - takker for henvendelsen og for
å fa være blant  høringsinstansene.

IKVO har ved flere anledninger sagt at vi ønsker denne endringen velkommen.
Som vi har påpekt har ordningen med refusjon fra folketrygden til privatpraktiserende logopeder
gjort at mange kommuner har vegret seg for å opprette egne logopedstillinger. Man har skjøvet det
økonomiske ansvaret over på folketrygden. Dette har ført til en favorisering av de kommunene som
ikke har gjort jobben de er pålagt etter opplæringsloven. Som en følge av en uryddig praksis i
forhold til regelverket, har det mange steder vært en "kamp om å slippe å yte tjenesten" der både
kommunen og trygdekontorene har fraskrevet seg ansvar. Dette har kunnet skje fordi det har vært
et stort tolkningsrom i forhold til å definere om behovet er medisinsk rehabilitering eller
spesialpedagogisk voksenopplæring. IKVO ser den foreslåtte lovendringen som en klargjøring av
disse forholdene og at den legger ansvaret og økonomien til kommunen gjennom opplæringsloven.
Det er vårt håp at dette vil stimulere kommunene til å opprette flere logopedstillinger, slik at folk
med språk- og talevansker kan få et godt tilbud uansett hvor i landet de bor.

IKVO ser samtidig at kommunenes økonomi fortsatt er så presset at opprettelse av nye stillinger
kan komme i konkurranse med andre presserende behov. Vi ber derfor departementene om at
midlene som tenkes overført Ø folketrygden til kommunene blir øremerket de første par årene,
slik at de synliggjøres og kan stimulere kommunene til å opprette nødvendige stillinger.

IKVO ønsker denne endringen velkommen også fordi vi føler oss overbevist om at brukere av
denne tjenesten vil ha stor nytte av at logopedtilbudet samordnes og settes inn i eksisterende ,
kommunale organisasjoner. Ved at logopedtilbudet sees i sammenheng med det øvrig
voksenopplæringstilbudet, gir det utvidede muligheter for tverrfaglighet og bredere
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rehabiliteringstilbud fra kommunenes side. Dette viser seg i praksis å være til god nytte og hjelp
for brukerne av tjenestene.

Med vennlig hilsen:

1\-. Jan  ambs-Lyche ,  eleder


