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FORSLAG OM ENDRING I FOLKETRYGDLOVEN - HØRING 
 
Vi henviser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 16. august d.å. og oversender vedlagt 
Byrådens sak av nr. 36 av 25.september 2006  med vedlegg. Oslo kommune avgir følgende 
høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å oppheve folketrygdlovens  
§ 5-10: 
 
 "Oslo kommune kan se fordelene ved å samle rettigheter knyttet til opplæring under 
 samme lov. Kommunen vil imidlertid ikke kunne støtte Helse- og 
 omsorgsdepartementets forslag om å oppheve folketrygdlovens § 5-10, under 
 henvisning til at dette i vesentlig grad vil svekke situasjonen for barn og voksne med 
 språk- og taledefekter i skolen og i samfunnet ellers. 
 
 Kommunen vil i denne forbindelse bl.a. påpeke at mange som rammes av forslaget 
 hører inn under spesialhelsetjenesten hvor behandlingstilbudet er medisinsk begrunnet 
 og dermed ikke alene bør sortere under kommunens opplæringsanvar i hht. 
 opplæringsloven. Flere av behandlingstilbudene som idag faller inn under 
 folketrygdlovens § 5-10 er basert på høyt kvalifisert spesialistbehandling som ikke 
 naturlig faller inn under en kommunes ansvar. Hørselshemmede vil som følge av 
 forslaget kunne miste vesentlige tilbud såfremt folketrygdloven ikke vil omfatte 
 audiopedagogisk behandling. 
 
 Folketrygdlovens § 5-10 innebærer i praksis en utvidet rett i tillegg til opplæringslovens 
 bestemmelser. Denne rett vil bortfalle som følge av departementets forslag. 
 Opplæringslovens bestemmelser innenfor dette felt er svært generelle og kan favne for 
 vidt, slik at behandlingstrengende som ellers kunne omfattes av folketrygdloven, vil 
 kunne gå glipp lovpålagte tjenester fra kommunens side. Evt. svikt fra kommunens side 
 vil kunne utløse erstatningssøksmål fra enkeltpersoner. Folketrygdlovens § 5-10 sikrer 
 rett til nødvendig faglig kompetanse. Dette er ikke tilstrekkelig sikret i 
 opplæringslovens aktuelle bestemmelser. I hht. folketrygdlovens  
 § 5-10 kan en pasient henvises til logoped eller audiopedagog av lege, et hensyn som 
 ikke ivaretas tilsvarende i opplæringslovens bestemmelser. 
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 Dagens ordning innebærer at voksne som pga. skade eller sykdom har behov for re-
 læring av lese- og skriveferdigheter i noen grad har fått behandling med hjemmel i 
 folketrygdloven. Hvis bestemmelsen faller bort, må PP-tjenesten oppstille nødvendig 
 beredskap, hvilket vil medføre betydelige utfordringer.  
 
 Selv om det tas sikte på å kompensere utgifter til behandling med hjemmel i 
 folketrygdloven i rammetilskuddet til kommunen, vil Oslo kommune ut i fra de rammer 
 som fremgår av departementets høringsbrev bli påført betydelige ekstrautgifter som 
 følge av forslaget."  
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