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Høring  -  Endring i folketrygdloven
FFO viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 16. august 2006, der FFO bes
om å uttale seg om forslag til oppheving av § 5-10 i folketrygdloven - behandling for språk-
og taledefekter.

Sammenfatning  av FFOs  kommentarer
• FFO går imot forslaget om å oppheve folketrygdlovens § 5-10 fra 1. januar

2007

• FFO går imot å kommunalisere stønadsordninger som i dag er hjemlet i
folketrygden

• FFO mener at forslaget om å oppheve § 5-10 vil undergrave og svekke
brukernes individuelle rettssikkerhet

• FFO mener at endringer på dette området først kan finne sted etter en prosess
der funksjonshemmedes organisasjoner har fått komme med innspill i forhold til
hva som vil gi gode ytelser til brukerne

Kommunalisering av trygdeordninger  -  svakere rettssikkerhet
FFO går imot forslaget om å oppheve folketrygdlovens § 5-10. Etter FFOs oppfatning er
forslaget en kommunalisering av en trygdeordning. FFO har i den senere tid mottatt flere
henvendelser knyttet til ulike stønadsordninger i folketrygden. FFO er sterkt bekymret for at
det nå skjer en gradvis omlegging av rettighetene i folketrygden uten at
brukerorganisasjonene er tatt med i de innledende diskusjonene. Dersom brukermedvirkning
skal være et grunnleggende prinsipp for Regjeringen, slik det sies i Soria Moria-erklæringen,
kan ikke slike fundamentale omlegginger av folketrygden gjennomføres uten
brukermedvirkning i de foregående prosessene.

FFO viser for øvrig til brev om denne problematikken sendt til statsråd Bjarne Håkon Hansen
den 5. september 2006.

FFO mener at en oppheving av folketrygdlovens § 5-10 vil gi brukerne svakere rettssikkerhet.
Til tross for at departementet sier at det tas sikte på å overføre et beløp til rammetilskuddet til
kommunene tilsvarende det som ble brukt i 2005 til privatpraktiserende logopeder og
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audiopedagoger, mener FFO at dette ikke sikrer brukerne behandling og hjelp som de ellers
ville fatt etter § 5-10.

FFO
Sårbare brukergrupper rammes
Forslaget innebærer å fjerne dagens refusjonsordning for privatpraktiserende audiopedagoger
og logopeder. Etter FFOs oppfatning er det i denne saken viktig å skille mellom opplæring og
behandling.

Når det gjelder opplæring, har kommuner og fylkeskommuner et ansvar etter
opplæringsloven. FFO erfarer at dette i seg selv er et område der det kan være tilfeldig om
kommunene følger opplæringsloven. Departementets begrunnelse for å legge ansvaret som nå
ligger i folketrygdlovens § 5-10 over til kommunene, er at endringsforslaget vil "klargjøre
ansvarsforholdene", og gi "økt mulighet for kvalitetssikring av tjenestene". FFO mener
departementet ikke i tilstrekkelig grad vektlegger kommunenes ulike praksis overfor sårbare
brukergrupper. FFOs erfaring er tvert imot at kommunenes ansvar for å oppfylle retten etter
opplæringsloven har ført til at tilbudet er redusert.

Personer som er rammet av afasi og personer med behov for behandling og opptrening etter
en cochlea implantat (CI) operasjon, vil rammes hardt dersom man fjerner refusjonsordningen
etter folketrygdlovens § 5-10. FFO viser til mer detaljerte innspill fra Afasiforbundet og
Hørselshemmedes Landsforbund. FFO vil imidlertid presisere at disse to gruppene ikke utgjør
noen uttømmende liste over brukere av refusjonsordningen. Også andre grupper av
hørselshemmede og
språk- og talerammede vil bli rammet av endringsforslaget.

Brukermedvirkning
FFO er kjent med at det i forhold til CI-opererte pågår et arbeid med å utrede tiltak som skal
gi både CI-opererte barn og voksne et godt oppfølgingstilbud. FFO forutsetter at det er
brukermedvirkning i denne prosessen. Det er uheldig å oppheve § 5-10 før dette arbeidet er
avsluttet.

Når det gjelder afasirammede, mener FFO at dagens tilbud etter opplæringsloven ikke sikrer
at deres rettigheter blir oppfylt. Opplæringsloven er uklar og gir rom for tolkningsmuligheter,
noe som fører til at enkelte kommuner fraskriver seg ansvaret for å gi afasirammede ny
opplæring av logoped. For å finne gode og praktiske løsninger for alle grupper med behov for
behandling for språk- og taledefekter, er det helt avgjørende å lytte til brukernes erfaringer.
Det fordrer brukermedvirkning fra funksjonshemmedes organisasjoner i de
endringsprosessene som igangsettes. Fra brukerorganisasjonenes side er det maktpåliggende å
sikre den individuelle retten til å få god hjelp til alle som rammes av dette forslaget.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Liv Arum
generalsekretær
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