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Høring - Endring i folketrygdloven - Forslag til oppheving av §5-10

Vi viser til departementets brev av 16.08.2006.
Endring i folketrygdloven om oppheving av trygderefusjon til privatpraktiserende logopeder
og audiopedagoger etter henvisning fra lege, ble varslet i St.prp. nr. 61 (2005-2006) Om
lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007.

I høringsbrevet av 16.08.2006 begrunnes endringsforslaget bl.a. med forslag fra en
arbeidsgruppe nedsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartement som avga rapport i
2001. Forslaget blir også begrunnet med at folketrygden ikke har et ansvar for å yte tjenester
eller sørge for at tjenestene er riktig fordelt i forhold til behov, eller at de privatpraktiserende
logopeder gir tilbud til de vanskegrupper der behovet for hjelp er størst.

Arbeidsgruppen framholdt ifølge høringsbrevet at oppheving av refusjonsplikten i
folketrygden og overføring av disse oppgavene til kommunesektoren, ville medføre at
ansvarsforholdene ville bli klarere, at det ville skapes ansvarserkjennelse i kommuner og
fylkeskommuner og at logopediske og audiopedagogiske tiltak i større grad ville kunne ses i
sammenheng med andre pedagogiske og rehabiliteringsrelevante tiltak.

Dersom kommunesektoren skal overta disse oppgavene på en god måte, trengs det etter vår
vurdering en langt bedre dokumentasjon av konsekvenser og rolle- og ansvarsavklaring enn
det som er gitt i høringsbrevet. Det gjelder bl.a. klarere skille mellom behandlingsfase og
rehabiliteringsfase, dokumentasjon av behovet geografisk slik det kommer til utrykk i
utbetalte refusjoner, fordeling mellom logopeder og audiopedagoger (også geografisk) og en
viss forutsigbarhet i finansiering ved at det blir tatt høyde for at dette er et område som er i
sterk vekst.

Vi ber på denne bakgrunn om at oppheving av § 5-10 i folketrygden utsettes til det
foreligger bedre dokumentasjon av konsekvensene for kommunesektoren. KS ønsker også
å minne om at det både fra statens og fra KS sin side arbeides med å få til en mer
forpliktende konsultasjonsordning. Etter vår vurdering vil det være naturlig å ta
endringsforslaget inn i konsultasjonsordningen.
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