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Dysleksiforbundet går imot forslaget om å oppheve § 5-10 i folketrygdloven.

Etter vårt syn er det ikke grunn til å anta, at overføring av et beløp tilsvarende utbetaling etter
§ 5-10 som rammetilskudd til kommunene, vil sikre brukerne logopedisk hjelp. Mange
kommuner har allerede en svært presset økonomi. Elever (dette gjelder både barn og
unge)som trenger pedagogisk støtte får ofte ikke den hjelpen de trenger. I kommune Norge ei-
det regelen framfor unntaket at det er lange ventelister hos Pedagogisk psykologisk tjeneste.
Kommunene er ikke pålagt å kunne tilby logopediske tjenester. I en slik situasjon er etter vårt
syn et rammetilskudd til kommunene ikke på noen måte tilstrekkelig som virkemiddel for å
sikre personer med språk og talevansker logopedisk hjelp.

Dysleksiforbundet mener at det er grunn til å anta at den foreslåtte endringen vil ramme
skjevt. De kommunene som har god økonomi, som allerede har logopedisk kompetanse og
kapasitet, vil få et incentiv til å styrke satsingen. For fattige kommuner som ikke har
logopedisk kompetanse, vil ikke et rammetilskudd være tilstrekkelig til å utløse satsing på
logopedi. Den foreslåtte endringen med et ramme tilskudd "smurt jevnt utover" vil etter vår
mening føre til at brukere i rike kommuner vil kunne få hjelp, mens brukere i fattige
kommuner ikke vil få hjelp.

Den foreslåtte endringen vil etter Dysleksiforbundets oppfatning føre til at mange brukere vil
få et dårligere tilbud enn de har i dag. Vi mener også at endringen vil føre til ulik praktisering
av lovverket fra kommune til kommune.
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