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Høring  -  endring i folketrygdloven

Vi viser til høringsbrev datert 16.8.2006 der departementet foreslår å oppheve folketrygdloven
§ 5-10 - Behandling for språk og taledefekter.

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter forslaget om å oppheve folketrygdloven § 5-10.
Manglende avklaring vedrørende framtidig ansvarsplassering har i lengre tid preget
forvaltningen av refusjonsordningen for logopeder/audiopedagoger.

Folketrygdens stønadsordning er sekundær i forhold til skolemyndighetenes plikt til å gi
spesialpedagogisk tilbud i henhold til opplæringsloven. De senere årene har vi registrert en
utvikling i retning av at kommuner og fylkeskommuner fraskriver seg ansvar og skyver en
stadig større del av finansieringsansvaret over på folketrygden. Dette gjenspeiles i en
betydelig utgiftsvekst.

Uklare ansvarsforhold rammer i første rekke brukerne. De blir lett kasteballer mellom
offentlige etater. Det vil være en klar fordel om tjenesteansvaret og finansieringsansvaret
samles ett sted. Det er ikke tvil om at folketrygdens stønadsordning har sikret behandling til
en rekke brukere som ikke har fått et tilbud gjennom kommunen/fylkeskommunen. Vi vil
derfor understreke betydningen av at det ved overføring av midler fra folketrygden legges
klare føringer på kommuner og fylkeskommuner i forhold til å sikre et godt tilbud for alle
brukergrupper.

Arbeids- og velferdsetaten opplever en rekke utfordringer knyttet til forvaltningen av
stønadsordningen. I påvente av en avklaring om framtidig ansvarsplassering, har Helse- og
omsorgsdepartementet valgt ikke å oppdatere Forskrift om stønad til dekning av utgifter til
undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog.
Regelverket oppleves som firkantet og dårlig tilpasset den faglige utviklingen som har funnet
sted på området.
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Refusjonstakstene fastsatt i forskrift er ikke endret i tråd med utviklingen i takster på øvrige
stønadsområder.  Det er heller ingen forhandlinger om takster på området.  I praksis baseres
folketrygdens dekning på honorartakster fastsatt av Norsk Logopedlag.  Differansen mellom
vanlig refusjon og dekning etter honorartakst er så stor at en stadig større andel av
behandlingsbehovet skyves over på honorartakst.  Refusjonen for en behandlingstime på 55
minutter er kun 52 kroner.  Ved dekning etter honorartakst er honorartaksten 855 kroner. En
bruker som kun får innvilget vanlig refusjon,  vil dermed få en egenbetaling på over 800
kroner per behandling.  For en rekke brukere er det derfor ikke noe alternativ å få dekning etter
vanlige refusjonstakster.

Ettersom folketrygdens stønadsordning er sekundær i forhold til kommuners og
fylkeskommuners plikt til å gi et spesialpedagogisk tilbud,  må alle søknader om dekning av
utgifter til behandling hos logoped og audiopedagog forhåndsgodkjennes av lokalt NAV-
kontor.  Bruker må alltid søke kommune/fylkeskommune først. Dagens organisering er
byråkratisk og ivaretar på en dårlig måte brukernes behov.

NAV Helsetjenesteforvaltning har oppgjør med ca. 430 logopeder/audiopedagoger. Det er
viktig å sikre god informasjon både til logopeder/audiopedagoger og til brukere om hva som
skjer når stønadsordningen bortfaller. Vi anbefaler derfor at departementet snarest mulig tar
initiativ til et samarbeid mellom de berørte parter for å sikre en ryddig ansvarsoverføring.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at retten til å få dekket reiseutgifter i forbindelse
med logopedbehandling også vil falle bort dersom retten til å få stønad til selve behandlingen
bortfaller.  Det fremgår av pasientrettighetsloven  §  2-6 at det gis stønad til dekning av
reiseutgifter i forbindelse med helsetjenester som gir rett til stønad etter folketrygdloven
kapittel 5.  Dersom folketrygdloven  §  5-10 oppheves,  vil bruker ikke ha rett til å få dekket
reiseutgifter etter pasientrettighetsloven § 2-6.
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