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Mottaker: Ordfører Berit Hundåla] i vefsn kommune

HLF Nordland er et fylkeslag i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt
67 500 medlemmer. Viktig for hørselshemmede barn og unge når det gjelder læring og
sosiale relasjoner er lærerens kompetanse og holdning, teknisk tilrettelegging, fysiske og
psykososiale forhold.

Familier med hørselshemmede barn trenger en hørselskoordinator, nå.

Mange foreldre til hørselshemmede barn må ta rollen som barnas koordinatorer. De opplever
en krevende hverdag, og at barna ikke får den hjelp og tilretteleggingen de har behov for,
dette går utover opplæring og sosiale relasjoner.

En rapport fra HLF understreker det store behovet familier med hørselshemmede barn har for
en koordinator med hørselsfaglig kompetanse som kan bidra til å samordne de nødvendige
tjenestene mellom helse og utdanning. Slik kan man gi barnet det beste utgangspunktet, og
bidra til at foreldre får tid til å være bare foreldre.

Frem til 2000 hadde man en syns- og audiopedagog-tjeneste i fylkene. Denne ble avviklet i
forbindelse med at syns- og audiopedagogtjenestene på fylkesnivå ble overført til de Statlige
Spesialpedagogiske kompetansesentrene (StatPed). I årene fra avvikling frem til 2018 har
rundt 2000 færre hørselshemmede barn blitt fulgt opp av Statped, med de konsekvenser dette
får for deres opplæring og sosiale liv.

I Stortingets behandling av stortingsmelding 6 «Tett på» (2019-2020) ble det i vedtaket vist
til at det tidligere var syns- og audiopedagoger ute i regionene som bidro til en bedre,
tidligere og mer systematisk støtte til disse ulike elevgruppene. Stortinget mente også at
mulighetene som åpnes gjennom omorganiseringen og oppbygging av regional og lokal
kompetanse bør forsøke å ivareta en tilsvarende kompetanse og tett oppfølging.

I forbindelse med den nevnte Stortingsmeldingen arbeides det nå med å bygge opp et
regionalt støttesystem for barn og unge. For hørselshemmede barn og unge er det viktig at det
etableres en syns- og audiopedagogtjeneste for å gi gode og koordinerte tjenester

HLF Vefsn ber om at det øremerkes midler til en syns- og audiopedagogtjeneste for
barn og unge. Dette for å sikre gode og koordinerte tjenester, og at foresatte ikke må ta
rollen som koordinatorer.
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