Nytt
fra Lederen
Artikkel

Lederen har ordet
I mars arrangerte styret konferanse for tillitsvalgte i NLL.
Formålet var å forberede landsmøtearrangementet i Fredrikstad
14.-17. juni. På landsmøtet i 2010 var det ønske om å gjøre landsmøtet mer effektivt og å «modernisere» gjennomføringen. Styret
har derfor brukt mye tid på å tenke forslag til endringer av
fremtidig gjennomføring av landsmøter. I praksis betyr dette
endringer av NLLs vedtekter og retningslinjer.
En flott roll-up med informasjon om logopeders arbeidsområde
utarbeidet av Pedagogisk utvalg, er ferdig og ble vist frem på
konferansen. Den er nå sendt ut til regionslagene slik at den kan
benyttes til ulike arrangementer som for eksempel kurs og møter
og ikke minst 6.mars - den europeiske dagen for logopedi.
Konferansen viste med all tydelighet den gode viljen som finnes i
NLL til samarbeid og videreutvikling av organisasjonen. I dette
ligger også viktigheten av en felles forståelse av NLLs mandat
som faglig interesseorganisasjon og en felles systemforståelse.
Referat fra konferansen ligger på nettsiden
www.norsklogopedlag.no
I tiden siden forrige landsmøte har arrangementskomiteen i
Østfold jobbet iherdig med planlegging for å få den lokale
«koloritten» og for at alle deltakere skal få et hyggelig opphold.
Den hardt arbeidende arrangementskomiteen består av om lag en
fjerdedel av Østfold logopedlags medlemmer (!) dvs. 9 personer,
effektivt ledet av Berit Solgaard. Fantastisk! Styret takker for stor
oppslutning om forberedelsene.
Fagutvalget har som vanlig jobbet jevnt og trutt med å skaffe oss
interessante forelesere. Det slår meg at NLL er bortskjemt som
har et så stabilt fagutvalg og med så mange kontaktpunkter både
nasjonalt og internasjonalt. En stor takk til Anne-Lise Rygvold,
Monica Knoph og Kristine Gilleberg! I skrivende stund er det
over 130 påmeldte til kurset.
Ansvarsforholdet mellom skoleeier og NAV HELFO når det
gjelder retten til logopedhjelp, er nå presisert av Utdanningsdirektoratet i artikkel publisert 30.03.12. Presiseringen har kommet etter anmodning fra fylkesmannen i Vestfold, som viser til en
uheldig praksis der kommunen henviser elever med behov for
logopedi til NAV HELFO. Begrunnelsen sies å være at det ikke
finnes tilbud om logopedhjelp i kommunen. Årsaken til denne
uheldige praksisen, er antageligvis brev av 29.februar 2008 fra
Arbeids- og velferdsdirektoratet som er gjengitt i Stortingsmelding 18 – Læring og fellesskap, side 25. Artikkelen ansvarliggjør kommunen i de tilfellene der det foreligger enkeltvedtak og
sier at: « dersom kommunen ikke har egen logopedtjeneste/audiopedagog,
plikter de å sørge for at eleven tilbys dette på annen måte, enten ved interkommunalt samarbeid eller ved å kjøpe tjenester av privatpraktiserende
logopeder/audiopedagoger. Det er kun der behovet for logoped/audiopedagog
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skyldes sykdom, skade
eller lyte og søkeren
ikke har krav på
logopedhjelp som
spesialundervising, at
sakene skal sendes til
NAV HELFO for
vurdering.»

Randi Fosser
Leder NLL

Lenken ligger på
vår nettside. Du
e-post: randifosser@logopedix.com
finner artikkelen
her: http://www.
udir.no/Regelverk/
Tolkning-av-regelverket/Spesialundervisning/
Ansvarsforholdet-mellom-skoleeier-og-NAV-HELFO-nar-detgjelder-retten-til-logopedhjelp/
Lovverket er ofte tema for diskusjon. Det er viktig at logopeder
selv kjenner til lovene. Dette burde derfor være en obligatorisk
del av utdanningen av logopeder.
NLLs nåværende styre skal snart skal takke for seg, og det er
naturlig å tenke på fremtidlige utfordringer for NLL.
Autorisasjonssaken er ikke glemt, og det er bevegelse i saken.
Den gjennomgås nå i departementet. Etter en grundig gjennomgang vil den så legges ut på departementets nettside før
departementet bestemmer den videre saksgangen. Er vi heldige,
skjer det før landsmøte i midten av juni.
Dersom saken skulle få et negativt utfall, vil det være mulig å
søke om beskyttet tittel. I følge våre opplysninger kan dette
gjøres uavhengig av autorisasjon.
Det kan også være grunn til å se på Yrkesetisk råd, både når det
gjelder navn og funksjon. Hvorfor ikke bare kalle det Etisk råd?
Det må være en sjeldenhet at en faglig interesseorganisasjon som
tredje eller fjerde part i en sak, sender en «yrkesetisk bekymringsmelding» til offentlig sektor. NLL har ikke et tillitsmannsapparat
som i en fagforening med plasstillitsvalgte. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at yrket blir utført etter stillingsbeskrivelse,
mandat og holdninger. Når det gjelder oppgaver, kan et revitalisert Etisk råd ha en funksjon som et overordnet kontrollorgan
for NLL, for eksempel i forhold til nettkrenkelser og kommunikasjon innad i organisasjonen.
Har du ennå ikke meldt deg på kurset 14.-17. juni, så har du
stadig anledning. Gå inn på nettsiden der du finner spennende
kurs og lenke til hotell med hyggelig pris for helpensjon. Ses i
Fredrikstad!
randifosser@logopedix.com

