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BEHOV FOR PRESISERING AV LOGOPEDISKE TJENESTER I OPPLÆRINGSLOVENLIKEVERDIGE TJENESTER I ALLE KOMMUNER
Personer med språk- og talevansker har behov for profesjonell hjelp for å kunne utvikle og eventuelt
gjenopprette kommunikasjon med andre mennesker, og for å bruke språket til videre læring.
Logopeder er den yrkesgruppen som har spesialistkompetanse innenfor språk-, tale- og
kommunikasjonsvansker. Norsk logopedlag (NLL) er bekymret for de store ulikhetene angående
tilgang på logopedtjenester i landets kommuner og fylkeskommuner. Å arbeide for et likeverdig
logopedtilbud i hele landet er en spesielt viktig sak for NLL i perioden 2008-2010. NLL mener at
retten til logopedhjelp bør presiseres i opplæringsloven.
I dag er det ulike tolkninger av lovverket, og uklare grenseoppganger mellom opplæringslov og
folketrygdlov har vist seg å være svært uheldig. På den ene siden har kommuner og fylkeskommuner i
henhold til opplæringslovens kapittel 4A og 5 ansvar for å gi spesialundervisning. Flere kommuner
anvender også § 1-3, retten til tilpasset opplæring, som grunnlag for å gi logopedhjelp. På den andre
siden gir NAV - helsetjenesteforvaltning stønad til undersøkelse og behandling hos
privatpraktiserende logoped eller audiopedagog etter folketrygdloven § 5-10, dersom det offentlige
ikke yter stønad etter andre lover.
Det er et faktum at tolking av lovverket og organisering av logopedtjenestene varierer rundt om i
landet. Videre er det i noen kommuner fortsatt uakseptabel lang ventetid for å få logopedisk hjelp fordi
det ikke er tiltrekkelige antall logopedstillinger.
Ansvaret for å yte logoped- og audiopedagogtjenester ligger altså hos kommunene og
fylkeskommunene. Folketrygdlovens bestemmelser skal derfor først komme til anvendelse når
kommunen eller fylkeskommunen ikke kan gi et tilbud etter opplæringsloven. Det er derfor nedfelt i
NAV sine retningslinjer at det bør foreligge vedtak om avslag fra kommunen før det innvilges stønad
etter folketrygdloven. Fra 1. september 2007 ble ansvaret for å behandle søknader om logopedisk- og
audiopedagogisk behandling flyttet fra de lokale NAV- kontorene til NAV helsetjenesteforvaltning.
Det ble da avdekket at de lokale NAV- kontorene i varierende grad har fulgt opp kravet til vedtak i
kommunene før det gis stønad etter folketrygdloven. Arbeids- og velferdsdirektoratet har derfor sett
det nødvendig å innføre rutiner som sikrer lik praksis på landsbasis.
Det er betenkelig at begrepene logopedi eller logopedisk hjelp ikke er nevnt i det hele tatt i
opplæringsloven (primærlov), i motsetning til i folketrygdlov (sekundærlov) der det er detaljert
beskrevet i § 5-10. For å sikre logopedisk hjelp til de som trenger det, mener NLL at situasjonen
krever en presisering av retten til logopedtjenester i opplæringsloven som ikke kan misforstås,
og som fører til at en får en lik praksis rundt om i landets kommuner. Ved å få nedfelt en slik
rett til logopedhjelp i lovverket, vil man i større grad sikre at de som har logopedbehov får et
likeverdig tilbud uavhengig av bosted. Kommuner og fylkeskommuner må da også ta et større
ansvar ved å ansette/knytte til seg logopeder for å ivareta logopedtjenestene finansiert gjennom
kommunale midler.
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