
Møte med Statpeds direktør om bekymringer rundt 
nedskalering og utfasing av tjenester for barn og unge 
Tegnspråkbarns utvalg (TSBU) i NDF har hatt en flott mai-helg med møter hvor vi har 
diskutert saker som angår barn, unge og familier. I forkant av møtet hadde vi sendt en 
bekymring rundt Statpeds prosess mot nytt mandat. Vi vet at mange 
brukerorganisasjoner er bekymret, og vi lurer på om prosessen rundt nedskalering og 
utfasing av tjenester i Statped, nå går så raskt at barns beste etter barnekonvensjonen 
står i fare. 

Det var en hyggelig overraskelse at Statpeds direktør Annemarie Bechmann Hansen og 
divisjonsdirektør Elisabet Dahle møtte oss til en samtale om denne bekymringen. Vi fikk 
løftet følgende bekymringer:  

• Dersom tilbudene til Statped reduseres veldig raskt, tror vi ikke at kommuner i 
Norge har et apparat som står klart for barn og unges behov. Nedskaleringene 
vil ramme ulikt, og vi ønsker innsikt i hvilken kompetanseoverføring som faktisk 
er gjennomført, hva den består av og hvordan den skal fungere

• Familier som kontakter oss, sliter jevnt over med en lavt eller ikke-eksisterende 
kompetanse om tegnspråk og hørselshemming hos PPT og helsevesen som de 
møter. Hvem skal ha oversikt over barna rundt i landet og deres pedagogiske og 
psykososiale utvikling?

• Vi fikk formidlet bekymringer rundt straksteamet, som vi mener er en viktig 
tjeneste som gjør at familier blir møtt med tverrfaglig kompetanse og ikke bare 
legekompetanse ved nyoppdaget hørselstap. Vi ønsker at denne tjenesten skal 
beskyttes og styrkes, også ved at den skal inneholde styrket 
tegnspråkkompetanse og informasjon om fordelene med tospråklighet.

• Vi fikk formidlet vår frykt for effektivisering av kursrekkene for familier med 
døve og hørselshemmede barn i familien, og vil fortsette å kjempe for fysiske 
møteplasser og fysiske kursrekker for hele landet. Fellesskap rundt tegnspråket 
er viktig og styrking av tegnspråklige arenaer som er tilgjengelige for alle barn, 
som er et av hovedmålene for TSBU.

• Vi fikk også ytret vårt ønske om at Statped må ta et krafttak rundt 
deltidsoppholdene. I dag blir det et altfor ujevnt utbytte for barna, både de med 
høy tegnspråkkompetanse og for de med sterkt behov for å heve 
tegnspråkkompetansen sin under deltidsukene. Det er et stort ønske for 
familier med barn i distriktet, at barna som går integrert får tilknytning til 
tegnspråkmiljøet og de tegnspråklige barna i de større byene. 
Deltidsundervisningen



er nøkkelen her, og det må gjøres et større arbeid for å knytte disse to sammen 
og sikre god kvalitet under kursukene samt tilknytning til sosial aktivitet.  

I forbindelse med prosessen mot nytt mandat og omstilling, har vi også et spørsmål som vi 
ønsker å stille til KD: «I tråd med Barnekonvensjonen, skal barnet bli hørt i saker som 
gjelder det, og barnets synspunkter skal bli respektert i samsvar med hans eller hennes 
gradvise utvikling. Barn skal også høres på systemnivå. Hvordan har dette skjedd i 
prosessen rundt Stortingsmelding 6, nytt mandat og kompetanseoverføring?» 

TSBU er spent på videre brukermedvirkning i disse viktige sakene. 

Statped direktøren tok innspillene våre på alvor og vi ser frem til videre godt og tettere 
samarbeid fremover.  


