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forskningskomiteen) 25.10.2016 

Takk for at vi får delta på høring. 

Mitt navn er Synne Lerhol, og jeg er generalsekretær i Unge funksjonshemmede. 
Med meg har jeg utdanningspolitisk rådgiver Stine Mari Leirdal. 

Innledningsvis ønsker vi å påpeke at funksjonshemmede er lite nevnt i 
departementets proposisjon, og at det er et for lite fokus på tilrettelagt undervisning 
og læreres spesialpedagogiske kompetanse. Det er nødvendig med mer fokus på 
disse områdene for å skape en mer inkluderende skole. Vi setter pris på 
departementets inkluderingsperspektiv, men å nevne vår gruppe spesifikt har 
tidligere gitt et tydelig styringssignal som vi nå savner. Vi er redd for at vår gruppe blir 
bortglemt i prioriteringsprosessene.  

For personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, er utdanning 
enda viktigere for å komme i jobb enn for andre grupper. Mangel på læreplasser er 
en viktig årsak til at elever ikke fullfører fagutdanningen. Vi ber derfor komiteen om å 
foreslå å øke bevilgningen til tilskudd til opplæring av lærlinger, 
praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov for å garantere at 
tilskuddet ikke blir avkortet (kapittel 225, post 70). 

Unge funksjonshemmede etterlyser midler og tydelig styringssignal til skoleeierne om 
å sikre unge tilbud om undervisning under opphold på sykehus eller 
rehabiliteringsinstitusjon. I dag har fylkeskommunen ansvar for å oppfylle retten til 
grunnskoleopplæring og videregående opplæring. MEN vi vet at tilbudet unge får i 
dag er mangelfullt, både med tanke på omfang og kvalitet, og at det noen ganger er 
ikke-eksisterende. 

Manglede undervisning og opplæring i helse- og rehabiliteringsinstitusjoner fører til at 
noen elever faller langt bak resten av klassen. Dette er svært alvorlig for den enkelte 
elev og fører til flere avbrutte utdanningsløp. Vi ber om at det opprettes en 
tilskuddsordning for å bidra med finansiering til fylkeskommuner som gir god 
opplæring til unge på sykehus og i rehabiliteringsinstitusjoner. 

Departementet foreslår å redusere kap. 3230, post 02 med 5 mill. kroner for å 
redusere gebyrene på lydbøker. Dette er Unge funksjonshemmede svært glade for. 
Videre ønsker vi at gebyret blir fjernet, slik at elever med lesevansker alltid får tilgang 
til lydpensum. Samtidig må Statped (kap. 230) få overført mer midler som de skal 
bruke til å tilrettelegge og utvikle læremiddel for funksjonshemmede. Dette er viktig 
for å sikre at funksjonshemmede har lik mulighet til å gjennomføre opplæring og 
utdanning som andre. 

Avslutningsvis ønsker vi å be komiteen om å foreslå at stipend for søkere med 
nedsatt funksjonsevne blir økt med mer enn forventet prisvekst slik at stipendet i 
større grad dekker tapt arbeidsinntekt (kapittel 2410, post 70). Til sist ber Unge 
funksjonshemmede komiteen vedta følgende merknad til kapittel 270, post 75: 
Komiteen ber regjeringen prioritere å bygge boliger for studenter med nedsatt 
funksjonsevne. 

Takk for oppmerksomheten! 


