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Agenda Kaupangs rapport «Gjennomgang av Statpeds oppdrag, tjenester  
og ressursdisponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråk»

Innledning
Agenda Kaupang har på oppdrag fra Statped foretatt en ekstern gjennomgang av Statpeds oppdrag, 
tjenester og ressursdisponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråkopplæring. Hørselshem-
mede barns organisasjon (Hhbo) har blitt intervjuet i forbindelse med rapporten. Rapporten ble 
ferdigstilt 8. september 2017. Hhbo mener rapporten er svært mangelfull, og er bekymret for om 
Statped vil bruke rapporten som grunnlag for å svekke tjenestene til hørselshemmede barn. Rap-
porten søker å besvare fire spørsmål:

1) Kan den høye ressursbruken av hørselsområdet sammenliknet med andre områder  
 i Statped forsvares?
2) Er Statpeds tjenester i samsvar med kommunenes behov?
3) Gir Statped tjenester som ligger utenfor statens ansvar?
4) Gir Statped tjenester som bidrar til inkludering?

Vi vil i det følgende kommentere spørsmålene separat. Innledningsvis vil vi imidlertid knytte noen 
kommentarer til metoden og datagrunnlaget.

Innledende om metode og datagrunnlag
Rapporten utgir seg for å være en «helhetlig og overordnet gjennomgang og analyse av Statpeds 
oppdrag, tjenester og ressursdisponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråkopplæring. Hen-
sikten har vært å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av tjenestene til Statped», se 
s. 10. 

På s. 13 fremgår det at
«[d]enne gjennomgangen er ikke en evaluering, verken av Statped som organisasjon, Statpeds 
ressursbruk eller Statpeds tjenester. Rapporten inneholder dermed ikke vurderinger av Statped i 
henhold til definerte evalueringskriterier, men presenterer deskriptive funn og våre vurderinger 
basert på disse». 
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Rapporten skal altså klarlegge faktum empirisk og forta normative vurderinger av de faktiske  
funnene. 

Når det gjelder de empiriske undersøkelsene er disse basert på en spørreundersøkelse blant utvalgte 
kommuner og intervjuer med 20 informanter. Ti av disse er i Statpeds ledelse, se s. 14. Hhbo har 
selv vært informant. Som vi skal komme tilbake til, er imidlertid våre innspill i liten grad hensyn-
tatt i rapporten.  

Gjennom de empiriske undersøkelsene har Kaupang Agenda fremskaffet en del materiale som sier 
noe om hva ulike grupper mener om Statped sin tjenesteutøvelse. Ikke minst belyser rapporten hva 
Statpeds egne informanter, det vil si personer i Statpeds ledelse, mener om egen tjenesteyting. 
Når det gjelder de normative «vurderingene» av de deskriptive funnene, er det umulig å forstå 
hvilke kriterier disse vurderingene er basert på. Det oppgis eksplisitt at rapporten ikke inneholder 
en evaluering av Statpeds tjenester basert på definerte evalueringskriterier. Det er vanskelig å forstå 
hvordan rapporten kan gi et meningsfullt bidrag til den videre utviklingen av tjenestene til Statped 
når den ikke innebærer en evaluering av tjenestene basert pliktene Statped har overfor den aktuelle 
brukergruppen. 

De konkrete innvendingene til det faktiske og normative grunnlaget i rapporten, vil kommenteres 
grundigere i det følgende, i tilknytning til det enkelte spørsmål rapporten søker å besvare.    

Kan den høye ressursbruken av hørselsområdet sammenliknet med andre  
områder i Statped forsvares?
Rapporten tar utgangspunkt i bestemte utfordringer som Statped selv har identifisert som grunnlag 
for sin virksomhet. En av disse utfordringene oppgis å være «stor ressursbruk på hørselsområdet», 
se s. 7. I rapporten stiller Kaupang Agenda spørsmålet «om man kan forsvare den høye prioriterin-
gen av hørselsområdet sammenliknet med andre områder i Statped», se s. 8.

Når det gjelder de faktiske funnene i tilknytning til dette spørsmålet, peker rapporten punkt 3.1 på 
at fagområdet hørsel legger beslag på flere ressurser enn de andre fagområdene i Statped. Det pekes 
også på at brukerne etterspør tjenester innenfor området hørsel i større grad enn på andre områder.   

Når det gjelder de normative vurderingene av ovennevnte faktum, konkluderer Kaupang Agenda 
med at det må stilles spørsmål om man kan forsvare den høye prioriteringen av hørselsområdet 
sammenliknet med andre områder i Statped. Konklusjonen synes altså å være at Statped bør over-
føre ressurser fra hørselsområdet til andre fagområder.

Det faglige grunnlaget for denne konklusjonen er imidlertid sviktende fordi anbefalingen ikke 
bygger på en vurdering av hvor store ressurser som faktisk er nødvendig for at Statped skal kunne 
oppfylle behovene til den aktuelle brukergruppen. Vurderingene er heller ikke knyttet opp mot 
Statped sine plikter på hørselsområdet.  
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Når det i rapporten pekes på mulige årsaker til at hørselsfeltet er større enn de andre områdene, 
synes Kaupang Agenda å forveksle årsak og virkninger. De faktiske funnene i rapporten viser som 
nevnt at hørsel er det området hvor brukerne i størst grad etterspør tjenester av Statped. Den natur-
lige slutningen fra dette ville være at det er større behov for Statpeds tjenester på dette området enn 
de andre områdene, noe som også rettferdiggjør den større ressursbruken. I rapporten indikeres 
det isteden at årsaken til at hørselsområdet får mer ressurser, skyldes at brukerorganisasjoner og 
politikere, visstnok har (for) stor innflytelse på Statpeds virksomhet på hørsel. Det er vanskelig å 
anse dette som noe annet enn en ubegrunnet påstand. 

At det er et større behov for tjenester innen hørsel enn andre områder, har naturlige forklaringer. 
Selve grunnpremisset (som aldri blir nevnt i rapporten); er at dette er en elevgruppe der «tilret-
teleggingsbehovet» er vedvarende. Det er ikke løst med fysiske tiltak eller teknologiske løsninger, 
siden kommunikasjon er kjernen. Det gjør at de sosiale, språklige og menneskelige omgivelser blir 
avgjørende for hva slags innsats som trengs. 

Rapporten nevner videre at Statped har et ansvar for norsk tegnspråk, men tar ikke konsekvensen 
av dette når ressursbruken diskuteres. I rapporten anbefales det at deltidsopplæringen i større grad 
bør gjennomføres ved fjernundervisning istedenfor at elevene møtes fysisk. Konklusjonen mangler 
språklige perspektiver og innsikt i at grupper er nødvendig for utvikling av språk. Dersom vurde-
ringene skal ha noen verdi som grunnlag for Statpeds videre arbeid, måtte disse ha blitt vurdert i 
lys av Statped sine forpliktelser til å styrke deltidsopplæringen. Disse forpliktelsene fremgår blant 
annet av Meld.St.18 (2010-2011): 

«Det er viktig at Statped fortsatt bidrar med deltidsopplæring og at denne opplæringen blir styrket 
og videreutviklet slik at den kan tilpasses ulike behov i målgruppen. En elev som skal ha opplæring 
i og på tegnspråk kan få opplæring et annet sted enn på hjemskolen, jf. opplæringsloven § 2-6. Del-
tidsopplæring i Statped vil i tråd med dette anses som en alternativ opplæringsarena.»

Statpeds tjenester må også vurderes opp mot stortingsmelding 23 «Mål og meining» (2007-2008): 

«Det norske teiknspråket er også eit genuint norsk språk, ein del av den norske kulturarven og ikkje 
minst ein del av det språklege mangfaldet i landet som vi alle har ei særleg plikt til å ta vare på.»
Det er blant annet disse forpliktelsene Statped faktisk skal oppfylle, og dette krever selvsagt ressur-
ser. 

Vurderingene til Kaupang Agenda tar imidlertid, som nevnt, ikke utgangspunkt i hvilke forplik-
telser Statped har på det aktuelle området, eller hvilke behov de ulike brukergruppene har. Vur-
deringen synes isteden å bygge på en mer filosofisk tilnærming gjennom en form for distributive 
justice-tankegang. Ressursene skal fordeles likt uansett behov, og hvis noen får mer synes det per 
definisjon å være urettferdig. 
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Hhbo har vanskelig for å se at det er mulig å komme med anbefalinger om Statpeds ressursbruk 
uten å ta stilling til hvilke ressurser som er nødvendig for å dekke brukernes behov og for å oppfylle 
Statpeds oppgaver på området. 

Er Statpeds tjenester i samsvar med kommunenes behov?
Det andre spørsmålet rapporten tar stilling til, er om Statped sine tjenester er i samsvar med kom-
munenes behov. Spørreundersøkelsen og intervjuene med kommunene viser at kommunene i stor 
grad er fornøyde med Statpeds bistand. På s. 39 i rapporten står det:
«Undersøkelsen viser at Statpeds tilbud og tjenester rettet mot barn og unge med hørselstap er godt 
kjent blant kommunene og en stor andel av kommunene vurderer at Statpeds tilbud er godt tilpas-
set deres behov for støtte og veiledning og bidrar til god tilrettelegging av opplæringen av barn og 
unge med hørselstap. En noe lavere andel er enige i at Statped har bidratt til å øke kunnskapen og 
heve kompetansen om tegnspråk i kommunen. Kommunene ønsker at Statped i større grad skal 
bidra mer med oppdatert fagkunnskap/forskning, råd og veiledning om teknisk/digitalt utstyr og 
pedagogisk tilrettelegging for hørselshemmede.»

Konklusjonen er altså at kommunene i stor grad er fornøyde med bistanden fra Statped, men at de 
på visse områder ønsker mer bistand. 

Hhbo har erfaring med at mange kommuner mangler nødvendig kompetanse innen hørselsfeltet, 
og særlig innen tegnspråk. Dette fordi det er få hørselshemmede barn, og det kan gå lang tid mel-
lom hver gang en kommune får ansvar for opplæring av hørselshemmede. Det er derfor gledelig at 
kommunene etterspør Statpeds tjenester, og at de i stor grad er fornøyde med den bistanden de får. 
Hhbo er redd for at dersom ressursbruken allokeres fra hørsel til andre grupper, jf. ovenfor om det-
te, vil kommunene ikke kunne være i stand til å gi hørselshemmede barn en forsvarlig oppfølgning.  

Gir Statped tjenester som ligger utenfor statens ansvar?
I rapporten stilles det videre spørsmål om Statped gir tjenester som ligger utenfor statens ansvar. I 
de faktiske undersøkelsene fremgår det at kommunene mener at Statped sjelden eller aldri påtar seg 
oppgaver som er utenfor statens ansvar. Informantene i Statped, altså ti utvalgte personer i Statped 
sin ledelse, gir derimot uttrykk for at Statped i utstrakt grad gjør oppgaver som egentlig er kommu-
nenes ansvar. 

Rapporten konkluderer på s. 55 med at «de samlede funnene i vår undersøkelse indikerer at Statped 
gjør mer enn det som er etatens ansvar». Hhbo kan ikke se at det er grunnlag for denne konklusjo-
nen. Det er umulig å konkludere på dette spørsmålet uten å evaluere de faktiske tjenestene opp mot 
hva som er hhv. Statped og kommunenes ansvar og plikter. Men rapporten inneholder altså ingen 
slik evaluering. Den eneste konklusjonen man kan trekke basert på de faktiske undersøkelse som er 
gjennomført, er at kommunene mener at Statped ikke påtar seg oppgaver utenfor sitt ansvarsområ-
de, mens Statpeds ledelse mener det motsatte. 
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Hhbo stiller for øvrig spørsmål ved om Statped i dag ivaretar grupper som ligger utenfor deres 
ansvarsområde. Tradisjonelt har Statped hatt ansvar for oppfølgning av barn med lavfrekvente 
diagnoser, herunder nedsatt syn og hørsel og store sammensatte lærevansker. Årsaken til at disse 
gruppene har vært Statpeds særskilte ansvar, er fordi det er vanskelig for kommunene å opparbeide 
seg og beholde kompetanse på opplæring av barn med disse diagnosene. De senere årene har vi 
imidlertid sett en dreining av Statpeds virksomhet mot høyfrekvente diagnoser, som for eksempel 
dysleksi og adhd. Dette har for eksempel gitt seg utslag i at disse gruppene er sterkt representert i 
blant annet Statpeds nasjonale brukerråd. Her deler hørselsområdet kun én brukerplass, noe som 
er tatt opp med Statped, Udir og KD mange ganger tidligere. 

Gir Statped tjenester som bidrar til inkludering?
Det siste spørsmålet rapporten søker å besvare er om Statped sine tjenester bidrar til inkludering. 
Det er vanskelig å lese ut av rapporten hvilke faktiske undersøkelser Kaupang Agenda har foretatt 
for å kunne besvare dette spørsmålet. Det er imidlertid på det rene at Kaupang Agenda ikke har 
spurt brukerne selv, verken barn eller foreldre om hva deltidsopplæringen betyr for følelsen av 
inkludering og fellesskap. Derimot fremgår det at Kaupang Agenda har spurt Statpeds ledelse om 
dette. Det uttales på s. 44 at

«Vi har registrert en viss bekymring for at modellen med deltidsopplæring, der elevene tas ut av 
den ordinære skolen i inntil 12 uker pr. år, kan føre til at elevene blir hengende noe igjen i de ulike 
skolefagene. Bekymringen er størst blant Statpeds egne informanter. … En annen ulempe ved ord-
ningen er konsekvensene for elevene ved å være lenge borte fra fritidsaktiviteter og venner en stor 
del av skoleåret.» 

Under punkt 4.4 konkluderer deltakelse på deltidsopplæringen kan hindre inkludering.  
Det påpekes at 
«det vesentlige fraværer medfører … at elevene mister kontakt med skoleklassen og fritidsaktivite-
ter i store deler av året, og kan således være en risiko for at elevene ikke blir inkludert». 

Det er vanskelig å se noe annet grunnlag i de faktiske undersøkelsene for denne konklusjonen enn 
den bekymringen som er uttrykt fra Statpeds ledelse. Det er ikke mulig å si noe om effekten på 
inkludering og fellesskap basert på oppfatningene til utvalgte deler av Statped sin ledelse. Mange av 
Hhbo sine medlemmer deltar på deltidsundervisning. Vi er kjent med at for mange av disse barna 
er det nettopp på ukene med deltidsundervisning at barna føler seg inkludert og som en del av et 
fellesskap. Det er også på disse ukene barna samler energi, kunnskap, sosial kompetanse og selvtillit 
til å være inkludert i sitt hjemmeskoletilbud resterende deler av året. 

Vi stiller oss svært kritisk til at det trekkes konklusjoner på spørsmålet om Statpeds tjenester bidrar til 
inkludering, uten å spørre et eneste barn som benytter tilbudet. Igjen synes rapportens konklusjoner å 
bygge på ubegrunnede oppfatninger blant Statpeds ledere. Det er i denne sammenhengen også verdt å 



minne om barnekonvensjonens regler om barns rett til å bli hørt i saker som angår dem.   

Avsluttende kommentarer
Rapporten bærer etter vårt syn preg av sviktende metode med dertil hørende sviktende konklu-
sjoner. På det empiriske har Kaupang Agenda fremskaffet en del materiale som sier noe om hva 
ulike grupper mener om Statped sin tjenesteutøvelse. Ikke minst har rapporten belyst hva Statpeds 
egne informanter, det vil si personer i Statpeds ledelse, mener om egen tjenesteyting. Det fremgår 
at Statpeds ledelse oppfatter det som et uttalt problem at ressursbruken på området hørsel er større 
enn på andre fagområder. Det fremgår også at Statped er kritiske til deltidsopplæringen, og ønsker 
å svekke denne. 

De normative vurderingene til Kaupang, er ikke knyttet opp mot Statpeds plikter og ansvar, eller 
kartlegging av de ulike brukergruppenes behov. Det er vanskelig å forstå hvilke kriterier som ligger 
til grunn for konklusjonene, men gjennomgående sier Kaupang Agenda seg enig med informan-
tene i Statped. Når disse vurderingene ikke er faglig underbygget, og står til dels i motstrid med de 
empiriske konklusjonene som kommer frem i rapporten, blir det hele svært underlig. 

Hhbo har tidligere gitt uttrykk for at tilliten til ledelsen i Statped er liten. Dette skyldes at brukerne 
i liten grad blir hørt når viktige beslutninger tas om sentrale tjenester. Det er også mange eksempler 
på beslutninger som er i strid med sentralpolitiske føringer. Det gjelder både føringer rettet spesi-
fikt mot hørselshemmede elever, samt generelle føringer innen det skolepolitiske området.   

Rapporten er nyttig i den forstand at mistanken Hhbo har hatt til Statpeds ledelse, blir bekreftet. Vi 
har lenge mistenkt at Statpeds ledelse ønsker å bruke mindre ressurser på området hørsel, herunder 
ønsker å svekke deltidsopplæringen. Vi er også svært bekymret for hvilke konsekvenser det eventu-
elt vil få for foreldreopplæringen i tegnspråk, Se mitt språk. En svekkelse av deltidsopplæringen og 
foreldreopplæringen i tegnspråk vil få katastrofale konsekvenser for mange hørselshemmede barn 
og deres familier. Det vil også innebære brudd på Norges folkerettslige forpliktelser etter CRPD. 
Konvensjonen innebærer at Norge har forpliktet seg til å ivareta aktive tegnspråklige miljøer, og til 
å sikre at døve og hørselshemmede elever kan få opplæring i tegnspråk.  

Vi er bekymret for at Statped kommer til å bruke denne rapporten som styringsdokument. Den 
sannsynlige konsekvensen av dette er at ressurser føres bort fra hørselsområdet, og at deltidsopp-
læringen svekkes. Vi vil bemerke at vi er generelt kritiske til bruken av denne typen rapporter, der 
formålet synes å være å gi et skinn av uavhengighet til det som i realiteten er Statpeds egne, ube-
grunnede meninger. Vi ønsker på denne bakgrunn at Kunnskapsdepartementet besvarer følgende 
spørsmål:

1) Er Statped underlagt politiske føringer som tilsier en ønsket ressursallokering bort fra    
tjenester på området hørsel?

2) Er departementet enig med informantene i Statpeds ledelse sitt syn om at deltakelse på   
deltidsopplæringen er til hinder for inkludering, og dermed støtter ønsket om svekkelse   
av deltidsopplæringen?
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3) Mener departementet at brukerne, herunder barna det gjelder, bør høres før man  
 trekker konklusjoner om betydningen av Statpeds tjenester på opplevelsen av  
 inkludering og psykososiale helse?

4) Mener departementet på generelt grunnlag at Kaupang Agenda sine vurderinger bør    
legges til grunn for videre utvikling av tjenestene til Statped?  

Etter Hhbo’s syn bærer rapporten og prosessen rundt preg av at beslutninger tas uten at barn blir hørt, 
og uten at hensynet til barns beste er vurdert. Vi ber på denne bakgrunn om et møte for å diskutere 
ovennevnte spørsmål. Vi har erfaring med at Statped treffer raske beslutninger om tjenestetilbudet,  
og ber derfor om at møtet kan avholdes snarlig. 
   

Vennlig hilsen

Aina Therese Fossum                      Marte Eidsand Kjørven
Styreleder     Juridisk ansvarlig


