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Høringsuttalelse til NOU 2010:7 Likeverd og mestring  

 

Innledning 

De statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene er invitert til å la sin mening høres i 

forbindelse med NOU 2010:7. I invitasjonen står det at instansene skal gjøre klart hvilke 

kapitler de uttaler seg om. Signo kompetansesenter har valgt å si noe kort om det som 

oppfattes som en grunnleggende mangel i utredningen, og kapitlene 10, 11, 12 og 16.  

Det kan kanskje virke besynderlig at et kompetansesenter for hørselshemmede med ulike 

funksjonshemninger og døvblinde prioriterer å uttale seg om minoritetsproblematikk. Dette 

skyldes at Signo kompetansesenter i samarbeid med NTNU arbeider med et 

utredningsprosjekt finansiert av Helsedirektoratet, som skal gi ny kunnskap om barrierer og 

diskriminerende forhold som hindrer aktiv samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Prosjektet retter seg mot flyktninger med særlig kommunikasjonsutfordringer, 

og skal kartlegge og presentere eksisterende barrierer og diskriminerende forhold som hindrer 

aktiv samfunnsdeltakelse blant målgruppen. ”Likeverd og mestring” er dermed en svært 

aktuell og interessant utredning for Signo kompetansesenter, og det skal også bemerkes at den 

i sitt omfang og grundighet også har fremstått som et svært lærerikt dokument. 

 

Betraktninger om mandat og (manglende) fokus 

I denne delen vil det bli gitt en kommentar knyttet til utredningsutvalgets mandat sett opp mot 

NOU 2009:18 Rett til læring. Det vil bli antydet at flyktninger har falt mellom to stoler, for 

ikke å si mellom to utredninger – og at deres spesielle utfordringer dermed i realiteten ikke 

dekkes og ivaretas av de to aktuelle utredningene. Relevante deler av NOU 2010:7`s mandat 

(kapittel 2.1 Utvalgets oppnevning og mandat) lyder: 

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i 

barnehage, skole og høyere utdanning, for å legge forholdene bedre til rette for at; 

 Minoritetsspråklige tilegner seg gode grunnleggende ferdigheter 

 Det legges et godt grunnlag for at minoritetsspråklige kan delta i arbeidsliv og 

/eller høyere utdanning 

Det legges til grunn at flyktninger, det vil si mennesker som har fått opphold i Norge og som 

enten har fått bosetting eller venter på bosetting, er inkludert i en forståelse av begrepet 

minoritetsspråklig.   
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 I NOU 2009:18 – Rett til læring, kap.4.5 står det:  

Spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning for minoritetsspråklige er ikke nevnt 

særskilt i utvalgets mandat. I 2008 ble det oppnevnt et utvalg (Østbergutvalget) som skal 

gjennomgå barnehage-, opplærings- og utdanningstilbudet for minoritetsspråklige barn, unge 

og voksne, og vurdere ansvarsforhold, virkemidler og tiltak som kan sikre inkluderende og 

likeverdige opplærings- og utdanningstilbud. Østbergutvalget skal legge fram sin innstilling 

til Kunnskapsdepartementet innen 1. juni 2010. Midtlyngutvalget har derfor ikke funnet grunn 

til å gå i dybden i spørsmål vedrørende minoritetsspråkliges situasjon på det 

spesialpedagogiske området.  

Dette betyr at Rett til læring ikke har behandlet disse gruppene.   

 

I NOU 2010:7 – Mangfold og mestring, kapittel 2, side 20 står det: 

Spesialundervisningen og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet har nylig blitt vurdert 

av et eget utvalg (Midtlyngutvalget), som avga sin utredning som NOU 2009: 18 Rett til 

læring. På bakgrunn av at mange minoritetsspråklige får spesialundervisning, samtidig som 

Midtlyngutvalget i liten grad behandlet utfordringer knyttet til dette, har utvalget sett det som 

hensiktsmessig å foreta en avgrenset vurdering av dette temaet i et 

minoritetsspråklig/flerkulturelt perspektiv.  

Dette betyr at flyktninger, særlig de med behov for spesialundervisning, også i liten grad har 

blitt behandlet i Mangfold og mestring.  

Med dette kan det se ut som disse menneskene har falt mellom to stoler – at NAFO og 

Torshov kompetansesenter er bedt om å ”vurdere utfordringer relatert til minoritetsspråklige 

barn, unge og voksne på dette feltet” (NOU 2010:7 s. 327) hjelper bare delvis på denne 

påstanden. Man kan se for seg at det som til syvende og sist vil ligge til grunn for politisk 

behandling og avgjørelser vil være NOU`ene – og at de problemstillinger som ikke løftes i 

disse dokumentene dermed ikke vil få den oppmerksomhet de burde. 

    

Kapittel 10 – Innføringstilbud for nyankomne elever 

I innledningen til 10.3.3. refereres det til Opplæringslovens §§ 4.A-1 og 4.A-2, som beskriver 

en rett til opplæring for voksne –inkludert en rett til spesialundervisning ved behov.    

I norsk asylpolitikk i dag ligger det en premiss om nøkternhet i det nyankomne tilbys ved 

ankomst til landet (i praksis i flyktningmottak). Utgangspunktet skal være retur, og det ses lite 

på individuelle behov ved geografisk fordeling til mottak. (Et unntak fra dette er noen 
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forsterkede mottak som særlig skal samle opp psykiatriske problemstillinger.) Dette gir 

temaene i kapittel 10 noen utfordringer som ikke dekkes tilstrekkelig ved de foreslåtte 

modellene, og som kommer i konflikt med lovparagrafene som innleder kapitlet.  

Marginale grupper, (for eksempel mennesker med CHARGE syndrom - en tilstand der de 

fleste med syndromet har skader på flere sanser og andre sentrale områder), bør ikke 

”distribueres tilfeldig” i mottakssystemet. Nyankomne bør gjennomgå en grundig kartlegging, 

etterfulgt av en bevisst plassering som kan ivareta deres behov og rettigheter. Den samme 

bevissthet bør ligge til grunn for bosetting i kommune etter eventuelt vedtak om 

oppholdstillatelse. Alle som kommer til Norge skal gjennom opplæring, alt fra helt enkle kurs 

i ankomstfasen, via introduksjonsprogrammet, til ordinær utdanning. Enkelte av disse trenger 

tilpasset undervisning fra første dag. Dette burde kapittel 10 i denne utredningen omhandlet.    

 

Kapittel 11 – Opplæring spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven 

Utvalget peker på at datagrunnlaget om minoritetsspråklige voksne i grunnopplæringen synes 

mangelfullt (Kap. 11, S. 258). Vi vil gjerne supplere utvalgets betenkning: Når det gjelder 

gruppen voksne asylsøkere med utviklingshemning og/eller store 

kommunikasjonsutfordringer kan man sette spørsmålstegn ved om deres rettigheter etter 

opplæringsloven blir ivaretatt godt nok. Mye tyder på at de blir oppdaget og integrert i 

opplæringssammenhenger sent. De kan oppholde seg i mottak i lang tid etter behandling av 

sin søknad om asyl uten utredning av behov og uten opplæringstilbud. 

Rettigheten vil først og fremst dreie seg om retten til grunnskoleopplæring etter 

opplæringslovas §4A-1, og retten til spesialundervisning på grunnskolens område etter §4A-2. 

 

Vi vil i denne sammenheng også problematisere hvordan retten til grunnleggende opplæring 

etter introduksjonsloven ivaretas for denne gruppen. Forutsetningen er at man er bosatt i en 

kommune, og at man er mellom 18 og 55 år. Erfaringer tyder på at mange asylsøkere med 

sammensatte funksjonshemninger og store kommunikasjonsutfordringer venter i lang tid på å 

flytte fra et mottak til en kommune. Hva skjer i ventetiden? Hvor mange kommuner vil så 

innlemme denne gruppen i introduksjonsprogrammet, eller frita den enkelte fra plikt til 

deltagelse av ”særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker”? (Introduksjonsloven, 

§17) Hvordan kan introduksjonsprogrammet tilpasses denne gruppen, slik at opplæring 

sikres?   
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Kapittel 12 – Introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

I henhold til 12.2.2 er introduksjonsordningen ”et sentralt statlig virkemiddel for kvalifisering 

av nyankomne flyktninger. Formålet er at flest mulig av deltakerne går over i arbeid eller 

utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram.” Ordningen kan i beste fall sies å være 

begrenset vellykket. Dette bekreftes flere steder i utredningen, blant annet sier IMDi at; ”svak 

resultatoppnåelse for introduksjonsdeltakere i 2009, kombinert med lav andel som går over 

som arbeidssøker på tiltak i regi av NAV, gir grunn til å anta at mange ikke tilegner seg 

grunnleggende kvalifikasjoner som vil gjøre dem klare for arbeidslivet eller videregående 

skole. Årsakene kan bl.a. være at kvalifiseringstiltakene ikke er tilpasset deltakernes behov” 

(NOU 2010:7 s.268). Videre mener OECD at; ”det er en spesiell utfordring å få innvandrere 

med lave kvalifikasjoner uten utdanning, norskkunnskaper eller relevant erfaring ut i 

arbeidsmarkedet.” NOU 2010:7 s.271).  

Dessverre er ordningen av og til det eneste som finnes av tilbud – også for de som ikke jobber 

mot samme mål som ordningen beskriver; arbeid eller videre utdanning. Det kan derfor reises 

spørsmål om ordningen er egnet som virkemiddel til å sikre marginale gruppers rettigheter til 

et fullverdig liv.     

 

Kapittel 16 – Minoritetsspråklige og spesialundervisning 

Utvalget peker på at minoritetsspråklige utgjør kun 8% av voksne i spesialundervisning etter 

opplæringslovens § 4A2. Det kan se ut som at det skjuler seg mørketall bak dette som kan 

skyldes manglende og mangelfull utredning. Vi vil slutte oss til NAFOs analyse at det er 

nødvendig med å kartlegge minoritetsspråklige voksnes spesialpedagogiske behov 

umiddelbart etter ankomst. (Kap. 16, S. 331) Det gjelder generelt, men kanskje i særlig grad 

mer skjulte funksjonshemninger. I dag kan det gå år før dette er gjennomført. Det synes særlig 

problematisk fordi voksne med utviklingshemning, autisme eller store kommunikative 

utfordringer trenger en systematisk oppfølging får å lære og fungere.  

Vi vil også støtte utvalgets påpekning at gruppen minoritetsspråklige kan ha hørsels- og 

synsvansker av flyktningspesifikke årsaker. Det er viktig å oppdage dette i tide for å kunne 

fremme lære- og integrasjonsprosesser.   

 


