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Saksopplysninger:

Utredningen skal bidra til bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. 
Barnehage og skole skal være for alle og alle barn og unge skal være en del av et 
inkluderende fellesskap som gir gode muligheter for læring og utvikling. På bakgrunn av sitt 
arbeid har utvalget lagt fram til sammen 61 endringsforslag rundt følgende seks 
hovedoverskrifter:

1) Tidlig innsats og forebygging
2) Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen
3) Tilpassede og fleksible opplæringsløp
4) PP-tjenesten og Statped – tettere på
5) Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
6) Kompetanse på alle nivåer

I neste avsnitt blir samtlige forslag lagt fram med eller uten kommentarer. Disse 
kommentarene representerer Ålesund kommunes vurderinger av endringsforslagene og 
høringen generelt. Under arbeidet med høringen har skoleledere i Ålesund kommune, 



2

fagpersoner i enhet for Fag og forvaltning og PPT fått anledning til å kommentere og gi sine 
vurderinger av forslagene som er lagt fram i utredningen mv. 

Vurdering:

I følge kunnskapsdepartementet er det usikkert hvilken form det videre arbeidet med 
utredningen vil ha. Det er ikke bestemt (pr. oktober 2009), men utredningen kan bli fulgt opp 
av St.meld., lovendringer m.v. Samtidig med denne NOU-en er også ”Kvalitet i barnehagen” 
og ”Utdanningsmeldinga” under behandling, og disse må sees i sammenheng. Nedenfor gis en 
nummerert opplisting av samtlige forslag. Det er gitt kommentarer der dette er funnet 
nødvendig og disse er å oppfatte som forslag til kommunens høringsuttalelser.

1) Barnehage- og skoleeier får plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av
barns og elevers utvikling, læring og læringsmiljø.

Forslaget støttes. Det er naturlig at barnehager også blir pålagt dette, på lik linje med at det er 
en plikt i skolen, jf sitat under:

0 Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli 2009 nr. 964 (i kraft 1 aug 2009). 
Forskrift til opplæringslova.

Opplæringslova § 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats

       Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og
lærekandidaten. 

       På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller 
samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot 
elevar med svak dugleik i lesing og rekning. 

Føyd til med lov 20 juni 2008 nr. 48 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 20 juni 2008 nr. 621), tidlegare § 1-3 vart ny § 1-5, 
endra med lov 19 juni 2009 nr. 94 (i kraft 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675). 

Forskrift § 3-11. Undervegsvurdering

Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa 
opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag, jf. 
§ 3-2. Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og 
skriftleg. 

Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven, 
lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. 

Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med 
kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga. 
Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan karakter, jf. § 3-13 og i 
grunnskolen i samband med samtalen med foreldra etter § 3-9. 

Læraren skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova 
§ 5-1 og § 5-4. 

Lærekandidatar og elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering 
og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. opplæringslova 
§ 5-5 første ledd. Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter § 3-20 skal ha 
undervegsvurdering utan karakter på grunnlag av måla i den individuelle opplæringsplanen så 
langt planen avvik frå læreplanen for faget. 
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Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter § 3-21 til § 3-24 skal ha 
undervegsvurdering utan karakter i faget. Grunnlaget for vurdering er kompetansemåla i 
faget, jf. § 3-3.

2) Det utvikles en ressursbank med varierte verktøy som en støtte for barnehager 
og skoler i oppfølgingen av barn og elever.

Forslaget støttes. Variert verktøy er alltid nødvendig for å kunne gjennomføre god oppfølging. 
Dette er positivt.

3) Kommunen får plikt til å sikre språkkartlegging av barn omkring fylte tre, fire 
og fem år. For tospråklige barn må begge språk kartlegges.

Ålesund kommune ser store utfordringer i kunne gjennomføre en så tett/hyppig 
språkkartlegging for alle barn, og dette vurderes til å være ressurskrevende og for omfattende 
tillegg til den ordinære oppfølgingen fra helsestasjonen. Det er glimrende at det fokuseres på 
barns språkutvikling, men vi bør bruke ressursene der de trengs mest først og fremst. En slik 
utvidelse bør heller være et tilbud til de barna som vurderes å ha behov for tett oppfølging i 
tråd med tidlig innsats og forebyggende arbeid filosofien. Kartleggingen bør også inneholde 
grundige syn- og hørseltester. 

Å kartlegge begge språk hos tospråklige barn er ikke overkommelig. Pr. i dag finnes det ikke 
tolker til alle språk som snakkes i landet. Forslaget krever enorme ressurser og personale. Det 
vurderes å være nærmere utopisk å tro at dette kan gjennomføres i praksis uten at nødvendige 
forutsetninger er tilstede.

Det er positivt at utvalget understreker barnehage- og skoleeiers plikt til kontinuerlig og 
systematisk oppfølging av barns- og elevers utvikling, læring og læringsmiljø. Dette vil kreve 
utvikling av gode systemer og styrket kompetanse for å kunne gjennomføres etter 
intensjonene. Omfanget av plikt til hyppig språkkartlegging i førskolealder bør reduseres til å 
omfatte to alderstrinn. Forslaget vil være for krevende å gjennomføre både kapasitetsmessig 
om kompetansemessig.

4) Læringsboka innføres som felles verktøy for tidlig innsats og oppfølging. Boka 
følger barnets og elevens utvikling, læring og læringsmiljø gjennom barnehage, 
grunnskole og videregående opplæring.

Ideen om læringsboka som følger barnet fra barnehagen tom videregående er bra. Dersom 
dette verktøyet skal brukes av alle bør likevel innholdet i verktøyet nærmere utredes før det 
tas i bruk. Dette for å kvalitetssikre bruken av og forståelsen av hva læringsboka skal 
inneholde og gjøre verktøyet så enkelt å bruke som mulig. En utredning vil bl.a. kunne si mer 
om nytteverdien læringsboken vil ha for den enkelte elevs utvikling og hvor ressurskrevende 
det vil være å bruke verktøyet for lærer/førskolelærer. Videre er det nødvendig å finne mer ut 
av hvor omfattende dokumentasjonen skal være og at dette blir et verktøy som gir nødvendig 
og relevant informasjon fra den ene institusjonen til den andre. Informasjonsflyt er viktig for å 
forebygge, men informasjonen bør da hovedsakelig bygge på fakta. Som utvalget er vi enige i 
at hensynet til personvernet og eiendomsforholdet til læringsboka blir klarlagt før den tas i 
bruk og at det er viktig å hindre feil bruk av informasjonen som framkommer i læringsboka. 

Et alternativ kan også være at læringsboka forbeholdes barn med særskilte behov for 
tilrettelegging. 
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5) Det gjennomføres foreldresamtaler minimum to ganger per år også i 
barnehagen.

Forslaget støttes. Det bør være det samme kravet som til skolen på dette. Dette forslaget 
ligger for øvrig også i St.meld. 41: Kvalitet i barnehagen, og det er viktig at dokumentene og 
arbeidet samkjøres.

6) Dokumentasjons- og rapporteringsarbeid i barnehage og skole begrenses til det
som tjener barnets og elevens utvikling, læring og læringsmiljø. Omfanget av 
dokumentasjons og rapporteringssystemer må derfor gjennomgås med sikte på å 
skape mer sammenheng og frigjøre ressurser til lærings- og utviklingsarbeid.

Forslaget støttes. Dette punktet må også sees i sammenheng med læringsboka som er 
foreslått, jf. forenkling av dokumentasjons- og rapporteringssystemer er et mål for å frigjøre 
tid til undervisning og annen oppfølging i barnehage/skole.
Dette er også et arbeid som må kvalitetssikres og sees i sammenheng med St.meld. 41. I 
meldinga, Kvalitet i barnehagen, sier departementet at de vil:

 Utarbeide nye bestemmelser om dokumentasjon og vurdering av enkeltbarn og 
barnehagens pedagogiske innhold. 

 Utarbeide faglige kriterier for å sikre god kvalitet i dokumentasjons- og 
vurderingsarbeidet.

 Utarbeide en veileder om kartlegging, dokumentasjon og vurdering.

7) Retten til spesialundervisning i opplæringsloven § 5-1 erstattes av en rett til 
ekstra tilrettelegging i opplæringen. Denne retten utløses når eleven ikke har et 
tilfredsstillende læringsutbytte. Tilretteleggingen omfatter det mangfold av tiltak 
som settes verk i form av personellressurser, materielle ressurser og 
organisatoriske tiltak.

Forslaget støttes, da navnet er mer i tråd med det som skjer i virkeligheten. Det er mer 
dekkende å kalle det ekstra tilrettelegging i opplæring ettersom dette favner mer enn 
spesialundervisning. Det er heller ikke så stigmatiserende. Det viktigste er likevel at elevene 
får nødvendig tilrettelegging og hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. En fordel med 
forslaget er endringen som gir det pedagogiske personalet større mulighet til å prøve ut tiltak i 
samarbeid med eleven, dens foreldre og andre fagpersoner uten at en større utredning (som tar 
tid) er nødvendig for å sette inn tiltak. 

8) Når tiltak som er satt inn for å bedre læringsutbyttet ikke har hatt ønsket effekt, 
må barnehage/skole og PP-tjeneste samhandle om den videre tilretteleggingen.

Forslaget støttes. Videre utredning er nødvendig om tilfredstillende resultat ikke oppnås, sett 
ut fra barnets forutsetninger.

9) Den som har ansvaret for gjennomføringen av ekstra tilrettelegging i 
opplæringen, må ha relevant kompetanse til å møte de utfordringene som ligger 
til grunn for tilretteleggingen, eksempelvis spesialpedagogisk kompetanse.

Forslaget støttes, men det krever at alle skoler har tilgang på personale med slik kompetanse 
for at det skal kunne gjennomføres. Utfordringen er å ha tilstrekkelig og kompetent personale 
og kunne betale for dette.

10)Individuell opplæringsplan slik denne beskrives i opplæringsloven § 5-5 skal 
inngå i læringsboka.

Forslaget støttes. 
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11)Vedtak om ekstra tilrettelegging i opplæringen kan fattes uten sakkyndig 
vurdering slik det forutsettes i dagens § 5-3 i opplæringsloven, men basert på 
barnehagens og skolens egen saksforberedelse, gjort i samarbeid med PP-
tjenesten.

Forslaget støttes. Her vil fagpersoner i samarbeid med barnet og dens foresatte være de 
nærmeste til å vurdere situasjonen og ut fra deres kartlegging vil tiltak kunne settes inn 
raskere og på lavest mulig nivå uten sakkyndig vurdering. Dersom barnehage, skole, foresatte 
og PP-tjeneste er enige om tiltakene, er det ingen grunn til å bruke unødig mye tid og 
ressurser på formelle prosedyrer. Ålesund kommune er derfor enige med utvalget i at vedtak
om ekstra tilrettelegging i opplæringen til vanlig kan fattes uten sakkyndig vurdering slik det 
forutsettes i dagens § 5-3 i opplæringsloven, men basert på barnehagens og skolens egen 
saksforberedelse, gjort i samarbeid med PP-tjenesten.

MEN: Skal det alltid fattes enkeltvedtak for å gjennomføre tilrettelagt opplæring? Hvis ja vil 
det medføre at flere enkeltvedtak må fattes. Det vil øke barnehagens og skolens bruk av tid til  
saksbehandling med dokumentasjonskrav og samarbeidsmøter mv. Er det formålstjenlig? Skal 
alle lærere kunne fatte enkeltvedtak, eller hvem og hvorfor? Hva skal et vedtak om ekstra 
tilrettelegging for en elev omfatte: Målsetningen – tiltak for å nå mål(ene) – organisering av 
gjennomføringen. Dette er spørsmål som må avklares. 

Utvalget sier i kapitlet om sakkyndig vurdering at ekstra tilrettelegging ikke må forutsette 
sakkyndig vurdering. De foreslåtte kravene til hva som utløser rett til sakkyndig vurdering 
betyr i praksis liten endring fra dagens lovgiving, mener PPT. Opplæringslovens krav om 
sakkyndig vurdering bør derfor opprettholdes, også for å ivareta rettsikkerheten for elevene. 
Vedtak om hjelp innenfor enkle lese/skrivevansker og mindre atferdsproblemer kan 
gjennomføres som tilpasset opplæring  uten sakkyndig vurdering , men bør drøftes med PPT.    
En fortsatt rett til tilpasset opplæring for alle, vil ivareta de elevene som har rett til ekstra 
tilrettelegging.

12)Det skal utarbeides sakkyndig vurdering dersom det er sannsynlig at:

a. det må gjøres avvik fra læreplanen
b. skolen ikke har den nødvendige kompetanse
c. foresatte og barnehagen/skolen krever det
d. tilretteleggingen vil kunne forutsette større organisatoriske endringer

Forslaget støttes, men det bør i punkt 12 b i stedet for skolen stå ”barnehagen/skolen”

13)Rett til ekstra tilrettelegging før opplæringspliktig alder hjemles i 
barnehageloven.

Forslaget støttes. Det er viktig at ekstra tilrettelegging starter straks behovet melder seg og at 
rettigheter og plikter synliggjøres. Opplæringslovens § 5-7 gir alle barn denne retten: 

§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 
Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har 
rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til 
barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som 
eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan 
sakkunnig instans. 

For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre leddet i lova 
gjeld så langt det passar.
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Et spørsmål er hvem som (andre enn foreldre) kan henvise barn uten barnehageplass til 
eksempelvis PPT for å gi hjelp/støtte til barn med særlige behov (lege, helsestasjon, barnevern, 
andre?). Viktig å avklare ansvarsforholdet til de ulike profesjonene selv om foreldrene er de 
nærmeste til å vurdere behovet for bistand.

14)En rett til ekstra tilrettelegging på grunnskolens område for voksne. 
Forslaget støttes. Vi skal alle ha de samme rettighetene.

15)Behovet for en lovfestet rett til ekstra tilrettelegging i videregående opplæring 
som er organisert særskilt for voksne utredes.

Forslaget støttes. 

16)Læreplanverket for Kunnskapsløftet gjennomgås med sikte på å gi fagplanene 
tydelige innholdsmomenter, og sørge for at det blir et helhetlig og konsistent 
styringsdokument og arbeidsgrunnlag for opplæringen.

Forslaget støttes. Det er positivt at læreplanverket gjennomgåes for å tydeliggjøre innholdet i 
fagplanene. Likeså er forslaget om differensierte læreplaner i videregående opplæring for de 
ulike utdanningsprogrammene et viktig steg for å redusere det store frafallet i videregående 
skole. Forslaget om å styrke tilretteleggingen for læringordningen støttes også.

17)Det utvikles differensierte læreplaner i fellesfagene for studieforberedende og 
yrkesforberedende utdanningsprogrammer som kan imøtekomme elever på 
yrkesfaglige utdanningsprogrammerbedre enn i dag.

18)Barnehage- og skoleeiere forsterker rutinene for overganger og samarbeid 
mellom barnehage, skoler og lærebedrifter.

Forslaget støttes. Samarbeid mellom læringsinstitusjonene er bl.a. viktig for å forebygge den 
risikoen en overgang representerer. Informasjonsflyt, besøke ny institusjon, få besøk av sine 
nye lærere før overgang og etablere grupper som i størst mulig grad ”passer sammen” er 
eksempler på dette. Rutiner er med å kvalitetssikre at alle får et bestemt tilbud og annen 
informasjon mellom institusjonene kan bidra til mer individuell tilrettelegging, en 
forberedelse til hva som kommer.

19)Fylkeskommunene videreutvikler og gjør opplæringstilbud med avvik fra 
læreplanen tilgjengelig for elever som ved overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring ikke har forutsetninger for studie- eller 
yrkeskompetanse.

20)Fylkeskommunen oppfordres til å bruke insentivordninger for å tilrettelegge for 
at lærebedrifter kan ta imot lærlinger med behov for særskilt oppfølging.

21)Alle elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer får tilbud om et 2 + 2-løp 
uavhengig av om de får læreplass eller ikke. Dersom eleven ikke får plass i 
lærebedrift, skal fylkeskommunen utvikle et tilbud med to års varighet på linje 
med opplæring i bedrift, eksempelvis gjennom en elevbedrift.

22)Partene i arbeidslivet vurderer gjeldende regulering av funksjonstilleggene 
mellom yrkes- og utdanningsrådgivere og sosialpedagogiske rådgivere.
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23)Rådgivningstjenestens sosialpedagogiske funksjon evalueres, og oppgavene 
vurderes i  sammenheng med PP-tjenestens og oppfølgingstjenestens oppgaver.

24)PP-tjenesten skal være tettere på barnehager og skoler, og videreutvikle 
kompetanse på læringsmiljø, problematferd og sammensatte lærevansker.

25)Det tas inn en bestemmelse om PP-tjenesten i barnehageloven.

26)Det etableres et nasjonalt utviklingssenter for PP-tjenesten, underlagt 
Utdanningsdirektoratet, med faglig tilknytning til et universitet eller en høgskole. 
Sentret gis en økonomisk ramme på ca. seks fagårsverk – 8 mill. kroner.

Punkt 26 støttes, men dette bør sees i sammenheng med at Lillegården kompetansesenter også 
er foreslått lagt under Utdanningsdirektoratet med faglig tilknytning til et universitet eller 
høyskole.

27)Det etableres et femårig kompetanseutviklingsprogram for PP-tjenesten og 
tjenestens samarbeidspartnere med en økonomisk ramme på ca. 50 mill. kroner 
per år.

Forslaget støttes.

28)Statped organiseres i fire samorganiserte og samlokaliserte spesialpedagogiske
Regionsentre (Sørøst, Vest, Midt og Nord), sammenfallende med 
helseforetakenes regionsstruktur. Regionsentrene lovfestes.

Forslaget støttes, men samlokaliseringen og samorganiseringen må skje over tid for å 
kvalitetssikre innholdet i regionsenteret og for å klare å gjennomføre en så stor sammenslåing 
av kompetanse i en lokalitet. En samling av Statpedsenterne i fire regioner vil gjøre det 
enklere for de ulike brukergruppene å holde seg orientert om tilbudene. Det er viktig å 
beholde spisskompetansen samlet på de ulike fagområdene, og  at de nye sentrene gir 
desentraliserte tjenestetilbud med tanke på geografi og reiseavstander i distriktene.

29)De midler som frigjøres i form av reduserte fellesutgifter og redusert husleie ved 
samorganisering og samlokalisering av sentrene, avsettes midlertidig som 
omstillingsmidler slik at de nye regionsentrene kan utvikle sin nye rolle.

Forslaget støttes delvis, frigjorte midler bør komme kommune og fylkeskommune til gode 
etter etableringen er fullført, f.eks i form av økt rammetilskudd.

30)Regionsentrenes oppgaveportefølje skal innbefatte spisskompetanse på 
fagområdene syn, hørsel, språk/tale/kommunikasjon, ervervet hjerneskade og 
omfattende og sammensatte lærevansker.

Forslaget støttes.

31)Sentrene/avdelingene for sammensatte lærevansker avvikles i sin nåværende 
form. 30 av 145 årsverk overføres til de regionale spesialpedagogiske sentrene for 
å ivareta behovet for kompetanse innenfor områder med lav forekomst knyttet til 
omfattende og sammensatte lærevansker.

32)Med bakgrunn i reduserte behov avvikles etter hvert de statlige hørselsskolene 
på grunnskolens nivå.

Ålesund kommuner er usikker på om dette er en god ide. Dette er en gruppe med særskilt 
behov for opplæring. Gruppen har også sin egen hjemmel i opplæringsloven, og selv om 
mange hørselshemmede får tilbud om implantat i dag, så kreves det fortsatt mye opplæring. 
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Fordelen som først og fremst oppnås er større nærhet til sitt lokale nettverk, både for eleven 
og deres familier. Samtidig krever det ressurser, penger og kompetanse til å ta imot elevene på 
hjemskolen. 

33)Skoledriften ved Briskeby skole og kompetansesenter og Andebu kompetanse- og 
skolesenter søkes godkjent i privatskoleloven da behovet synes å være stabilt.

34)SEAD (Samisk spesialpedagogisk støtte) med nåværende ressursramme tas ut av 
Statpeds portefølje og legges under Utdanningsdirektoratet som et nasjonalt 
senter for samisk spesialpedagogisk støtte. Sentret knyttes faglig til Sámi 
allaskuvla (Samisk høgskole). Ressursrammen økes ut over dagens nivå med ca. 
fire fagårsverk – 3 mill. kroner.

35)Lillegården kompetansesenter med nåværende økonomiske ressursramme tas ut 
av Statpeds portefølje og legges under Utdanningsdirektoratet som et nasjonalt 
senter for læringsmiljø og problematferd. Senteret knyttes faglig til et universitet 
eller en høgskole. Utvalget er delt i hvorvidt plasseringen gjøres varig eller for en 
prosjektperiode på fem år, hvoretter man vurderer videre tilknytning.

Det bør undersøkes nærmere om kompetansesenteret også tillegges å bli et nasjonalt 
utviklingssenter for PPT ved å slå sammen forslaget om et nasjonalt utviklingssenter med den 
organisatoriske flyttingen av Lillegården. På denne måten kan det bli lettere å synliggjøre 
behovene til PPT mv. i kommune/fylkeskommune jobbing, jf et kontaktsted – enklere 
informasjonsflyt mellom aktører.

PPT mener at et nasjonalt utviklingssenter, samt et femårig kompetanseutviklingsprosjekt for 
PPT er positivt. Samtidig uttrykkes et behov for en kontinuerlig kompetanseutvikling for PPT, 
både som et tiltak for å rekruttere og beholde de ansatte, samt for å styrke spisskompetansen 
for de deler av tjenestetilbudet som Statped ikke skal dekke videre. Noe av 
kompetanseutviklingen bør derfor skje i regionene og ikke bli gitt som sentrale tilbud.

36)Etter at de foreslåtte tidsbegrensede tiltakene er avsluttet, brukes de frigjorte 
midlene til å styrke PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner. KS og 
Kunnskapsdepartementet avtaler nærmere hvordan dette skal skje.

Behovet for å styrke PPT i kommuner og fylkeskommuner er stort og nødvendig. Dette skal 
etter forslagene skje ved et 5 årig kompetansehevingsprogram. Samtidig er det behov for å 
øke antall spesialpedagoger/timer i barnehage og skole. Det er også ønskelig å styrke 
tjenesten på denne måten for å klare å nå ut tidlig og tett på. Det er lange ventelister hos PPT i 
Ålesund. Forslagene legger opp til at dette først kan skje 5 år etter at 
kompetanseutviklingsprogram og omstillingsmidler til Spesialpedagogiske regionsentre er 
gjennomført. Parallelt er det behov for styrking av antall årsverk utover at forslag om ekstra 
tilrettelegging i opplæringen til vanlig kan fattes uten sakkyndig vurdering for å frigjøre 
kapasitet.

Det langsiktige målet om å styrke den lokale PP-tjenesten, vil ikke kunne oppnås uten 
økninger i de økonomiske rammene fra staten. Målsettingene om at de foreslåtte tiltakene skal 
realiseres innenfor dagens ressursrammer er ikke realistisk, dette også med bakgrunn i 
erfaringene fra tidligere reformer.

37)Bestemmelser om individuell plan hjemles i barnehageloven og opplæringsloven.
Forslaget støttes. Det er kanskje særlig viktig å få inn en slik bestemmelse dersom det blir 
mulig å fatte vedtak om ekstra tilrettelegging uten at sakkyndig vurdering er foretatt.
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Det er viktig å få tydeliggjort hvilket ansvar partene har i utarbeiding av planen. Dette 
ansvaret oppfattes i dag som noe uklart, som også utvalget peker på i rapporten. Ansvaret som 
personlig koordinator må ikke legges til personer med opplæringsansvar.

38)Bestemmelsene i dagens særlover om individuell plan harmoniseres i de aktuelle 
lovverkene.

Forslaget støttes.

39)Opplæringsområdet i individuell plan for voksne presiseres.

40)Det oppfordres til mer aktiv bruk av informert samtykke.

41)Det innføres rett til én tjenestekoordinator (personlig koordinator) ved behov for 
langvarige og koordinerte tjenester.

Forslaget støttes. Det følger av annen lovgivning mht. individuell plan at personer som har 
behov for langvarige og koordinerte tjenester også skal ha en kontaktperson/koordinator. 

42)Det foretas en tydelig grenseoppgang av ansvar mellom spesialisttjenesten 
innenfor opplæringssektoren (spesialpedagogiske regionsentre) og 
spesialisthelsetjenestene (barne- og ungdomsklinikkene) og deres oppgaver 
overfor kommunene.

43)Spesialisttjenesten innenfor opplæringssektoren (spesialpedagogiske 
regionsentre) og spesialisthelsetjenestene (barne- og ungdomsklinikkene) inngår 
samarbeidsavtaler.

44)PP-tjenesten får selvstendig henvisningsrett til barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk (BUP) og barnehabiliteringstjenesten (HABU).

Forslaget støttes og er et viktig tiltak. Kompetansen i PPT er høy og de sakkyndige 
utredningene er grundige og gir svar på det BUP og HABU har behov for av informasjon i en 
henvisning av barn/ungdom. Henvisningsretten kan medføre at det blir raskere inntak til 
tjenestene, da relevant informasjon og saksopplysninger fra PPT vil følge henvisningene. I 
dag går det mye tid til innhenting av grunnlagsinformasjon før vurdering av inntak.

45)Det legges til rette for økt samarbeid mellom PP-tjenesten og  
      oppfølgingstjenesten.

46)Kommunene, fylkeskommune og NAV inngår forpliktende samarbeidsavtaler for 
å sikre at ungdom er i arbeid eller utdanning.

Å omsette samarbeidsavtaler i praksis viser seg å være vanskelig. Det er viktig at 
yrkesgruppene i fellesskap definerer sine roller for å klargjøre hvilke forventninger man har til 
hverandre og at spillreglene er enkle å følge. 

47)Det iverksettes tiltak for at barn under barnevernets omsorg /i barnevernets 
tiltak får oppfylt sine rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven.

48)Det må klargjøres hvem som har ansvar for tilbud etter skoletid for de som har 
behov for det etter 7. trinn.

Dette er et viktig punkt ettersom det er stort behov for tilbud etter skoletid for denne 
aldersgruppen. Samtidig vet vi at de fleste 12–13 åringer ikke trenger et SFO tilbud etter 7. 
trinn. Å lage et utvidet tilbud for en liten gruppe vil ikke være hensiktsmessig, særlig ikke i de 
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minste kommunene kanskje. Det vil være lettere å yte en tilpasset tjeneste dersom barnet kan 
benytte seg av eksisterende fritidstilbud med hjelp av noe assistanse som for eksempel 
ledsagertjeneste og støttekontakt. Dette er for øvrig tjenester som allerede ytes i Ålesund 
kommune. Våre tjenester kan alltid bli bedre og nå ut til flere, men et av hovedpoengene i 
denne utredningen er at vi skal gi ekstra tilrettelegging så tidlig som mulig etter hva behovet 
til den enkelte er. En annen ting er at vi som hjelpere i systemet må være flinke til å informere 
om og benytte de allerede eksisterende tjenestene til det beste for den enkelte. Ved å bruke 
allerede eksisterende fritidstilbud vil barnet også integreres i større grad med jevnaldrede 
klassekammerater. Et SFO tilbud for en 12 åring vil mest sannsynlig virke stigmatiserende.

49)Den allmenne kvalifiseringen i relevante grunnutdanninger følges nært opp og 
styrkes ut fra behovet for kompetanse knyttet til ekstra tilrettelegging i 
opplæringen, herunder spesialpedagogiske emner.

50)Ordningene for etter- og videreutdanningstilbud blir styrket, både når det 
gjelder allmenn kvalifisering og kvalifisering med hensyn til barn og elever med 
behov for ekstra tilrettelegging.

Styrking av kompetanse knyttet til ekstra tilrettelegging / spesialpedagogisk kompetanse i 
både grunn- og etterutdanning vil kunne bidra til tidligere og bedre innsats fra skolene for 
elever med særlige behov. Styrkingen av kompetansen innenfor kartlegging, evaluering og 
tiltak i lærerutdanningen er et viktig tiltak i dette. Dette vil føre til en omlegging og 
effektivisering i bruken av PPT’s ressurser og kompetanse, i tråd med tjenestens oppgaver 
etter opplæringsloven.

51)Grunn-, etter- og videreutdanning for lærere samordnes innenfor rammene av 
GNIST.

52)Barne- og ungdomsarbeidere får hevet sin kompetanse på læringsmiljø og 
vanlige læringsutfordringer hos barn, slik at de kan bidra til en inkluderende 
barnehage og skole.

53)Samspillet mellom kartlegging, evaluering og tiltak styrkes som kompetansefelt i 
lærerutdanningene.

54)Profesjonsorienteringen i de disiplinorienterte masterutdanningene blir styrket 
når det gjelder praktisk-pedagogisk orientering, krav til praksis i studiene og 
rådgivning ved starten av yrkeskarrieren.

55)Dagens utdanningstilbud til rådgivere i grunnopplæringen gjennomgås og 
vurderes med utgangspunkt i kompetansebehovene i rådgivningstjenesten.

56)Det etableres et etter- og videreutdanningstilbud for sosialpedagogiske rådgivere.

57)Det etableres et femårig kompetanseutviklingsprogram for barnehager og skoler 
som skal bidra til utviklingsarbeid, veiledning og kompetanseheving knyttet til 
vanlige lærevansker hos barn og unge. Programmet gis en økonomisk ramme på 
ca. 19 mill. kroner per år.

58)Det inngås forpliktende samarbeidsavtaler mellom de spesialpedagogiske 
regionsentrene og universitets- og høgskolesektoren.
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59)De nasjonale sentrene under Utdanningsdirektoratet gis et tydelig ansvar for å 
bidra til utvikling innenfor ekstra tilrettelegging på sine områder.

60)Forskningen knyttet til barn, unge og voksne med behov for ekstra tilrettelegging 
i opplæringen styrkes. Det er behov for å heve kvaliteten på denne forskningen, 
slik at kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming og praksis styrkes. Dette bør 
skje innenfor Utdanning 2020.

61)Samarbeids- og koordineringskompetanse og kunnskap om andre yrkesgrupper 
det er aktuelt å samarbeide med, sikres bedre i pedagogiske og helse- og 
sosialfaglige yrkesutdanninger.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke vurdert i denne sammenheng. I mandatet til utvalget lå en forutsetning om at forslag som 
fremmes skal ligge innenfor dagens budsjettramme. Mange av forslagene vil kunne realiseres 
gjennom en omdisponering av dagens ramme. Dersom det viser seg at økte ressurser er 
nødvendig for at kommunene skal klare å realisere og gjennomføre tiltak, forventer Ålesund 
kommune at staten tilfører kommunene de nødvendige midlene. På sikt er det sannsynlig at 
kommunene vil få økt utgiftspress som følge av et høyt ambisjonsnivå på vegne av barna og 
elevene. 

Konklusjon med begrunnelse:

Meldingen inneholder mange gode forslag og intensjoner. For å kunne gjennomføre alle disse 
forslagene vil det bl.a. kreve vilje til gjennomføring, økte ressursrammer fra statlig hold, samt 
kvalifisert personale. Det må gis opplæring av høg kvalitet og med tidlig innsats for å oppnå 
resultater som stemmer overens med målsetningene og barnas/elevenes forutsetninger. 
Høringsuttalelsen fra Ålesund kommune inneholder både konklusjoner og vurderinger som vi 
ønsker brukt i det videre arbeidet med NOU 2009:18 Rett til læring.

Rådmannens innstilling:

Ålesund kommune avgir høringsuttalelse slik det fremgår i saksutredningen.

Kultur- og oppvekstkomiteens vedtak 23.11.2009

Som rådmannens innstilling.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
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