
Saksframlegg
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

 

 

06.11.2009 62194/2009 2009/7177  
Grunnskolekontoret  

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

09/50 Formannskapet 23.11.2009 
 
 
 

Høringsuttalelse - NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra 
utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med 
særskilte behov. 

Sammendrag 
Midtlyngutvalgets innstilling, NOU 2009:18 Rett til læring, er ute på høring med frist 27.11.09. 
Saken inneholder forslag til høringsuttalelese fra administrativt nivå i Bodø kommune. 

Saksopplysninger 
Ved kongelig resolusjon av 29. juni 2007 oppnevnte Regjeringen Stoltenberg II utvalget for bedre 
læring for barn, unge og voksne med særskilte behov (Midtlyngutvalget). Utvalget fikk et meget 
omfattende mandat, og leverte på dette grunnlag omfattende forslag til endringer i forhold til 
systemet rundt rett til spesialundervisning og de systemer som sikrer at denne retten blir ivaretatt. 
 
Utvalgets mandat og forslag følger saken som trykte vedlegg. 
 
Høringsuttalelsen er utarbeidet på grunnlag av et relativt grundig arbeid i kommunens PP-tjeneste 
samt barnehage- og skoleadministrasjonen. Uttalelsen er således gitt ut fra et administrativt ståsted i 
kommunen. Lærerorganisasjonene, funksjonshemmedes organisasjoner, helsetjenesten og andre er 
selvstendige høringsparter. 

Forslag til uttalelse 
PP-tjenesten, skole- og barnehageadministrasjonen i Bodø kommune har drøftet NOU 2009:18 i 
flere runder. Forslagene har vært oppe til drøfting på flere av våre fellesarenaer. Vi har hatt 
presentasjon fra utvalgsmedlem Øystein Lund og i tillegg arbeidet individuelt med NOU’en i sin 
helhet.  
 
Vi har med interesse og forventning sett fram til utvalgets innstilling. Vi har merket oss den faglige 
bredden og tyngden i utvalget.  Forslagene gir fokus på bedre organisering og effektiv ressursbruk 
for en helhetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp. 
NOU’en gir gode bidrag til viktige debatter rundt fagfeltet vårt.  Vi vil på denne bakgrunn gi 
følgende tilbakemeldinger til NOU 2009:18. 
 
Det er gjort et utvalg av strategier og forslag som vil presenteres i delkapitlene under. 
    



Strategi: Tidlig innsats og forebygging  
 
Vi merker oss at flere av forslagene allerede er etablerte rutiner i kommunen, for eksempel 
overgangsrutiner, språkkartlegging av førskolebarn og foreldresamtaler i barnehagen. Samtidig vil 
vi fremheve at vi støtter forslagene om felles prosedyrer for kontinuerlig og systematisk oppfølging 
og en sterkere forpliktelse for barnehage- og skoleeier i forhold til tidlig innsats fra sentralt hold.  
 
Forslaget om Læringsboka: forslaget om en felles og sammenhengende dokumentasjon støttes. En 
digitalisert, felles mal med ferdige headinger, vil kunne gjøre ”Læringsboka” til et hjelpeverktøy.  
Omfang, innhold, formål og personvernregler må avklares nærmere i forhold til forslaget. Vi anser 
det som viktig at kun nødvendig informasjon overføres, men fokuset må være på barnets mestring 
og utvikling. Vi anbefaler videre at det lages en oversiktelig veileder til læringsboka hvor formål og 
funksjon kommer klart fram.   
 
Positivt med en ressursbank for barnehager og skoler, med varierte verktøy som en støtte i 
oppfølgingen av barn og elever. F.eks oversikt over hvilke kartlegginger en bruker på ulike 
tidspunkt og tiltak som kan iverksettes umiddelbart. Dette vil kunne gi en kvalitetssikring av 
metoder og forebyggende innsatser. Dette er i tråd med kommunens satsning på tidlig intervensjon.   
  
Strategi: Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen  
 
Forslaget oppleves som et viktig tidsskille, hvor begrepene vi bruker kan være med å skape ny 
virkelighet. Endringen av begrepet kan gi en styrket forståelse av at det hele tiden er en opplæring 
som skal være tilpasset. For noen elever vil tilpasningen kreve ekstra tilrettelegging.  
Vi opplever ikke forslaget som en endring av rettigheten, men som en begrepspresisering. Vi forstår 
det som et forslag for å styrke inkluderingen, og som i større grad rommer mangfoldet i 
klasserommene. Samtidig erfarer vi i drøftinger at begrepsinnholdet bør presiseres nærmere, hvis 
lovendringen skal iverksettes.  
 
Endringen kan åpne for en endret arbeidsprofil for PP-tjenesten. Den forventes å gi større rom for å 
arbeide mer systemrettet. Både i forhold til det mer individrettede systemarbeidet og systemarbeid 
generelt i forhold til læringsmiljøet med fokus på pedagogiske og organisatoriske 
differensieringstiltak. Dette vil kunne øke kvaliteten på opplæringen slik at færre elever vil trenge 
ekstra tiltak. PP-tjenesten i Bodø ønsker å fremheve viktigheten av at svakheter i systemet som 
fører til at elever ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen må rettes før det søkes etter årsaker 
hos den enkelte elev.  
 
Når ikke tiltak har gitt ønsket effekt i barnehage og skole, er det en selvfølge at en trekker inn faglig 
bistand fra PP-tjenesten og samhandler om den videre tilretteleggingen. At en i samarbeid kan fatte 
enkeltvedtak ut fra disse drøftingene, kan være positivt for å kunne utnytte den faglige hjelpa PP-
tjenesten kan bidra med på en mindre byråkratisk måte.  
 
Vi ønsker likevel å understreke følgende 

- forslaget må ikke svekke barnets individuelle rettigheter. 
- begrepet relevant kompetanse bør utdypes nærmere og spesialpedagogisk kompetanse bør 

vektlegges.  
- kriteriene for når det skal utarbeides sakkyndig vurdering må være helt klare. Det gjelder 

også begrensninger i forhold til hvilke handlingsrom skolen beveger seg innenfor uten 
sakkyndig vurdering. Krav til dokumentasjon av ekstra tilrettelegging, både gjennom 
referater, enkeltvedtak og plan for tilrettelegging, logg og vurdering. Dette gjelder både 
barnehage og skole. 

- IOP bør også lovfestes for barnehagebarn.  



- Sakkyndig vurdering skal utarbeides når foresatte eller skolen/barnehagen krever det.  
 
Vi vil trekke fram at det er viktig at rett til ekstra tilrettelegging også hjemles i barnehageloven. Rett 
til ekstra tilrettelegging før opplæringspliktig alder må utformes i tråd med barnehagens særpreg og 
også omfatte de barn som ikke går i barnehage. Det bør foretas en gjennomgang av systemene rundt 
støtte til førskolebarn med særlige behov, noe som i dag finnes i to lovverk og med ulike 
finansieringssystemer.  
 
Våre erfaringer viser at å styrke ansvar og eierforhold overfor PP-tjenesten for skoleeier og 
barnehageeier, styrker samarbeid og helhetlige innsatser på kommunenivå.  Viktig at det etableres 
tydelige samarbeidsrutiner og at rutinene forankres på barnehage og skoleeiernivå.  
 
Vi vil spesielt peke på at det er avgjørende for å lykkes med intensjonene at de sentrale overføringer 
til kommunene gir mulighet for å ivareta prinsippene om tilpasset og likeverdig opplæring og at det 
er rom for allmennpedagogiske styrkingstiltak innenfor den ordinære opplæringen.  
 
Strategi: PP-tjenesten og Statped tettere på 
 
Vi støtter forslaget om at PP-tjenesten og Statped skal være tettere på. Det er en klar målsetting at 
den faglige hjelpa skal være lett tilgengelig, fleksibel og komme innen rimelig tid. Men utvalget 
påpeker at Opplæringsloven ikke gir drahjelp til å avgrense det individrettede arbeidet. PP-
tjenestens kultur og tradisjon, lav kapasitet i tjenesten samt skolens bestillinger av sakkyndige 
vurderinger til PP-tjenesten vanskeliggjør endring mot en systemrettet arbeidsprofil. PP-tjenesten 
blir stående i et krysspress mellom individrettede og systemrettet arbeid.  
 
Dersom utvalgets ønske om å bruke frigjorte midler fra StadPed systemet for å styrke PP-tjenesten 
ute i kommunene skal oppnås, må de statlige styrkingsmidler øremerkes over tid. Styrkingsmidler 
som tilføres fra staten er sårbare ved rammebudsjettering. 
 
Det sees positivt på et 5-årig kompetanseutviklingsprogram for PPT og tjenestens 
samarbeidspartnere. Det anbefales å legge opp til en strukturering som tar hensyn til geografi(Nord-
Norge) og at det stadig rekrutteres nye fagpersoner til pp-tjenesten. Dette vil medføre behov for 
rullerende planer/gjennomføringer. Kompetansehevingsprogrammet må sees i samarbeid med 
skoleeier og barnehageeier. Det anbefales en intensivert innsats de første 5 årene, men med planer 
for kontinuerlig oppfølging av kompetanseutviklingen også videre. Forskning knyttet til barn, unge 
og voksne med behov for ekstra tilrettelegging må styrkes. Forskningsmiljøene må utfordres til et 
tettere samarbeid med de sentrale aktørene i praksisfeltet og med et ansvar også for spredning av 
resultater i etterkant.  
 
Vi støtter forslaget om bruk av frigjorte midler fra avviklingen av sentre for sammensatte 
lærevansker, øremerkes regionsentrene. Vi mener det er positivt å samle kompetansen og at 
spisskompetanse overføres til regionssentrene. Vi forutsetter at en relativ andel av rammen tilfaller 
region Nord. Særlig viktig er det at det er tatt hensyn til de geografiske utfordringene i de tre 
nordligste fylkene ved at det foreslås opprettholdt en sentermodell. Slik vi ser det, er det nødvendig 
med et senter i hvert fylke. Vi understreker behovet for at statlig spisskompetanse videreutvikles på 
bakgrunn av de faglige behovene i de ulike regionene, og at tjenestetilbudene gis nær brukerne og 
kommunene. Tjenestene må i mye større grad komme nærmere brukerne og kommunene.  
Sammensetning av kompetanse må dekke behovene PP-tjenesten har. Et forpliktende samarbeid må 
utvikles mellom barnehage/skoleeiernivå og statpedsystemet.  
 
Vi støtter forslaget om at PP-tjenesten også hjemles i barnehageloven.  
 



Enkeltforslag under andre strategier som vi støtter 
 

- Barnehage og skoleeiers forsterket ansvar for rutiner for samarbeid ved overganger.  
- Bestemmelsene om individuell plan hjemles i barnehageloven og opplæringsloven.  
- PP-tjenestens selvstendige rett til henvisning til BUP og HABU gjeninnføres.  

Konklusjon og anbefaling 
Det anbefales at formannskapet vedtar å sende overstående uttalelse som kommunenes 
høringsuttalelse til NOU 2009:18 Rett til læring 
 

Forslag til innstilling 
Formannskapet støtter framlagte høringsuttalelse og vedtar at denne sendes på foreskrevet måte 
innen fristens utløp. 
 
 
 
 
 
 

 Svein Blix  
 rådmann  
  Arne Øvsthus 
  kommunaldirektør 

Saksbehandler: Per-Oskar Schjølberg  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 NOU 2009:18 Mandat 
2 NOU 2009:18 Forslag 
3 NOU 2009:18 Høringsbrev 

Utrykte vedlegg: 
NOU 2009:18 Rett til læring; 
http://www.regjeringen.no/pages/2223561/NOU_2009_18_rett_til_laering.pdf 
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HØRING - NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre 
læring for barn, unge og voksne med særskilte behov.  

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov ble oppnevnt 
ved Kongelig resolusjon 29. juni 2007 og avga sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring 
 2. juli 2009. Utredningen i sin helhet finnes på 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976 
 
Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag som har 
betydning for opplæringstilbudet for barn, unge og voksne med særskilte behov.  
 
Departementet inviterer med dette til en bred høring for å gi flest mulig instanser 
anledning til å uttale seg om og å påvirke utviklingen av opplæringstilbudet for barn, 
unge og voksne med særskilte behov.  
 
Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene 
selv sørge for å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt 
nevnt på listen. I de tilfeller der overordnet organ samordner innsending av 
høringsuttalelser, ber vi om at det tydelig fremkommer hvilke underordnede organer 
som uttaler seg.  
 
Departementet presiserer at høringslisten ikke er ment å være til hinder for at andre 
enn de som står der kan avgi uttalelse. 
 
Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å uttale seg om alle forslagene, 
men ber om at det i høringsuttalelsene tydelig refereres til hvilke kapitler og forslag 

mailto:postmottak@ufd.dep.no�
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Side 2 
 

som kommenteres. 
 
Dersom høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og 
administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om at 
betydningen av dette vurderes, og at eventuelle kommentarer gis i høringsuttalelsene.  
 
Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 27. november 2009
 

.  

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til 
postmottak@kd.dep.no.  Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no 
og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. (Skannede PDF-
filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.) På grunn av 
sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hege Johansen (e.f.) 
fung. ekspedisjonssjef      
          Torun Riise 
          fung. avdelingsdirektør 

mailto:postmottak@kd.dep.no�


Liste over høringsinstanser 
- Høring: NOU 2009:18: Rett til læring 
 
Departementene 
Kommunene 
Fylkeskommunene 
Fylkesmennene 
 
Akademikerne 
Aktive foreldre 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Arbeidsutvalget for barnehabilitering i Norge v/Magnar Mathisen (Sykehuset Østfold HF) 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Barneombudet 
Datatilsynet 
Elevorganisasjonen  
FAFO 
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere 
Folkehøgskolerådet 
Forbrukerombudet 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
Funksjonshemmedes studieforbund 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) 
Helsedirektoratet 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Nord RHF 
Helse Sør-Øst RHF 
Helse Vest RHF 
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 
Institutt for samfunnsforskning (ISF) 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Kanvas 
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) 
Kristne friskolers forbund (KFF) 
KS 
Landsrådet for norske barn – og ungdomsorganisasjoner 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Longyearbyen lokalstyre 
Lærernes Yrkesforbund 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 
Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (VOX) 



NIFU STEP 
Norsk Audiopedagogisk Forening 
Norges forskningsråd 
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) 
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede 
Norsk Lektorlag 
Norsk logopedlag 
Norsk Montesorriforbund 
Norsk Skolelederforbund 
Norsk studentunion 
Norske fag- og friskolers landsforbund 

NOVA 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) 
Rettferd for taperne 
Riksrevisjonen 
Rådet for psykisk helse 
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO) 
Sametinget 
Samordna opptak 
Sivilombudsmannen 
Skolenes landsforbund 
Statens lånekasse 
Statens råd for likestilling for funksjonshemmede  
Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Statlige grunn- og videregående skoler 
Statstjenestemannsforbundet 
Steinerskoleforbundet 
Studentenes landsforbund 
Trygge barnehager AS 
UNIO 
Utdanningsforbundet 
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon 
Universiteter og høgskoler 
Universitets- og høgskolerådet 
Utdanningsdirektoratet 
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) 
Voksne for barn 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 



PS 09/150 Høringsuttalelse - NOU 2009:18 Rett til læring. 

Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne 

med særskilte behov. 

Forslag til innstilling 

Formannskapet støtter framlagte høringsuttalelse og vedtar at denne sendes på foreskrevet 
måte innen fristens utløp. 
 

Formannskapets behandling i møte den 23.11.2009: 

Votering 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Formannskapet støtter framlagte høringsuttalelse og vedtar at denne sendes på foreskrevet 
måte innen fristens utløp. 
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