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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 

 
 
Det vises til høringsbrev av 22.07.2009.  
 
Generelt om utredningen 
KS oppfatter at kjernen i mandatet til ”Utvalg for bedre læring for barn, unge og voksne med 
særskilte behov” var å foreslå en helhetlig tiltakskjede for bedre læring for denne målgruppen. 
Utvalget skulle i henhold til mandatet beskrive, gjennomgå, analysere og vurdere en rekke 
forhold. Disse utredningene skulle ligge til grunn for den helhetlige tiltakskjeden.  
 
KS støtter prinsippet om en likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole 
der ulikhet er norm. KS mener det er nødvendig med en mer grundig drøfting av hva som er 
”bedre læring”, hva som konstituerer en ”helhetlig tiltakskjede”, inkluderingsbegrepet i 
forhold til likeverdig og tilpasset opplæring, hva som konstituerer ”særskilte behov”, en 
tydeliggjøring av mangfoldet i målgruppa, samt en drøfting av de grunnleggende etiske 
dilemmaene som skoler, kommuner og fylkeskommuner står overfor i forhold til å gi en 
likeverdig og tilpasset opplæring i en inkluderende skole for alle. Mandatet krever en grundig 
drøfting av de grunnleggende verdiene og deres møte med praksis.  
 

For å få til en slik drøfting er det i utredningsøyemed nødvendig med en analyse av 
målgruppa. Barn, unge og voksne med særskilte behov er en sammensatt målgruppe. 
Analysens formål er ikke å stigmatisere, finne ”feilen” hos eleven, eller å legge til rette for et 
ensidig diagnostisk perspektiv der manglende læringsutbytte tilskrives eleven alene, men å få 
fram hvor sammensatt målgruppa er, slik at det er mulig både å se utfordringene skoler, 
kommuner og fylkeskommuner møter og å kunne foreslå tiltakskjeder på systemnivå. Etter 
KS’ mening kommer ikke dette godt nok fram i NOU-en. Når ulikheten er norm, er det etter 
KS’ mening ikke nok å si at alle er ulike, man må si noe om hva denne ulikheten består i for å 
kunne si noe både om hva bedre læring vil være for målgruppa, hva som er en helhetlig 
tiltakskjede og ikke minst hvordan man skal forstå likeverdig og tilpasset opplæring i en 
inkluderende skole. Uten en klar og uttalt forståelse av mangfoldet, blir disse begrepene bare 
ord. Utfordringen i forhold til skolens grunnleggende prinsipper er hvordan vi forstår dem 
også i møtet med barn med vansker knyttet til generelle lærevansker, sammensatte 
lærevansker av ulik grad, vansker knyttet til syn, hørsel, psykiatri, atferd osv. NOU-en 
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innholder en kort referanse til OECDs rapport Equity in Education: Students with Disabilities, 
Learning Difficulties and Disadvantages, uten at begrepsapparatet derfra brukes i utredningen. 
KS mener at dette kan være et godt utgangspunkt i forhold til en tydeliggjøring av mangfoldet 
og de utfordringer og muligheter det innebærer.  
 
En nærmere analyse av målgruppa er nødvendig for å kunne drøfte hva som er ”bedre 
læring”. Mye av faktagrunnlaget i NOU-en er hentet fra atferdsfeltet og er en videreføring av 
Kvalitetsutvalgets analyse av uheldige sider ved spesialundervisningen (NOU 2003: 16 I 
første rekke). Mange tiltak rundt atferdsproblematikk er knyttet til struktur, organisering og 
klasseledelse. Dette litt ensidige fokuset og mangelen på en god omtale av målgruppa, 
underkommuniserer behov for tilrettelegging for hele mangfoldet av barn, unge og voksne 
med særskilte behov.  
 

”Læring” og ”bedre læring” er begreper som må drøftes. Skal det legges til rette for bedre 
læringsprosesser eller bedre læringsresultater? Læreplanen setter mål for opplæringen. 
Læreplanen for kunnskapsløftet er bygget opp med kompetansemål i de enkelte fagene og 
grunnleggende ferdigheter. Vektlegging av læringsresultater knyttet til disse målene går igjen 
i de stortingsmeldingene som er fremmet etter at implementeringen av Kunnskapsløftet 
startet. Målgruppa ”barn, unge og voksne med særskilte behov” omfatter også personer som 
må ha avvik/fritak fra målene i læreplanen, og for hvem disse målene er uoppnåelige. KS 
savner en drøfting der det framgår hva som er bedre læring også for den sistnevnte delen av 
målgruppa.  

Bedre læring 

 
KS mener at NOU-en mangler en drøfting av når et behov blir særskilt. Opplæringsloven § 5-
1 gir elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæring, rett 
til spesialundervisning. Etter KS’ mening innebærer dette at behovet blir særskilt når utbyttet 
av opplæringen ikke er tilfredsstillende. Dette medfører at NOU-en burde drøftet hva som er 
et tilfredsstillende læringsutbytte. Satt på spissen: Er utbyttet tilfredsstillende dersom eleven 
får karakteren 1 i skolen? Hvordan skal man fastsette tilfredsstillende utbytte på barnetrinnet? 
KS mener at vurderingen av tilfredsstillende læringsutbytte fortsatt vil innebære stor grad av 
skjønn. NOU-en burde derfor problematisert og drøftet skjønnsutøvelsen.  
 

Drøftingen av både læring og læringsutbytte henger nøye sammen med begrepene likeverdig 
og tilpasset. Hva konstituerer likeverd? Hvor like eller ulike må læringsbetingelsene være, og 
hvor likt eller ulikt må læringsutbyttet være for at man skal kunne snakket om likeverd? 
Forannevnte OECD-rapport viser til fire ulike forståelser av likeverd (s 17): Likeverd knyttet 
til tilgjengelighet, læringsmiljø, produksjon/resultater og til realisering/mulighet til å benytte 
sin kompetanse. For at de overordnede prinsippene om likeverd, tilpasning, inkludering skal 
bli mer enn ord, må de løftets fram og drøftes i forhold til den virkeligheten barnehagene, 
skolene og kommunesektoren er i. Dette gjelder alt fra kommuneøkonomi til hvordan de 
nasjonale læreplanene ivaretar elever der ulikhet er norm, hvilken kompetanse nyutdannede 
lærere får med seg i forhold til de overordnede prinsippene, hvilken kompetanse andre 
relevante yrkesgrupper har, og forholdet mellom en sektorstyrt stat og en helhetsstyrt 
kommune.  

Likeverd 

 

KS vil spesielt peke på inkluderingsbegrepet. Inkludering forutsetter at det etableres et 
opplæringsfellesskap med rom for alle. Fellesskapet må konstitueres på en måte som gjør at 

Inkludering 



   

 3 

den som deltar der, opplever seg som en fullverdig deltaker, noe som er et sentralt moment 
innenfor menneskerettighetsprinsippene. Menneskerettighetsperspektivet og en 
rettighetsbasert tilnærming fordrer et fokus på mindretallsvern og at man tar i bruk termen 
«positiv diskriminering».  KS mener det er viktig å problematisere forholdet mellom 
segregering og positiv diskriminering. Mye av debatten omkring organisering av 
spesialundervisning synes ikke å skille mellom disse to forholdene. Ved å ta avstand fra 
segregering, kommer man ofte til å ta med alle tiltak som har karakter av positiv 
diskriminering i samme slengen. I skillet mellom disse to begrepene, mener KS det er viktig å 
drøfte hva som er et opplæringsfellesskap, og hvilke fellesskap barn, unge og voksne med 
særskilte behov skal være fullverdige deltakere i. Opplæringsloven opererer med fire 
opplæringsfellesskap: tilhørighet til klasse/gruppe, rett til bostedsgrunnskole, 
kommunen/fylkeskommunens ansvar for opplæringen for sine innbyggere og nasjonal rett og 
plikt til opplæring.  
 
Drøftingen av inkluderingsbegrepet er viktig i forhold til prinsippenes møte med praksis. Når 
mangfoldet blant elevene er norm, er det et dilemma dersom fellesskapet kun skal være et 
klasserom eller en enkelt klasse, og at alt som er utenfor klasserommet blir betegnet som 
”segregering”. Dersom alle tiltak som ikke er i klasserommet, blir definert som segregering, 
har man i realiteten innsnevret mangfoldet. Da har man etter KS’ mening etablert et 
inkluderingsbegrep som i praksis ikke kan romme alle, fordi man har en snever forståelse av 
fellesskap. Det kan synes som om mangfold er bra, så lenge det begrenses til barn, unge og 
voksne som kan ha et læringsutbytte som ligger innenfor læreplanens mål og som kan ha 
utbytte av klasserommet som læringsarena.  
 
Kunnskapsløftet bygger blant annet på et kunnskapssamfunn der det stadig settes økte krav til 
kompetanse og funksjonsdyktighet. Frafallstallene i videregående opplæring viser at stadig 
flere unge støtes ut fra skole og arbeidsliv. For KS er det et paradoks at man ønsker en 
samfunnsutvikling der det er bruk for alle, mens skolen i større grad møtes med en forståelse 
av inkludering som innsnevrer mulighetene til å gi et mangfoldig opplæringstilbud for elever 
med svært ulike læreforutsetninger.  
 
KS ønsker en grundig debatt om inkluderingsbegrepet og opplæringsfellesskap. Hvordan gi 
alle mulighet til et opplæringsfellesskap som gir bedre læring? Hvilke dilemmaer og 
muligheter innebærer positiv diskriminering?  Dette innebærer ikke et automatisk klarsignal 
for spesialskoler, spesialklasser, smågruppetiltak osv. Det innebærer å ta mangfoldet på alvor 
og gi skoler, kommuner og fylkeskommuner mulighet til å lage opplæringsfelleskap som 
treffer elevmangfoldet. Det gir også ansvar til kommuner og fylkeskommuner i forhold til å 
utvikle samhandlingsarenaer i et skapende spenningsfelt der de det gjelder blir hørt i forhold 
til å lage opplæringsfellesskap. Det være seg i klassen på bostedsskolen, delte løsninger 
mellom bostedsskole og andre arenaer eller andre arenaer, men der retten til et 
læringsfellesskap som legger til rette for best mulig læring ut fra den enkeltes forutsetninger 
og muligheter, ligger til grunn.  
 

NOU-en drøfter ikke godt nok hva som konstituerer en helhetlig tiltakskjede. Noe av 
utfordringen i en helhetlig tiltakskjede ligger i at mange brukere trenger tiltak ut over skolen, 
også når målsettingen er bedre læring. Utfordringer knyttet til tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid, lokalt i den enkelte kommune/ fylkeskommune og på tvers av ulike 
forvaltningsnivåer, er ikke godt nok utredet.   

Helhetlig tiltakskjede 
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En hovedproblemstilling er hvilke tiltak som inngår i en helhetlig tiltakskjede for bedre læring 
der mangfoldet blant elevene er normen. En tiltakskjede kan ha en tradisjonell pedagogisk 
innfallsvinkel der skolen, PPT og Statped inngår. En annen form for tiltakskjede er å se 
hvordan hele det kommunale tjenesteapparatet kan og bør inngå i en helhetlig

 

 tiltakskjede. KS 
mener at en rent pedagogisk tiltakskjede er en for snever innfallsvinkel. Mange barn, unge og 
voksne, og skoler, trenger hjelp av andre tjenester for å få gode læringsbetingelser. Det være 
seg barnevernet, fastlege, helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykisk helsetjeneste, 
sosialtjeneste, medisinsk habiliteringstjeneste, tekniske tjenester osv. I og med at 
Flatøutvalget ikke har ”bedre læring” som sitt mandat, kan man etter KS’ mening ikke 
henvise til dette utvalget. Den helhetlige tiltakskjeden må være på systemnivå og fremstå som 
helhetlig både for brukere og ansatte. En drøfting av denne formen for helhetlig tiltakskjede 
vil også få fram utfordringer knyttet til kommunesektorens rolle som tjenesteyter på en bedre 
måte.  

Strategier og tiltak 
KS støtter i prinsippet utvalgets seks foreslåtte strategier. Når det gjelder de konkrete 
forslagene, mener KS mange av disse er gode både hver for seg og også som deler av en 
helhetlig tiltakskjede. Det er imidlertid et problem at de fire hovedutfordringene er så 
generelle at det er vanskelig å si seg verken enig eller uenig i dem eller i mange av tiltakene. 
KS mener også det er uheldig at problemanalysen i for stor grad gjentar problemstillinger som 
er beskrevet i andre NOU-er og i de siste års stortingsmeldinger innen barnehage og 
grunnutdanning, uten at man foretar en mer grundig analyse av bakgrunnen for problemene. 
For eksempel er en av hovedutfordringene mangel på samordning og 
samhandlingskompetanse. En grundigere analyse burde stille spørsmål ved hva som 
forårsaker dette. Skyldes det økonomi, kompetanse, vilje, lovverk, organisering osv. Uten en 
slik analyse blir mange av forslagene på et overordnet nivå uten at man tar tak i det som er de 
grunnleggende problemene. 
 

KS mener at kommunens/fylkeskommunens plikt til oppfølging av barn og unge, er hjemlet i 
gjeldende lovverk. Plikten er ytterligere understreket i den nye vurderingsforskriften. KS 
mener videre at en lovpålagt språkkartlegging hvert år for barn de tre siste årene før 
skolestart, er for rigid. Hyppigheten av kartleggingen bør være gjenstand for en profesjonell 
vurdering.  

Tidlig innsats og forebygging.  

 
KS mener at den foreslåtte læringsboka ikke er godt nok utredet verken når det gjelder 
funksjon eller juridisk status. Det er også uklart hva som ligger i ”innføre”. Dette rommer alt 
fra et praktisk verktøy skoler og lærere kan velge å bruke til en individuell rett for alle barn og 
elever. Dersom den siste forståelsen legges til grunn, vil dette innebære en ytterligere 
rettsliggjøring av skolen.  
 
KS stiller spørsmål ved om økt dokumentasjons- og rapporteringsarbeid og dermed tidsbruk, 
fører til bedre læring. KS mener at det i tilknytning til ny vurderingsforskrift bør arbeides for 
å finne fram til hensiktsmessige dokumentasjonsformer. KS anser også en del av diskusjonen 
om dokumentasjon som uttrykk for manglende kompetanse om kravene i forvaltningsloven i 
forhold til enkeltvedtak. Dette innebærer at problemstillingen antageligvis handler mer om 
kompetanse enn behovet for reguleringer. Når det gjelder dokumentasjons- og 
rapporteringsarbeidet i skoler og barnehager, vil KS understreke at dette har ulike funksjoner. 
Hva som tjener læring og utvikling kan være ulikt på de ulike nivåene i styringskjeden. En 
lærer og et kommunestyre har ulike behov for dokumentasjon og rapportering, men begge 
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nivåene trenger kunnskap for å kunne legge til rette for bedre læring, det være seg i 
planleggingen av enkelttimer eller vedtak om kommunebudsjettet.  
 
Rett til ekstra tilrettelegging
KS vil først påpeke at ”ekstra tilrettelegging” er brukt i tidligere nevnte OECD-rapport Equity 
in Education: Student with Disabilities, Learning Difficulties and Disadvanges, og er knyttet 
til ressurser. KS mener at betegnelsen ”ekstra tilrettelegging” må ses i denne sammenheng, og 
at betegnelsen for KS’ vedkommende ikke innebærer noen desavuering av 
spesialpedagogikken. Spesialpedagogisk kompetanse er og vil være en svært viktig ressurs. I 
og med at statusen til læringsboka ikke er avklart, og KS mener at den ikke skal være en 
rettighet for alle, ønsker ikke KS å knytte den individuelle opplæringsplanen (IOP) til denne.  

.  

 
KS har vurdert muligheten for at enkeltvedtak om ekstra tilrettelegging i opplæringen skal 
kunne vedtas uten sakkyndig vurdering. KS ser at det i enkelte tilfeller verken er nødvendig 
eller hensiktsmessig at PPT foretar en slik vurdering. Det kan være situasjoner der den enkelte 
skole selv besitter nødvendig spesialpedagogisk kompetanse, eller der det ikke er 
spesialpedagogisk, men for eksempel medisinsk kompetanse som etterspørres. Uansett må det 
foreligge en saksutredning når det skal fattes et enkeltvedtak. Skillet mellom en saksutredning 
og en sakkyndig vurdering kan fort bli uklart, både for elever, foreldre, skolene og 
kommunen/fylkeskommunen. En annen problemstilling er hvilke tilrettelegginger som vil 
falle inn under retten til tiltak som forutsetter enkeltvedtak i forhold til mer generelle 
organisatoriske tiltak i skolen. KS mener det er en fare for at en rett til ekstra tilrettelegging 
uten sakkyndig vurdering i praksis vil kunne innebære reduserte muligheter for skoleeier og 
den enkelte skole til å tilpasse opplæringen i form av organisering og ressurser uten at det 
fattes enkeltvedtak.  
 
Selv om KS ser at det kan være situasjoner der PPTs sakkyndige vurdering kan synes 
unødvendig, mener KS at hovedregelen fortsatt bør være at det skal foreligge en sakkyndig 
vurdering før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning/ekstra tilrettelegging. Det bør 
presiseres i opplæringsloven at den sakkyndige vurderingen ikke er PPTs eneansvar, men at 
PPT er en av flere mulige sakkyndige instanser.  
 
KS foreslår videre at innholdet i den sakkyndige vurderingen og i enkeltvedtaket presiseres i 
lov eller forskrift. KS mener at et større fokus på innholdet i enkeltvedtaket vil bidra til 
tydelighet omkring hva den ekstra tilretteleggingen skal bidra til. KS mener at følgende 
elementer bør inn både i den sakkyndige vurderingen og i enkeltvedtaket om ekstra 
tilrettelegging/spesialundervisning:  
 

• Mål: Det må settes opp mål for hvilken læring den ekstra tilretteleggingen skal bidra 
til. Dette gjelder enten eleven har avvik fra læreplanen eller ikke.  

• Ressurser: Den viktigste ressursen i forhold til elevens læring, er kompetanse. Hvilken 
kompetanse trengs for at eleven skal lære? Det kan være spesialpedagogikk, 
klasseromsledelse, kompetanse utenfor skolen osv. I tydeliggjøringen av 
kompetansebehovet, vil det også fremkomme om skolen har tilstrekkelig kompetanse 
selv, eller om denne må hentes andre steder, enten i bostedskommunen/-
fylkeskommunen eller i f. eks Statped (se nedenfor) 

• Organisering: Hvordan skal den totale undervisningen for eleven organiseres? Dette 
må ses i sammenheng med drøftingen av inkluderingsbegrepet. Hvilke 
læringsfellesskap skal eleven være en del av?  
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Når det gjelder forslaget om gjennomgang av læreplanverket, viser KS til St. meld. nr 31 
(2007-2008) Kvalitet i skolen, kap. 4.3.1 Videre arbeid med læreplanene i Kunnskapsløftet. 
KS mener det er uklart hva som ligger i forslaget om differensierte læreplaner i fellesfagene 
for studieforberedende og yrkesforberedende studieprogrammer og forslaget om å gjøre 
opplæringstilbud med avvik fra læreplanen tilgjengelig for elever som ved overgang fra 
grunnskole til videregående opplæring ikke har forutsetninger for studie- eller 
yrkeskompetanse.  

Tilpassede og fleksible opplæringsløp.  

 
KS har i sin høring til NOU 2008:18 ”Fagopplæring for framtida” støttet forslaget om 
yrkesretting av læreplanene som metode. KS har i samme høring støttet forslaget om at 
forsøksordningen med praksisbrevordningen (grunnkompetanse) bør bygges ut og gjøres 
søkbart for ungdom.   
 
KS støtter ikke forslaget om differensiering av læreplanene i fellesfagene ut over ovennevnte 
yrkesretting som metode. KS støtter heller ikke forslag om tilbud med avvik fra læreplanen 
dersom dette er å forstå som noe annet enn grunnkompetanse. KS mener forslaget om et 2+2 
løp innenfor yrkesfaglige studieprogrammer uavhengig om eleven får læreplass eller ikke, er 
godt. Det må imidlertid påpekes at både dette forslaget, samt forslaget om søkbart program 
for grunnkompetanse ikke ligger innenfor dagens økonomiske ramme, som var en 
forutsetning for utvalgets forslag.  
 

KS støtter prinsippet om at kompetanse i forhold til elevers læring generelt og elever med 
særskilte behovs læring spesielt, bør være så tett på elevene som mulig. Se vedlagte modell. 
For å få til dette mener KS at man først må ha en analyse av hvilken kompetanse det er 
ønskelig og realistisk at den enkelt skole kan ha i forhold til elever med særskilte behov. 
Hvilken kompetanse skal for eksempel grunnskolelærere ha? Hvilke vansker bør den enkelte 
skole kunne håndtere selv? Det neste spørsmålet blir hvilken kompetanse det er ønskelig og 
realistisk at kommunen/fylkeskommunen skal ha i forhold til å legge til rette for læring for 
elever med særskilte behov. I denne vurderingen må man ta utgangspunkt i den faktiske 
kommune-/fylkeskommunestrukturen og legge inn den nødvendige fleksibiliteten. Når disse 
to vurderingene er gjort, vil man etter KS’ vurdering sitte igjen med en ”restkompetanse”. Det 
tredje spørsmålet blir hvordan denne ”restkompetansen” organiseres slik at den både er 
tilgjengelig for brukerne og at det etableres og videreutvikles robuste fagmiljøer. Brukerne er 
i dette tilfellet kommuner/fylkeskommuner.  

PP-tjenesten og Statped tettere på. 

 
På bakgrunn av modellen støtter KS forslaget om en organisering av ”restkompetansen” i 
statlige regionale flerkompetansesentrer. KS støtter ikke forslaget om at Lillegården 
særbehandles. Det bør etableres et utredningsprosjekt/en arbeidsgruppe som får i oppgave å 
vurdere både kompetansefordelingen mellom kommune/fylkeskommune og stat og antall 
regionssentrer. KS forutsetter å være sterkt representert i prosjektet/arbeidsgruppa.  
 
KS støtter forslagene om to fem-årige kompetanseutviklingsprogram. Disse må imidlertid 
henge sammen med arbeidet i prosjektet nevnt ovenfor. Det er viktig at programmene ses i 
sammenheng og at kommunesektoren som både skoleeier og arbeidsgiver styrer disse 
midlene. KS støtter ikke forslaget om etablering av et nasjonalt kompetansesenter for PPT. En 
av de viktigste oppgavene for PPT framover er deres rolle i forhold til kommunesektorens 
ansvar for alle barn og elever, og at PPT på en mye bedre måte integreres i en helhetlig 
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kommunal tiltakskjede. Uansett bør ikke et slik kompetansesenter etableres før de eventuelle 
kompetanseutviklingsprogrammene er tilnærmet sluttført og man kan vurdere behovet for 
ytterligere kompetanseutvikling.  
  
KS mener at behovet for å hjemle PP-tjenesten i barnehagelovgivningen, avhenger av hva det 
er som skal hjemles.  
 

KS viser til det som er sagt innledningsvis av manglende drøfting av hva som konstituerer en 
helhetlig tiltakskjede.  

Helhet krever tverrfaglighet og tverretatlig samarbeid 

 
KS støtter forslagene om større statlig ansvarsklarhet i forhold til 2.-linjetjenester overfor 
kommunesektoren. KS vil også understreke behovet for bedre statlig koordinering og at 
statlige tjenester forholder seg til kommune-/fylkeskommunenivået som bruker. Dette er helt 
vesentlig i forhold til kommunesektorens totalansvar.  
 
KS vil ellers påpeke at det allerede foreligger samarbeidsavtaler mellom kommunene, 
fylkeskommunene og NAV, og at det er kommunene som har ansvar for tilbud etter skoletid 
for de som har behov for dette etter 7. trinn.  
 

KS støtter i prinsippet forslagene. KS vil understreke kompetanse som endringsstrategi. 
Dersom man skal legge til rette for helhetlige tiltakskjeder med tidlig innsats og bedre læring 
som mål, er det viktig å se på hvilken kompetanse fagarbeidere og lærere trenger i sin 
grunnutdanning for å kunne inngå i helhetlige tiltakskjeder. Det er etter KS mening viktig å se 
på innholdet i profesjonsutdanningene i forhold til at de fleste som utdannes skal arbeide i 
kommunesektoren der de skal gi helhetlige tjenester til innbyggerne, inkludert barn, unge og 
voksne med særskilte behov.  

Økt kompetanse på alle nivåer.  

 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
KS savner en grundigere vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av 
flere av forslagene. 
 
KS vil påpeke at all omorganisering koster tid og penger. Det betyr at regnestykket ved 
omstruktureringen av Statped og frigjorte midler er urealistisk. Det er ressurskrevende å 
bygge opp/omorganisere en så sammensatt organisasjon.  
 
KS vil også påpeke at det vil påløpe store kostnader knyttet til de fleste forslagene under 
strategien Tilpassede og fleksible opplæringsløp. Det gjelder for eksempel forslaget om 2+2 
utdanningsløp. Også flere av de andre forslagene innebærer økonomiske og administrative 
konsekvenser, for eksempel forslaget om plikt til språkkartlegging av alle barn hvert år i tre år 
og forslaget om læringsbok.  
 
Avslutningsvis 
I opplæringsloven er elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, positivt 
diskriminert ved at de gis en rett til spesialundervisning. NOU-en kan synes å ha en ambisjon 
om å gjøre det spesielle allment. Alle elever er ulike og trenger ulik grad av tilpasning i 
opplæringssituasjonen. Dette er selvfølgelig riktig, men det har fått den konsekvens at man 
ikke har utredet godt nok det spesielle som var denne utredningens mandat. Når man ikke 
omtaler og analyserer målgruppen (barn, unge og voksne med særskilte behov), men 
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konkluderer med at alle er ulike, blir dette fort en tilsløring av mangfoldet også blant elever 
med særskilt behov. 
 
KS mener det er uheldig at NOU-en har en form som ikke får fram de faglige og ideologiske 
uenigheter som finnes på dette området. Ulike synspunkter og innfallsvinkler ville beriket 
problemanalysene, vurderingene og gitt større legitimitet til forslagene. 
 
KS mener det er alvorlig at de grunnleggende begrepene ikke blir drøftet og utfordret, og at 
målgruppen ikke blir tydeliggjort. KS mener at meldingen dermed underkommuniserer 
kompleksiteten når prinsippene om tilpasset og likeverdig opplæring møter praksis, enten på 
institusjons- eller kommunenivå. KS er bekymret for et inkluderingsbegrep der positiv 
diskriminering ikke inngår. Når ulikhet blant elevene er norm, også blant barn, unge og 
voksne med særskilte behov, må dette gjenspeiles i hvordan man forstår et 
opplæringsfellesskap.  
 
KS vil understreke at mange forhold knyttet til spesialundervisning fortsatt vil være preget av 
skjønnsutøvelse. En utfordring er å profesjonalisere dette skjønnet. En viktig del av denne 
profesjonaliseringen er de drøftingene som ikke finnes i NOU 2009: 18 Rett til læring. En 
annen side ved profesjonaliseringen av skjønnet er å lage arenaer der de partene det angår 
inviteres inn til å delta. Det gjelder både i utformingen av en systemisk helhetlig tiltakskjede i 
den enkelte kommune/fylkeskommune, men også i forhold til utforming av tiltakskjeder og 
læringsfellesskap for den enkelte elev. KS beskriver i sin ledelsespolicy denne arenaen som 
”det skapende spenningsfeltet” – arena for samfunnsbygging. For KS vil det være viktig å 
aktivisere denne arenaen både for å få til kompetanseutvikling og for å skape gode 
opplæringsfellesskap for barn, unge og voksne som trenger særskilt tilrettelegging for bedre 
læring.    
 
 
 
 
Sigrun Vågeng      Eva Lian 
Administrerende direktør      Direktør  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Hovedstyrevedtak 29.11.2009 
2. Modell for kompetansefordeling 
 
 
Kopi: KRD 
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Saksgang Møtedato Saknr 
Rådmannsutvalget 15.10.2009 09/8 
Hovedstyret 29.10.2009 09/67 
 
Saksframlegg datert 06.10.09 
 

 
Vedtak 

Hovedstyret legger følgende prinsipper til grunn for KS’ høringsuttalelse til NOU 2009:18 Rett til 
læring:   
 
KS oppfatter at kjernen i mandatet til Utvalg for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte 
behov, var å foreslå en helhetlig tiltakskjede for bedre læring for denne målgruppen.  
 
KS støtter prinsippet om en likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole der 
ulikhet er norm. KS mener det er nødvendig med en grundig drøfting av hva som er ”bedre læring”, 
hva som konstituerer en ”helhetlig tiltakskjede”, inkluderingsbegrepet i forhold til likeverdig og 
tilpasset opplæring, hva som konstituerer ”særskilte behov”, en tydeliggjøring av mangfoldet i 
målgruppa, samt en drøfting av de grunnleggende etiske dilemmaene som skoler, kommuner og 
fylkeskommuner står overfor i forhold til å gi en likeverdig og tilpasset opplæring i en inkluderende 
skole.  
 
KS støtter prinsippet om en tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunesektoren og statlig 
sektor når det gjelder tjenester knyttet til barn, unge og voksne med særskilte behov, og prinsippet om 
regionalisering av Statped.  
 
KS støtter i prinsippet utvalgets seks foreslåtte strategier. De foreslåtte tiltakene må vurderes konkret.  
 
Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse til NOU 2009: 18 Rett til læring i tråd 
med prinsippene i dette vedtaket.  
 
 



Modell for fordeling av kompetanse

stat

fylke/

kommune

skole

familie

elev
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