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Levanger, 15. nov. 2009 

    

                                                                                      

NOU 2009:18 – Rett til læring 

 

Høringsuttalelse fra Levanger PPT 
 

 

NOU 2009:18 Rett til læring bygger på ny og interessant forskning og dokumentasjon.  Det er et 

stort og omfattende dokument som munner ut i mange endringsforslag.  PPT Levanger mener det er 

mye positivt og interessant i denne meldingen. I noen grad kan det se ut til at endringsforslagene 

ikke tar full høyde for den dokumentasjonen som den bygger på.  Vi kan ikke se at rettssikkerheten 

for barn, elever og voksne  med spesielle behov blir berørt tilstrekkelig med tanke på å sikre bedre 

læring for disse.   

 

 

Kapittel 13: Tidlig innsats og forebygging 
Tidlig innsats og forebygging er en forutsetning for god utvikling og opplæring.  Dette forutsetter 

både gode almenpedagogiske- og spesialpedagogiske tiltak. Tidlig innsats forstår vi som at vanskene 

blir tatt tak i med en gang de oppdages enten det er i tidlige barneår eller i 

ungdomsskole/videregående. Utredningen påpeker at virkeligheten er at elever ikke får dette, og at det 

er ventelister for utredninger av barns behov og rettigheter på opp til ett år i PP-tjenestene.  Bemanningen i 

PPT må styrkes for å gi disse barna/elevene rett hjelp til rett tid (jfr tidlig innsats og forebygging).  

Læringsboka er positivt, og må utredes og tydeliggjøres nærmere blant annet i forhold til  

konsekvenser for hva som kan skrives i den og av hvem.  

 

Kapittel 14:  Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen 

Rett til spesialundervisning i opplæringsloven § 5-1 erstattes av en rett til ekstra tilrettelegging i 

opplæringen .  

PPT Levanger er ikke enig i det nye navneforslaget. Alle barn/elever bør få tilrettelegginger/ 

tilpasninger, også ”ekstra tilrettelegging”.   

 

Begrepet skaper forvirring i forhold til grensen mellom når det er ekstra ordinær tilrettelegging og 

når det er ”rett til ekstra tilrettelegging” i spesialpedagogisk sammenheng.  Den totale forvirringen 

kommer når det i tillegg foreslås at det kan gjøres enkeltvedtak på ”ekstra tilrettelegging” uten en 

sakkyndig vurdering, og en med sakkyndig vurdering. 

Vi støtter Bente Hagtveits merknad: «Det framstår i utvalgets forslag som mer uklart når rett til 

«ekstra tilrettelegging» inntrer og hvem den skal gjelde for, enn i gjeldende bestemmelse i 

opplæringsloven om rett til spesialundervisning. Forslaget kan samlet sett forstås som en 

forskyvning fra å vektlegge en individuell rett til å vektlegge skolens plikt». 
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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.  

Retten til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn utløses av andre faktorer enn for skoleelever, og 

med Midtlyngutvalgets nye forslag om mulig vedtak uten sakkyndig vurdering, vil det være uklart 

hva som utløser denne retten. Det forutsettes at PPT er drøftingsparter for evt å finne ut av dette. PPT 

skal være drøftingspartner, men ut fra antall barn/barnehager og elever/skoler versus antall PP-

ansatte er dette ikke realistisk.  Barn/elevers rettigheter vil med dette bli svekket. 

Ekstra tilrettelegging ut fra dagens betydning (dvs ikke spes.underv.) kan gjøres av skolen og 

barnehagen i dag også, og da under navnet ordinær opplæring.  Til det er det ikke nødvendig med 

navneendring. Det er til forvirring å ha enkeltvedtak ang opplæringen både med og uten 

sak.vurdering. Skolene har stor handlefrihet inntil retten til spesialundervisning gjelder.  PPT skal 

være drøftingspartnere, men at det skal gjøres enkeltvedtak ut fra synsing ønsker PPT ikke å være en 

del av.  Vi har alt for ofte sett at grundige sakkyndige utredninger av elevens vansker, har vist seg å 

være av en annen karakter enn det skolen (og PPT) i første omgang tenkte.  Det er først og fremst 

dette en PP-tjeneste skal ta høyde for, og gi en grundig og rett tilråding ut fra elevens behov og 

forutsetninger.  

Foreldre må på vegne av sine barn også i dag kjempe for ”rett hjelp til rett tid”. Navneendring og 

enkeltvedtak uten sakkyndig vurdering vil ikke endre på dette. 

Angående ”Rett til ekstra tilrettelegging” før opplæringspliktig alder hjemles i 

barnehageloven. Retten må hjemles i barnehageloven, men da som  rett til ”spesialpedagogisk 

hjelp” (dvs ikke navneendring).  

 

Kapittel 16:  PP-tjenesten og statped – tettere på 

PPT bør være tettere på barnehager og skoler, inneha spisskompetanse og blant annet videreutvikle 

kompetanse på læringsmiljø, problematferd og sammensatte lærevansker. Det er behov på flere 

områder enn forslagene tilsier, blant annet en av de største henvisningsgrunnene til PPT  som er 

”språk” (inkludert lese- og skrivevansker).  

Det etableres et femårig kompetanseutviklingsprogram for PP-tjenesten og tjenestens 

samarbeidspartnere …PPT anser dette som nødvendig og bra. Her bør det i tillegg være en 

kontinuitet som sikrer PPT i forhold til faglig fordypning og veiledning som blir lagt inn i faste 

rammer med tanke på at kompetanse må tilføres kontinuerlig. Statped.områdene bør ha kompetanse 

på alle lavfrekvente grupper. 

Utvalget foresår at etter at de foreslåtte tidsbegrensede tiltakene er avsluttet, brukes de 

frigjorte midlene til å styrke PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner 

Det er avdekket av statlige tilsyn (jfr utvalget) at et stort omfang av elever ikke har et forsvarlig 

utbytte av opplæringen med fravær av tilpasset opplæring, det vil si brudd på opplæringsloven.  
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 I tillegg er det avdekket at barn/elever står opp til 12 mnd på venteliste hos PPT, med begrunnelse 

manglende kapasitet/ personell til å utrede saker med tilråding om barn/ elevers rettigheter.  Dette er 

et klart brudd både på opplæringsloven og forvaltningsloven § 11a.    

Staten må sette inn tiltak for styrking av bemanningen av PPT-kontor så raskt som mulig for å sikre 

disse barna/elevenes rettigheter (og jfr tidlig innsats). Det må ikke være opp til kommunen å fastsette 

bemanningen på PP-kontorene. Det er behov for nasjonale føringer/normer i forhold til antall ansatte 

og kompetanse.  

 

Kapittel 17: Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

PP-tjenesten får selvstendig henvisningsrett til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

(BUP) og barnehabiliteringstjenesten (HABU).  

PPT Levanger tenker dette er bra og tidsbesparende.  BUP forventer at kommunenivået er samkjørt 

før henvisning. Dette er en utfordring i kommunene, som det bør legges tydelige føringer for. 

 

PPT Levanger støtter Barneombudets høringsuttalelse av 16.11.09.   

 

Med hilsen 

    

Bjørg G Holmen 

fagleder  


