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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Komité for liv og lære vedtar uttalelsen ”Kommentarer til utredningen” i saksfremlegget som 
kommunens uttalelse til NOU 2009:18. 
 
 
Behandling i Komite for liv og lære den 25.11.2009 sak 57/09 
 

Berit Wold Fjelle foreslo følgende tillegg til uttalelsen under pkt. 4, kap. 16, bokstav b, andre 
avsnitt: 

(Vi er usikre på om en sammenslåing i sentre vil gi ønsket effekt rent faglig), ”og frykter at 
tilbudet til de aktuelle brukerne og deres familier vil bli betydelig forverret.” 

Først ble tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Deretter ble hele uttalelsen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Komité for liv og lære vedtar uttalelsen ”Kommentarer til utredningen” i saksfremlegget som 
kommunens uttalelse til NOU 2009:18. 
 
 

 
Vedlegg:  
Kapittel 3 og 4 NOU 2009:18 ”Rett til læring” (Utvalgets forslag og mandat) 

Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: 
1. Opplæringsloven 
2. Barnehageloven 
3. Kapittel 1 – 2 og 5 -19 NOU 2009:18 ”Rett til læring” 

(http://www.regjeringen.no/pages/2213608/PDFS/NOU200920090018000DDDPDFS.pdf ) 

Saksutredning: 
 

http://www.regjeringen.no/pages/2213608/PDFS/NOU200920090018000DDDPDFS.pdf
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Bakgrunnen for NOU 2009:18 ”RETT TIL LÆRING” er blant annet at den skal bidra til bedre 
læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. ”Barnehage og skole skal være for alle, 
uavhengig av bakgrunn og forutsetninger”. 
 
Det pekes blant annet på følgende utfordringer;  

– tendensen til ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet 
– ulike oppfatning av regelverket 
– mangel på samordning og samordningskompetanse 
– den spesialpedagogiske innsatsen; bla for sen innsats og uklart innhold i begrepet 

 
 
Utvalgets mandat omfatter blant annet (kort sammenfattet): 
 
Vurdering av følgende: 

− i hvilken grad dagens system sikrer tidlig intervensjon 
− tilretteleggingen av ordinær opplæring for elever med særskilte behov 
− tilbudet til voksne med særskilte behov 

 
Gjennomgang / beskrivelse av: 

− spesialundervisningens plass og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet 
(arbeidsoppgaver, arbeidsdeling mellom enhetene og mellom det statlige 
støttesystemet og den lokale og regionale PP-tjenesten). 

− forhold som hemmer og fremmer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, lokalt og på tvers 
av nivåene. 

 
På bakgrunn av analyser og vurderinger legge fram forslag til bedre organisering og effektiv 
ressursbruk. Forslaget må omfatte: 

– ansvars-, oppgave- og rollefordeling for de ulike instanser på de ulike nivåer 
– ulike virkemidler med sikte på målrettet og koordinert hjelp nærmest mulig brukeren 
– særskilt omtale av psykisk helse, sosiale og emosjonelle vansker og– atferdsvansker 
– vurderinger av fremtidige kompetansebehov i tiltakskjeden og samarbeid– mellom 
støttesystemet og universitets- og høyskolesektoren skal omtales særskilt 
– vurdering av økonomiske, administrative konsekvenser 

 
Fremme forslag innenfor dagens ressursramme. 
 
 
Kommentarer til utredningen. 
 
Utredningen er svært omfattende. Noe som kan skyldes et noe vidt og lite avgrenset mandat. 
Vi har derfor valgt å kun omtale noen utvalgte punkter. Generelt vil vi allikevel bemerke at det 
savnes klare nye helhetlige strategier og grep. Dette underbygges også av det store antallet 
særmerknader. Med dette som utgangspunkt ville det kanskje være hensiktsmessig å utrede 
videre en del sentrale områder.  

 
Kommentarer til utvalgte punkter 
 
 

1. Kap 13 - Tidlig innsats og forebygging  
 

a. Når det gjelder forslaget om plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av 
arbeidsmiljøet til det enkelte barn, elev så mener vi dette allerede dekkes av 
eksisterende lovverk; blant annet kap 3 i forskriften til opplæringsloven, § 9a i 
opplæringsloven og som naturlig oppfølging av dagens pålagte 
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brukerundersøkelser. Det vises for øvrig til særmerknad i utredningen til dette 
punktet. Det er mulig at man kunne vurdere å se nærmere på barnehageloven 
og om hvorvidt det bør innføres rettigheter her. 

b. Vi ser det som meget positivt at man foreslår at det utvikles varierte verktøy og 
en ressursbank mht ovennevnte. 

c. Når det gjelder forslaget om ”læringsbok” vil vi påpeke at dette i seg selv kan 
være et godt tiltak. Det vil allikevel være slik at det høyst sannsynlig vil medføre 
et økt krav på dokumentasjon fra læreren. Dette vil spise unødig mye tid. I 
tillegg vil det virke ensrettende. Utvalget peker selv på ensretting som en 
utfordring. Det vil da være merkelig at man vil pålegge skolene å løse 
utfordringen likt. Dette vil kunne hemme den pedagogiske utviklingen. Det kan 
være at det finnes andre måter å løse utfordringen utvalget peker på enn å 
innføre ”læringsboka”. Vi vil videre støtte særmerknad til dette punktet med 
tanke på uklarhet knyttet til rettslig status. 

 
2. Kap 14 rett til ”ekstra tilrettelegging” i opplæringen 

a. Det er vanskelig å se at innføring av et nytt begrep ” ekstra tilrettelegging ” 
isteden for ”spesialundervisning vil medføre endringer i kvaliteten på 
”undervisningen”. Utvalget forstås jo dit hen at de samme grunnleggende 
rettigheter stort sett skal gjelde. 

b. Forslaget om at vedtak skal kunne fattes også uten sakkyndig vurdering slik det 
forutsettes i dagens lovverk vil kanskje kunne være til hinder for en fleksibel 
organisering av undervisningen og medføre et økt press på ressurser. Det er 
sannsynlig at ordningen vil åpne for et økende antall enkeltvedtak og følgelig 
oppbinding av ressurser og organisering. I tillegg vil det kunne svekke PP-
tjenestens rolle når det gjelder å sikre en likeverdig behandling for alle elevene i 
kommunen etter lovverket når det gjelder tildeling av ressurser og kvalitet på det 
individuelle tilbudet. Det er rimelig å anta at det vil være vanskelig å gå opp 
grensegangen mellom når det skal og ikke skal skrives tilrådning. Dette kan i 
siste instans medføre større uklarhet. 

c. Når det videre påpekes at PP-tjenestens ”… vurdering ikke er av slik art at de er 
til hjelp i arbeidet med tilretteleggingen.” så skulle dette tilsi at det er behov for å 
styrke PP-tjenestens kompetanse. Det er å bemerke at mye av det 
utredningsarbeidet PPT gjør er for at foreldre og skole skal kunne forstå eleven 
bedre, ikke bare sikre rettigheter. 

 
3. Kap 14 Barn i førskolealder 

a. Det kan synes som naturlig at rett til ekstra tilrettelegging før opplæringspliktig 
alder hjemles i barnehageloven. Et slikt forslag må imidlertid sees opp mot 
rutinene for overganger og samarbeid mellom barnehage og skole. Dagens 
ordning med rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven gir rektor 
tidlig og jevnlig informasjon om aktuelle barn og sikrer god overgang og rask 
oppfølging. Dette gir erfaringsmessig en god kvalitet på overgangen. 

 
4. Kap 16 PP-tjenesten og Statped tettere på 

a. Det vurderes som positivt at man legger til rette for kompetanseheving for PP -
tjenesten. 

b. Statped organiseres i fire samorganiserte og samlokaliserte spesialpedagogiske 
region- sentre (Sørøst, Vest, Midt og Nord), sammen- fallende med 
helseforetakenes regionsstruktur. Regionsentrene lovfestes. 
Vi er usikre på om en sammenslåing i sentre vil gi ønsket effekt rent faglig, og 
frykter at tilbudet til de aktuelle brukerne og deres familier vil bli betydelig 
forverret. Blant annet representer sentrene i dag høys forskjellige områder. 
Erfaring fra forrige gang en omorganisering i statped ble gjennomført er at de 
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sparte ressursene forsvant fra feltet, de er i stor grad ikke kommet kommunene 
til gode. 

 

Vurdering:  
Rådmannen anbefaler at Komité for liv og lære vedtar uttalelsen. 
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