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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 
 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev 22.07.2009, vedlagt ovennevnte utredning. 

 

Departementet inviterer høringsinstansene til å uttale seg om alle forslagene og eventuelt vurdere 

økonomiske og administrative kostnader som ikke er belyst av utvalget.  

 

Innledning 

Utvalget har hatt et omfattende mandat og har drøftet ulike sider og utfordringer knyttet til opplæring 

for barn, unge og voksne med særskilte behov og ulike instansers ansvar og rolle som grunnlag for 

utvalgets ulike forslag.  

 

Utvalget har etter Arbeids- og velferdsdirektoratets syn gitt en grundig gjennomgang av temaer 

innenfor tidlig innsats og forebygging, rett til ekstra tilrettelegging, tilpassede og fleksible 

opplæringsløp, tverretatlig samarbeid, behov for kompetanse og forholdet mellom PP-tjenesten og 

statlige pedagogiske støttetjenester. Dette inkluderer i følge mandatet bl.a vurdering av 

spesialundervisningens plass, om ordinær opplæring legger til rettet for læring og utvikling for den 

enkelte elev med særskilte behov, tilbud til voksne med særskilte behov, herunder grunnleggende 

ferdigheter m.m  

 

Vi har ikke hatt anledning til å vurdere og kommentere alle sider og forslag ved utredningen, men vil 

kommentere noen kapitler samlet. Av praktiske grunner vil uttalelse fra hjelpemiddelområdet i NAV  

bli ettersendt fra Arbeids- velferdsdirektoratet. Vi avgrenser oss i dette brevet i forhold til de yngste 

barna og legger til grunn for uttalelsen forslag for unge fra 15 år og over, samt voksne. Vi mener 

generelt at utredningen gir et viktig grunnlag for videre bearbeiding og konkretisering av forslag til 

praktisk handling og iverksetting. Målet er etter vår oppfatning å gjøre opplæring bedre for alle 

uavhengig av alder og sosiale bakgrunnsvariabler med sikte på mestring, læringsutbytte, 

gjennomføring av opplæring og varig tilknytning til arbeidslivet.  

 

Arbeids- og velferdsdirektoratets utgangspunkt for å vurdere innstillingen er Navs mål og oppgaver 

med å sikre et velfungerende arbeidsmarked, hindre utstøting og få flere i arbeid og aktivitet, færre på 

stønad. Dette innebærer bl.a å bistå arbeidsmarkedet med arbeidskraft med etterspurte kvalifikasjoner, 

og bistå arbeidssøkere som har vansker med å skaffe seg jobb, med tjenester og arbeidsrettede tiltak 

som kan lette innpass.  

 

Brede og store brukergrupper med ulike typer bistand fra NAV står utenfor arbeidslivet. Mange av 

disse brukerne har behov for ulike former for tett og bred oppfølging og tilrettelegging av tjenester og 
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tiltak for å komme i arbeid. Flere lovverk regulerer rettigheter, tjenester og tiltak for disse gruppene og 

forvaltes av arbeids- og velferdsforvaltningen, NAV (Lov om arbeidsmarkedstjenester, 

sosialtjenesteloven, helselovgiving, m.m).  Samtidig gjelder rettigheter i forhold til opplæringsloven 

og behov for opplæring for mange av NAVs brukere.  

   

Sammenheng mellom ledighet, offentlig livsopphold, utstøting, og utdanning  
Det er fra flere forskningsmiljøer, SSB og NAVs statistikk påvist sammenheng mellom svakt 

utdanningsnivå, offentlige livsoppholdsytelser, ledighet og fare for utstøting fra arbeidslivet. Økningen 

i ledighet viser at dette rammer flere med svak utdanning og særlig har det hittil rammet unge menn i 

utsatte bransjer.    

 

Fullført grunnopplæring hos unge og voksne (t.o.m videregående opplæring) gir arbeidskraften et 

grunnlag for kompetanseendring og videre påbygging og mindre sårbarhet for utstøting fra arbeidslivet 

ved omstillinger og endringer. Ved økende ledighet som finanskrisen har ført til, vil de med utdanning 

lettere komme tilbake i arbeid etter en ledighetsperiode. Alle fremskrivninger og prognoser peker i 

retning av at etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft vil bli vesentlig redusert i fremtiden.  

 

En stor andel av NAV’s brukere som er utenfor eller i randsonen av arbeidsmarkedet har svakt 

utdanningsnivå/ikke fullført videregående opplæring. Om lag halvparten av registrerte arbeidsledige 

og personer med nedsatt arbeidsevne har ikke fullført videregående opplæring. Dette gjelder for to 

tredjedeler av unge under 20 år. Bildet har vært det samme i svært mange år uavhengig av hvor stort 

antallet ledige eller personer med redusert arbeidsevne har vært. Vi ser dette i sammenheng med stort 

frafall fra videregående opplæring de siste 10-15 årene. Denne utviklingen er meget bekymringsfull 

når vi ser konsekvensene og omkostningene både for den enkelte, for samfunn og arbeidsliv.   

 

Med NAV reformen inngår også sosialhjelpsmottakere blant de av NAVs brukere som har svakt 

utdanningsnivå. Statistikk og undersøkelser (SSB, NOVA m.fl) viser høy risiko for arbeidsledighet og 

utestenging fra arbeidslivet for personer som i ung alder mottar sosialhjelp og at personer som 

opplever ledighet i ung alder har høyere risiko for gjentagende ledighet. 65% av tidligere 

barnevernsklienter mottok økonomisk sosialhjelp som voksne (”Barnevern og sosialhjelp, 2008: 

Kristoffersen og Clausen, NOVA notat 3/08)”. En svært lav andel blant barnevernsbarna hadde høyere 

utdanning ved fylte 25 år.  66 %  hadde kun barne- og ungdomsskole eller påbegynt videregående 

utdanning.  

 

Andelen psykiske lidelser blant unge er økende. Vi viser til Folkehelseinstituttets undersøkelser i 2009 

som viser at 13 % av unge mellom 13-15 år har så sterke symptomer på angst og depresjon at de har 

behov for behandling. Tilsvarende negativ utvikling er dokumentert når det gjelder unge uføre. Studier 

fra ALL-undersøkelsen (2005) viser at svake grunnleggende ferdigheter er en av tre hovedårsaker til at 

personer faller ut av arbeidslivet (foruten helse og alder). 

 

Vi viser også til St.melding nr 44 (2008-2009) som refererer lignende undersøkelser som nevnt i 

avsnittene over. Stortingsmeldingen beskriver for øvrig mye av kunnskapsgrunnlaget for 

sammenhengen mellom svakt utdanningsnivå, kjønn, alder og sannsynlighet for marginalisering i 

forhold til arbeidsliv og deltakelse i samfunnet.  

Årsaker til ovennevnte sammenhenger er sammensatte og også beskrevet og dokumentert. Mange av 

NAV’s brukere som er omtalt ovenfor har imidlertid på et tidspunkt falt ut av opplæringsløpet, mentalt 
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og bokstavelig. Negative erfaringer og mestringsopplevelser eventuelt som tillegg til andre 

utfordringer, kan tyde på at deres individuelle behov ikke er blitt kartlagt og møtt med tilpassede tiltak 

gjennom skoleløpet. Vi viser til utvalgtes drøfting i kap 2, (bl.a 2.2.1) som vi mener er relevant  i 

denne sammenheng. For mange ville tverretatlig bistand sammen med relevant kartlegging og 

tilrettelegging av opplæringen kunne gitt målrettede resultater.  

   

Kapitlene 13 -15, Tidlig innsats, Rett til ekstra tilrettelegging samt tilpassede og fleksible 

opplæringsløp 

I følge forskning kan barn med ulike risikofaktorer bl.a i ft atferd identifiseres allerede ved to års 

alder. Konsekvensen av å ikke gjøre dette er at ”sviktsonen” starter tidlig for barnet.  Jo tidligere 

situasjonen kartlegges og innsats settes inn jo større er muligheten for å bidra til positiv utvikling for 

barnet. For mange av NAV’s brukere kan dette ha vært relevante problemstillinger.   

 

Iverksetting av relevante og tilrettelagte tiltak kan imidlertid bidra til å snu uheldig utvikling også 

senere i opplæringsløpet, og forhindre marginalisering og sykdom. Vi støtter derfor forslag i utvalgets 

utredning som kan styrke mulighet for at unge og voksne får den støtten de har behov for, når de 

trenger det. Vi er enig i utvalgets vurdering av at økt kvalitet på opplæringen kan redusere behov for 

spesialundervisning, og omvendt. Vi er også enig i forslaget om rett til ekstra tilrettelegging i 

opplæringen, både for barn, unge og voksne, og at dette erstatter retten til spesialundervisning i §5.1 i 

opplæringsloven. Dette mener vi vil ha betydning bl.a for styrking av grunnleggende ferdigheter, og 

forebygging av frafall.  

 

Hensikten mener vi må være å gjøre relevant kompetanse, metodikk og tilrettelegging tilgjengelig for 

flere barn, unge og voksne i opplæringsløpet når behov er avdekket og kartlagt. Videre mener vi at 

kompetanse og oppmerksomhet på å avdekke behov må styrkes og være tilgjengelig nær elev/bruker. 

Samarbeid med andre etater, som bl.a driver oppsøkende virksomhet mener vi er en av flere viktige 

faktorer å vektlegge. Vi deler utvalgets drøftinger av prinsipper om bl.a å anerkjenne og akseptere at 

barn og unge er forskjellige og at alle må gis like muligheter til likeverdig opplæring uavhengig av 

kjønn, alder, etnisitet, sosial bakgrunn osv. Dette forutsetter etter vår oppfatning behov for løpende 

bevisstgjøring av holdningers betydning for voksnes atferd og kommunikasjon med barn og unge, 

herunder rolleparet lærer-elev. Fokus på å utvikle holdninger og menneskesyn i tråd med verdier som 

drøftes i utredningen (kap 1 og 2) mener vi må inngå i opplegg for kompetanseheving av ansatte i 

skolen. Arbeid med holdningsendring mener vi derfor også må skje parallellt med gjennomføring av 

forslag i utredningen.       

 

Erfaring fra gjennomføring av ulike arbeidsmarkedstiltak, der kartlagt behov har ligget til grunn for 

målrettet løp med kombinasjon av praksis, opplæring, evt andre tjenester (helse, bolig) og tett 

oppfølging har gitt positive resultater for brukere av NAV. Kvalifiseringsprogrammet gir mulighet for 

å sette dette i system. Ulike undersøkelser peker på disse elementene blant suksessfaktorer for å bidra 

til at personer går fra passive ytelser til arbeid.  

 

Kapitlene 17 -18, Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, Kompetanse på alle nivåer  

Tverretatlig samarbeid mellom flere aktører med overlappende ansvar og koordinerte tjenestetilbud er 

påpekt som en særlig sentral suksessfaktor for at bistanden til den enkelte skal bli helhetlig og effektiv 

(eks. Rambøll august 2009; Kartlegging av ungdomstiltak i NAV). Vi mener at utvalgets forslag om at 

samarbeids- og koordineringskompetanse må sikres i pedagogiske og helse- og sosialfaglige 
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utdanninger er viktig. Dette mener vi er relevant for flere yrkesgrupper og at det er behov for økt 

kunnskap om samarbeidende aktører i etater som utøver tjenester for overlappende brukergrupper. 

Erfaring fra NAV tyder på behov for å styrke kunnskap om tilstøtende etaters tjenester, rammer og 

virkemidler. Samtidig er NAV reformen i seg selv uttrykk for økt samordning og å se innsats og 

virkemidler i en sammenheng. Erfaringer fra oppfølging av den sentrale samarbeidsavtalen mellom 

AID og KS som ligger til grunn for fylkesvise samarbeidsavtaler mellom fylkeskommuner og NAV på 

utdanningsområdet, viser behov for økt kunnskap mellom sektorene. Målet med avtalene er økt 

gjennomføring av grunnopplæring og flere i arbeid gjennom effektiv samordning av partenes samlede 

virkemidler. Rapportering om implementering av fylkesvise avtaler peker på behovet for økt 

tverretatlig kunnskap og at mange fylker har iverksatt ulike former for informasjons- og 

kunnskapsutveksling mellom NAV lokalt og f.eks videregående skoler. Samarbeid om 

karriereveiledning og økt bruk av realkompetansevurdering er blant sentrale virkemidler for å bistå 

unge og voksne til å velge ”rett vei” via utdanning til arbeid.     

 

I kap 17 foreslår utvalget at kommuner, fylkeskommuner og NAV inngår forpliktende 

samarbeidsavtaler for å sikre at ungdom er i arbeid eller utdanning. Vi gjør oppmerksom på at 

samarbeid om ungdom allerede inngår i de fleste fylkesvise samarbeidsavtalene. Dette er i mange 

fylker utformet gjennom egne delavtaler. NAV er underlagt ungdomsgarantier som skal sikre arbeid 

eller arbeidsrettede tiltak for unge som står uten skole, lærlingeplass eller arbeid i samarbeid med 

oppfølgingstjenesten. Dette samarbeidet har pågått i mange år og ligger til grunn for videre 

systematisering av samarbeidet gjennom inngåelse av delavtaler. Vi er enig i betydningen av å styrke 

dette samarbeidet, i tråd med målene i den sentrale avtalen. Vi mener imidlertid at det er relevant å 

følge opp og understøtte fylkenes arbeid på dette feltet, bl.a ved å oppfordre til at det utarbeides 

konkrete samhandlingsrutiner mellom NAV lokal, videregående skoler og kommunale instanser med 

ansvar i ft ungdom med basis i de inngåtte avtalene. I tillegg er det som nevnt, behov for å 

videreutvikle samhandlingskompetanse, herunder kunnskap om samarbeidende parters virkemidler og 

rammebetingelser.  

 

Målene med arbeidsrettede tiltak fra NAV, herunder kvalifiseringstiltak av kortere varighet, er å 

kvalifisere til arbeid. Utdanningspolitikken har derimot en videre målsetting, å bidra til hele 

utdanningsløp for befolkningen. Derfor mener vi det er prinsipielt viktig å styrke institusjoner med 

primæransvar etter loven, som f.eks grunn- og videregående skoler og tilstøtende tjenester, til å øke 

kvalitet på sitt pedagogiske arbeid overfor barn og unge. Denne utredningen mener vi inngår blant 

flere utredninger de seneste årene som har kommet med flere relevante forslag som vi mener kan øke 

gjennomføring og fullføring og bidra til at flere får innpass i arbeidsmarkedet. Dette kan på sikt bidra 

til å redusere tilstrømning til NAV som ikke er konjunkturavhengig.   

 

 

 

 Vennlig hilsen 

 

 

 

Tor Saglie 

Arbeids- og velferdsdirektør 

Erik Oftedal 


