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NOU 2009:18 - Rett til læring 

Høringsuttalelse fra Nedre Gausen kompetansesenter 

Manglende dimensjonering av et statlig støttesystem 
Etter kompetansesentrene ble opprettet i 1992 har det aldri blitt gjennomført en analyse/ vurdering/ 
kostnadsberegning for å dimensjonere hvor mye ressurser staten må benytte for å opprettholde og 
videreutvikle et godt statlig spesialpedagogisk støttesystem. Vi er klar over at utvalgets mandat tilsier 
at man skal holde seg innenfor dagens ressursramme. Vi er derfor av den bestemte oppfatning at det 
vil være både naturlig, - og helt nødvendig, at oppfølgingsarbeidet etter NOUen også omfatter en 
beregning på fritt grunnlag av hvor stor statens ressursinnsats på dette området bør være for å sikre at 
Statpeds tjenester holder god kvalitet og har forsvarlige rammebetingelser.  

Helt siden 1992 har Statped gjennomgått jevnlige reduksjoner og kutt i sine ressursrammer. På side 
127 i NOU 2009:18 kan vi lese at antall årsverk i Statped i denne perioden har gått ned med 40 %. 
Dette står i skarp kontrast til den sterke økningen som andre tilgrensende hjelpetjenester i samfunnet 
har hatt i samme periode. PPT har økt med 33 %, helsestasjoner og skolehelsetjeneste med 44 % og 
psykisk helsevern for barn og unge med 105 %. Det finnes ikke tilsvarende tall for habiliterings-
tjenesten for barn og ungdom, men det er all grunn til å tro at det også her har vært en sterk økning. 
Det at Statped og tilgrensende hjelpetjenester har hatt stikk motsatt ressursutvikling i mange år, 
understreker nødvendigheten av man foretar en ressursdimensjonering av det framtidige Statped.  

Kapittel 13 Tidlig innsats og forebygging 

13 

- strekpkt. 1 

Barnehage- og skoleeier får plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av barns og 
elevers utvikling, læring og læringsmiljø. 

Forslaget støttes under forutsetning av at det blir en reell forpliktelse som også vil omfatte en plikt til å 
iverksette nødvendige tiltak når det er behov for det. 

13 

- strekpkt. 3 

Kommunen får plikt til å sikre språkkartlegging av barn omkring fylte tre, fire og fem år. 
For tospråklige barn må begge språk kartlegges. 

Etter vår vurdering er dette et viktig forslag for å sikre et godt grunnlag for tidlig innsats. Vi mener 
imidlertid at en bør vurdere en noe mer begrenset omfang på testingen. Vi antar at en obligatorisk 
språktest av alle tre-, fire- og fem-åringer vil medføre betydelige kostnader. I Danmark har man av 
ressursmessige årsaker valgt å redusere omfanget av obligatoriske språktester av tre-åringer og vil i 
stedet gjennomføre mer målrettede språktester overfor 25 % av årskullet. En mer begrenset og mer 
målrettet gjennomføring av slike språktester bør vurderes også i Norge.  

For oss er det selvsagt at en slik språkscreening vil bli fulgt opp av definerte og relevante tiltak.  

Vi vil understreke at språkkartleggingen også må omfatte døve barns ferdigheter og utvikling i 
tegnspråk. 

13 

- strekpkt. 4 

Læringsboka innføres som felles verktøy for tidlig innsats og oppfølging. Boka følger 
barnets og elevens utvikling, læring og læringsmiljø gjennom barnehage, grunnskole og 
videregående opplæring. 

Vi ser at det ligger gode og viktige intensjoner bak utvalgets forslag om å innføre en Læringsbok. Vi 
opplever imidlertid at forslaget er uklart beskrevet. Vi slutter oss i store trekk til særmerknaden fra 
utvalgsmedlem Jorun Sandsmark om at læringsbokas funksjon, omfang og juridiske status ikke er godt 
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nok utredet. Det er derfor ikke uten videre lett å støtte forslaget. Læringsboka må uansett ikke komme 
i tillegg til det dokumentasjons- og rapporteringsarbeidet som allerede gjøres i dag.  

Vi er enig med utvalget i at det bør iverksettes tiltak som kan styrke barnas overganger mellom 
barnehage, grunnskole og videregående skole, slik at skolen kan iverksette tiltak så raskt som mulig. 
Stort frafall fra videregående skole gir blant annet støtte til at det bør iverksettes ekstra tiltak som 
bidrar til gode overganger for elevene og rask tilrettelegging for elevenes særskilte behov. Imidlertid er 
det for mange uavklarte spørsmål i tilknytning til læringsbokas innhold og funksjon til at senteret kan 
bedømme hvorvidt læringsboka kan være et egnet verktøy for tidlig innsats og oppfølging.  

Sentrale spørsmål som må avklares er bl.a.:  

 Er læringsboka ment for alle elever, eller kun for elever som får spesialundervisning? 

 Hva skal læringsboka konkret inneholde: skal den bidra til å systematisere opplysninger som 
allerede eksisterer i dag, slik at læringsboka er å forstå som en slags ”samlemappe” om 
eleven?   

 Hvordan skal man forhindre at læringsboka medfører en økt byråkratisering av førskole-
lærernes og lærernes arbeidstid?  

 Utarbeidelse og bruk av en slik bok stille store krav til lærernes faglige og forvaltningsmessige 
kompetanse for at den skal bli brukt på en forsvarlig måte. Dette betyr at det må konkreti-
seres nærmere hvordan den enkelte lærer skal utforme læringsboka, i tillegg til at skole-
ledelsen må ha gode systemer for å kvalitetssikre utarbeiding og oppfølging av lærings-
bøkene.   

 Skal tiltaket gjennomføres ut fra en nasjonal standard, eller vil det være opp til kommunene 
å utforme hvordan dette skal gjennomføres?  

 Det må avklares en rekke spørsmål i samråd med Datatilsynet. Hvordan skal læringsbøkene 
oppbevares, hvordan skal personvernet til elevene ivaretas på en forsvarlig måte, hvem er 
rettmessig eier til læringsboka og kan elever/foreldre kreve at deler av innholdet kan slettes? 

Kapittel 14 Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen 

14 

- strekpkt. 1 

Retten til spesialundervisning i opplæringsloven § 5-1 erstattes av en rett til ekstra 
tilrettelegging i opplæringen. Denne retten utløses når eleven ikke har et tilfredsstillende 
læringsutbytte. Tilretteleggingen omfatter det mangfold av tiltak som settes verk i form 
av personellressurser, materielle ressurser og organisatoriske tiltak. 

Vi stiller oss undrende til hva utvalget ønsker å oppnå med å bytte ut begrepet ”spesialundervisning” 
med ”rett til ekstra tilrettelagt opplæring”. Mange har oppfattet dette forslaget som en svekkelse av 
elevenes rettigheter. Begrepsmessig ligner ”rett til ekstra tilrettelegging” for mye på ”rett til tilpasset 
opplæring”. Dette bidrar til større forvirring i begrepsforståelse og praksis rundt sentrale begrep som 
”spesialundervisning” og ”tilpasset opplæring” enn hva det allerede er i dag. Vi frykter at begrepet 
”ekstra tilrettelegging” vil legge til rette for store lokale tolkningsvariasjoner og dermed en ulik praksis.   

Dersom intensjonene er å utvikle/endre dagens spesialundervisning for å øke kvalitet og elevenes 
læringsutbytte, så mener vi det er mer hensiktsmessig å gjennomføre de endringene som er beskrevet 
i den siste setningen i forslaget, uten å endre begrepet. Utvalgsmedlemmer har i den offentlige 
debatten forsikret om at det ikke er utvalgets mening å svekke elevenes rettigheter. Det kan synes 
som om utvalget med sitt forslag ønsker å åpne opp for at man bruker et større spekter med 
virkemidler og tiltak, personalressurser (eks. gruppestørrelse, kompetanse hos lærer, kommunika-
sjonstiltak i opplæringen, norsk med tegnstøtte for tunghørte og alternativ og supplerende kom-
munikasjon etc.), materielle ressurser (teknisk tilrettelegging, akustikkregulering av rom, fungerende 
teknisk utstyr etc.) og organisatorisk tilrettelegging. Vi støtter fullt ut intensjoner og forslag om 
konkrete tiltak som kan heve kvaliteten på spesialundervisningen og sikre at barn og unge får den 
tilrettelegging de har behov for. Dersom utvalgets forslag innebærer mer behovstilpassede og mål-
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rettede tiltak (enn bare å få et vedtak om fire timer med ”spesialundervisning”, - som så blir gitt av en 
ufaglært lærer eller assistent uten utdanning), så støttes dette. Vi vet at det er mange hørsels-
hemmede elever som har mer behov for en omfattende tilrettelegging av sitt opplæringstilbud, eks. 
reduserte gruppestørrelser (– helt avgjørende for tunghørte som støtter seg på munnavlesning!), 
akustikkregulerte undervisningslokaler, fungerende FM-utstyr, kompetente lærere etc., enn si fire 
timer i uka med assistent som tilbringes utenfor klasserommet!  

 Vi ser gjerne at de tiltak som elever har rett til å få som enkeltvedtak, blir utvidet til også å omfatte 
tilretteleggingstiltak som beskrevet over. Dette ville gi hørselshemmede elever sterkere rettigheter, og 
i neste omgang en bedre tilrettelagt opplæring enn det de får i dag.  

Slik vi oppfatter utvalgets underliggende tanke, har det som mål å ”normalisere” avvik fra ”ordinær 
undervisning” slik vi kjenner det i dag, gjerne med 28 elever i undervisningssituasjonen. Tanken om å 
normalisere et behov for en gruppestørrelse på for eksempel 15, er god! Mange elever har store 
vansker med å gjøre seg nytte av opplæring som foregår i store grupper. Ikke minst gjelder dette de 
aller fleste elevene med nedsatt hørsel; de plages ekstra av støy og er avhengig av en strukturert og 
oversiktlig undervisningssituasjon med færre elever for å kunne nyttiggjøre seg munnavlesning.  

14 

- strekpkt. 2 

Når tiltak som er satt inn for å bedre læringsutbyttet ikke har hatt ønsket effekt, må 
barnehage/ skole og PP-tjeneste samhandle om den videre tilretteleggingen. 

Dette er et godt og på mange måter selvsagt forslag. Vi ser imidlertid at forslaget er mer preget av 
gode intensjoner enn konkrete og forpliktende føringer som vil sikre at intensjonene blir realisert. 

Når skole eller foresatte ser at eleven ikke har tilfredsstillende læringsutbytte, skal det bringes til veie 
kompetanse som kan utrede årsaken til at det forventede læringsutbytte uteblir. Slik dette er formu-
lert i forslaget, skapes det en usikkerhet omkring prosessen med iverksetting av målrettede tiltak. Skal 
skolen ”eksperimentere” med ulike ideer til tiltak først – før man tar kontakt med kompetanse utover 
ordinær lærerkompetanse? Hvor lenge skal skolen ha anledning til å teste ut gode ideer før de 
involverer annen kompetanse?  

14 

- strekpkt. 3 

Den som har ansvaret for gjennomføringen av ekstra tilrettelegging i opplæringen, må ha 
relevant kompetanse til å møte de utfordringene som ligger til grunn for tilrettelegging-
en, eksempelvis spesialpedagogisk kompetanse. 

Nok ett av flere forslag fra utvalget som det er lett å støtte, - men som også kan sies å være mer preget 
av gode intensjoner og fagre ønsker enn konkrete beskrivelser av tiltak som vil virkeliggjøre de gode 
hensikter. Med tanke på tilgangen til generell kompetanse og fagutdannet personale i skolen, og ikke 
minst spesialpedagogisk spisskompetanse, stiller vi oss spørrende til hvordan det modale hjelpeverbet 
”må” i dette forslaget skal bli til noe mer enn velmente ambisjoner. Vi støtter prinsippet om kompe-
tansekrav, men etterlyser tiltak og en beskrivelse av konkrete virkemidler for å gjennomføre det i 
praksis.  

14 

- strekpkt. 5 

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. 

14 

- strekpkt. 6 

Det skal utarbeides sakkyndig vurdering dersom 

 det er sannsynlig at det må gjøres avvik fra læreplanen 

 skolen ikke har den nødvendige kompetanse 

 foresatte og barnehagen/skolen krever det 

 tilretteleggingen vil kunne forutsette større organisatoriske endringer. 

Vi er bekymret for at dette forslaget i mange situasjoner vil kunne bety en uthuling av elevens og 
foresattes rett til å involvere eksterne sakkyndige. I den foreslåtte endringen er det fremdeles mulig å 
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trekke inn eksterne, men det skal ikke lenger være nødvendig med en sakkyndig utredning og skolens 
saksforberedelse skal gjøres ”i samarbeid med PP-tjenesten”.  

Etter vår vurdering kan den foreslåtte endringen medføre at det i enkeltsaker legges et utilbørlig press 
på foresatte om å akseptere tilretteleggingstiltak som ikke bygger på faglige vurderinger gjort av en 
sakkyndig instans. Eleven vil kunne bli den tapende part. Vi er skeptiske til den foreslåtte ordningen 
med at skole, PPT og foresatte skal bli ”enige”. Dette virker for løst og uforpliktende. I en situasjon 
hvor skoler sliter økonomisk, er det lett å se for seg tilfeller hvor den aktuelle eleven får noen kjappe 
tiltak, som er økonomisk overkommelige for skolen. Foresatte vil nødig komme i konflikt med skolen – 
de er avhengige av et godt samarbeid rundt barna sine. Terskelen for å be om en sakkyndig vurdering 
vil i et slikt scenario kunne bli uforsvarlig høy. I en ideell skole som har tilstrekkelig med kompetanse 
og ressurser, vil nok en slik ordning kunne fungere utmerket, men i den ressurssituasjonen som de 
fleste skolene i dag opplever, så er vi bekymret for at dette kan bli en måte for skolene å spare 
ressurser på som vil gå på bekostning av elever med særskilte opplæringsbehov. 

14 

- strekpkt. 7 

Rett til ekstra tilrettelegging før opplæringspliktig alder hjemles i barnehageloven. 

Forslaget er viktig og støttes. 

14 

- strekpkt. 8 

En rett til ekstra tilrettelegging på grunnskolens område for voksne. Behovet for en lovfestet rett 
til ekstra tilrettelegging i videregående opplæring som er organisert særskilt for voksne utredes. 

Forslaget er viktig og støttes. 

Kapittel 15 Tilpassede og fleksible opplæringsløp 

15 

- strekpkt. 3 

Barnehage- og skoleeiere forsterker rutinene for overganger og samarbeid mellom barnehage, 
skoler og lærebedrifter. 

Dette er et av flere forslag fra utvalget som det er lett å støtte, - men som synes å være mer preget av 
gode intensjoner og fagre ønsker enn konkrete tiltak egnet til å virkeliggjøre de gode hensikter. ”Alle” 
understreker og er enige om betydningen av å få til gode overganger, særskilt for elever som har 
behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Hvilke praktiske, konkrete og forpliktende tiltak som skal 
iverksettes synes å være noe mer uklart. 

Kapittel 16 PP-tjenesten og Statped tettere på 

16 

- strekpkt. 1 

PP-tjenesten skal være tettere på barnehager og skoler, og videreutvikle kompetanse på 
læringsmiljø, problematferd og sammensatte lærevansker. 

Forslaget omfatter både en beskrivelse av en noe endret rolle for PPT (”tettere på”) og en kortfattet 
beskrivelse av hva som skal være PP-tjenestens sentrale kompetanseområder.  Etter vår vurdering er 
det hensiktsmessig og nødvendig å beskrive PPT og Statped som komplementære tjenesteytere som 
har spisskompetanse på ulike områder. Vi støtter utvalgets forsøk på å beskrive hjelpetjenestenes 
arbeidsområder som utfyllende i forhold til hverandre og som samlet skal gi barnehager og skoler 
bedre og mer helhetlig hjelp. Den samlede kompetansen og ressursene utnyttes best mulig og 
brukernes behov blir imøtekommet på en optimal måte, når den kommunale og statlige innsatsen sees 
i en helhetlig sammenheng. Når barnehager og skoler har behov for ekstern bistand bør PPT primært 
ha kompetanse på de vanskeområder som forekommer hyppigst i barnehager og skoler, i tråd med 
utvalgets forslag.   
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16 

- strekpkt. 3 

Det etableres et nasjonalt utviklingssenter for PP-tjenesten, underlagt Utdannings-
direktoratet, med faglig tilknytning til et universitet eller en høgskole. Sentret gis en 
økonomisk ramme på ca. seks fagårsverk - 8 mill. kroner. 

16 

- strekpkt. 4 

Det etableres et femårig kompetanseutviklingsprogram for PP-tjenesten og tjenestens 
samarbeidspartnere med en økonomisk ramme på ca. 50 mill. kroner per år. 

16 

- strekpkt. 8 

Sentrene/avdelingene for sammensatte lærevansker avvikles i sin nåværende form. 30 av 
145 årsverk overføres til de regionale spesialpedagogiske sentrene for å ivareta behovet 
for kompetanse innenfor områder med lav forekomst knyttet til omfattende og 
sammensatte lærevansker. 

16 

- strekpkt. 13 

Etter at de foreslåtte tidsbegrensede tiltakene er avsluttet, brukes de frigjorte midlene til 
å styrke PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner. KS og Kunnskapsdepartementet 
avtaler nærmere hvordan dette skal skje. 

Vi har stor forståelse for og støtter utvalgets tanker om å satse på et helt nødvendig løft for PP-
tjenestene. Til tross for det, og bl.a. basert på tidigere erfaringer, mener vi likevel at det å overføre 
statlige ressurser til kommunale PP-tjenester og gjennomføre faglige kompetanseutviklingsprogram 
ikke vil gi de ønskede resultater. 

I stedet for å etablere ett nasjonalt utviklingssenter, gjennomføre et femårig utviklingsprogram for 
deretter å overføre ressursene til kommunen, så mener vi følgende vil være et bedre forslag: 

1. Sentrene for sammensatte lærevansker omgjøres til regionale utviklingssentre for PP-
tjenestene.  

2. Sentrene må fortsatt være statlige, men organiseres slik at PP-tjenestene i regionen gis en 
betydelig medbestemmelse og innflytelse på sentrenes arbeid, prioriteringer og satsinger 
gjennom f.eks. forum-, råds- eller ”representantskaps”organ.  

3. Dette vil være statlige ressurser som i stor grad kan stilles til ”disposisjon” for kommunene, 
men fortsatt skal være under statlig styring.  

4. Sentrenes hovedoppgave bør være å dyktiggjøre, utvikle og bistå PP-tjenestene i regionen. 
5. Dette kan enten være selvstendige, regionaliserte sentre, eller eventuelt inngå som en 

selvstendig del (avdeling) av de nye regionaliserte kompetansesentrene. 

Ved å utvikle en mer differensiert og tilpasset tjenesteprofil i Statped, hvor deler av de statlige 
ressursene dedikeres til systemrettet innsats, mens andre deler fortsatt skal gi mer brukerrettet 
bistand, vil de statlige ressursene og PPT samlet sett utgjøre et bedre og mer helhetlig tilbud. 

16 

- strekpkt. 5 

Statped organiseres i fire samorganiserte og samlokaliserte spesialpedagogiske 
regionsentre (Sørøst, Vest, Midt og Nord), sammenfallende med helseforetakenes 
regionsstruktur. Regionsentrene lovfestes. 

Dette forslaget omfatter egentlig fire ulike forslag som vi vil vurdere hver for seg: 
1) Fire regionsentre; dvs. at antallet regioner skal være fire 
2) ”Samorganiserte”; dvs. prinsippet om en regionalisering av Statped 
3) ”Samlokaliserte”; dvs. et prinsipp om at sentrene skal være lokalisert fysisk på ett sted.  
4) Regionsentrene lovfestes. 

1) Antallet regioner 
Dersom man skulle velge en framtidig organisering av Statped basert på prinsippet om regionalisering, 
er vi av den bestemte oppfatning at det bør være fem og ikke fire regioner. Den foreslåtte sørøst-
regionen vil etter vår vurdering bli altfor stor (både hva angår geografi og befolkning). En eventuell 
region sørøst vil omfatte om lag 56 % av befolkningen, mens nordregionen vil omfatte mindre enn 
10 %. Eventuelle regioner bør heller deles slik helseregionene var oppdelt tidligere. Vi kan heller ikke 
se at helseregionenes oppdeling til enhver tid skal være avgjørende for antallet regioner i Statped. 
Bakgrunnen for at man valgte å slå sammen helseregionene sør og øst kan på ingen måte sies å gi noe 
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godt grunnlag for, eller være førende for oppdelingen av Statped. De regionale helseforetakene er 
administrative overbygninger og store eiere av en rekke ulike helseforetak som er selvstendige virk-
somheter. For Statped vil det først og fremst være viktig å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med 
noen utvalgte av disse virksomhetene eller spesialavdelingene som arbeider overfor de samme bruker-
gruppene. Vi kan ikke se at utvalget har andre begrunnelser eller argumenter for å velge fire regioner 
enn at ”slik er det i helse”. Nødvendigheten av en parallell organisering på helse og opplærings-
sektoren for å kunne etablere bedre samarbeidsstrukturer, er etter vår vurdering sterkt overdrevet. 
Man må vurdere en regionalisering av Statped på fritt grunnlag og ut fra hva som er tjenlig på dette 
området.  Det har liten hensikt og blir for enkelt kun å kopiere helse.  

2) Samorganisering 
Utvalget foreslår å redusere antallet sentre ved å samorganisere flere ulike kompetansesentre i deler 
av landet. En organisering etter dette prinsippet er allerede gjennomført i vest og nord. Vi er betenkte 
på hvordan en slik flerfaglig organisering på tvers av spisskompetente fagfelt over tid kan medvirke til 
at kompetansen på spesifikke fagfelt blir utvisket og utydelig. Det ligger her en fare for en utvikling 
mot allkompetansesentre og at fagfolkene blir generalister, mer enn spesialister på spesifikke fag-
områder. Vi ser likevel at når det nå en gang er gjennomført regionalisering i enkelte deler av landet, 
så er dette en utvikling som er startet og vanskelig kan snus. Vi ser også at ulike spesifikke og 
avgrensede fagmiljø vil kunne profitere på samhandling med andre fagmiljø.   

I stedet for å gå mot forslaget er vi derfor mer opptatt av at man stiller krav til hvordan sentrene skal 
organiseres for å sikre fortsatt eksistens og utvikling av spesifikke fagområder og nasjonale nettverk, 
program og tjenestetilbud på tvers av regioner. Det bør ikke overlates til det enkelte senter hvordan 
man skal organisere seg, men staten som eier må sette et minimum av nasjonale kriterier for framtidig 
intern organisering av regionsentrene. Ved en eventuell regionalisering vil det også være av 
avgjørende betydning at man har en sterk sentral styring og koordinering av nasjonale spisskompe-
tansemiljøer på utvalgte områder. 

3) Samlokalisering 
Utvalget foreslår at de samorganiserte regionale sentrene også skal samlokaliseres. Vi tviler sterkt på 
at det vil være ressurser å spare på å flytte, sentralisere og samlokalisere sentrene i sørøst-regionen til 
Oslo. For Nedre Gausens del vil et slikt forslag bety en avvikling av vårt fagmiljø. Kompetansen vil 
forsvinne og årelang erfaring, dyktige fagpersoner, kjennskap til lokale forhold i regionen og godt 
utviklede tjenester vil gå tapt, - uten at man etter vår vurdering vil oppnå noen rasjonalisering eller 
effektivisering. For å unngå en slik utvikling vil det derfor være viktig at man snarest skrinlegger 
tanken om samlokalisering som prinsipp. 

4) Lovfesting av sentrene 
Utvalget foreslår en lovfesting av sentrene, uten at det sies noe mer om hva dette skal gå ut på eller 
omfatte. Vi mener at det vil være av stor betydning at sentrenes eksistens og videre utvikling sikres 
gjennom en lovfesting i opplæringsloven. Lovfestingen bør omfatte en tydeliggjøring av ansvar og 
oppgaver i en helhetlig og sammenhengende tiltakskjede, samt beskrive sentrenes unike rolle som et 
bindeledd mellom praksis og forskning, jf. Statpeds virksomhetsidé.  

16 

- strekpkt. 6 

De midler som frigjøres i form av reduserte fellesutgifter og redusert husleie ved sam-
organisering og samlokalisering av sentrene, avsettes midlertidig som omstillingsmidler 
slik at de nye regionsentrene kan utvikle sin nye rolle. 

Vi stiller oss sterkt tvilende til den forventede gevinsten ved samlokalisering. Vi ser at det kan være 
noe å hente ved å samle støttefunksjoner regionalt, ev. på landsplan, men det kan man like gjerne 
gjøre uten å samlokalisere. En samlokalisering (i Oslo) vil som nevnt over for Nedre Gausens vedkom-
mende bety en rasering/avvikling av senterets fagmiljø. 
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16 

- strekpkt. 7 

Regionsentrenes oppgaveportefølje skal innbefatte spisskompetanse på fagområdene 
syn, hørsel, språk/tale/kommunikasjon, ervervet hjerneskade og omfattende og sammen-
satte lærevansker. 

Statped-sentrenes tjenesteprofil må tydeliggjøres og differensieres. Det må vektlegges at statens 
innsats overfor kommunene skal være ulik avhengig av hva slags vanske- eller fagområde det er snakk 
om! Overfor lavfrekvente grupper som f.eks. syns- og hørselshemmede og døvblinde kan man videre-
føre et statlig støttesystem som har mulighet til å gi tjenester og bistå kommunene på individnivå. 
Dette er vanskeområder som kommunene vil møte så sjeldent at det vil være faglig best og ressurs-
messig mest fornuftig at staten arbeider mer direkte individrettet, mens på andre vanskeområder som 
sammensatte lærevansker, atferdsvansker og læringsmiljø, vil det være nødvendig og formålstjenlig at 
staten arbeider til dels på helt andre måter. Dette vil ofte handle om brukere, fagområder eller kompe-
tansebehov som i hvert fall mellomstore og større kommuner møter relativt ofte og har gode mulig-
heter til å utvikle god kompetanse på. I stedet for å avvikle sentre som kan sies å arbeide på mer ”høy-
frekvente” områder må man satse på å differensiere statens tjenesteprofil slik at Statped kan møte 
kommunenes behov og de krav og særskilte hensyn som følger av vanskeområdets egenart, på en mer 
hensiktsmessig måte. Se vårt forslag beskrevet i forbindelse med utvalgets forslag kap. 16, strekpkt. 5. 

16 

- strekpkt. 9 

Med bakgrunn i reduserte behov avvikles etter hvert de statlige hørselsskolene på 
grunnskolens nivå. 

Følgende er en felles uttalelse fra direktørene på Møller, Skådalen og Nedre Gausen kompetanse-
senter: 

Utvalgets forslag om avvikling av de statlige hørselsskolene bygger ikke på en faglig analyse 
eller utredning av brukernes situasjon og behov. Forslaget er begrunnet med ”reduserte 
behov” og i tillegg er utvalget av den oppfatning at det ”ikke er naturlig med et fortsatt statlig 
ansvar for heltidsopplæring…”. 

Antallet hørselshemmede barn som fødes er konstant. Ulike forhold de siste årene har med-
virket til at flere hørselshemmede elever velger opplæring helt eller delvis på sin bosteds-
skole. Selv om antallet helårselever som søker til de statlige hørselsskolene gradvis har gått 
ned, vil det også i framtiden være noen elever som vil ha behov for opplæring i et tegnspråk-
miljø. Disse elevenes behov vil ikke bli mindre selv om størrelsen på gruppen reduseres. 
Tvert i mot; det at antallet går ned, medfører at gruppen døve elever med behov for opp-
læring i et tegnspråkmiljø marginaliseres ytterligere og blir mer sårbar. Dette tilsier etter vår 
vurdering et enda sterkere statlig engasjement og et klart ansvar for å sikre at disse elevene 
også i framtiden kan ha tospråklige opplæringstilbud som alternativ og nødvendige supple-
ment til opplæring i bostedsskolen. 

Staten har til nå vært garantist for å sikre at døve og sterkt tunghørte elever som har behov 
for tospråklig opplæring skal ha mulighet til dette i et tegnspråklig miljø. Når antallet elever 
blir færre blir statens rolle som garantist enda viktigere; - og for noen elever av helt 
avgjørende betydning. 

Tegnspråk utvikles i et språkmiljø hvor språket brukes av voksne og barn. Språk er redskapet 
for all læring og sosialisering. Noen døve elever vil fortsatt ha behov for dette tilbudet på 
heltid, mens en større gruppe vil ha behov for tegnspråklige miljøer i deler av sin opplærings-
tid for å få fullt utbytte av opplæringstilbudet på hjemmeskolen. Behovet for deltids-
opplæring knyttet til tegnspråklige miljøer synes i liten grad å være redusert. For mange 
deltidselever er det nettopp tilbudet om deltidsopplæring på sentrene som gjør at de fortsatt 
kan gå på sin hjemmeskole mesteparten av skoletiden. Brukernes opplæringssituasjon endrer 
seg stadig, hvilket medfører behov for spisskompetente fagmiljøer som kan foredle og utvikle 
kunnskap om tospråklig opplæring, læreplaner i tegnspråk, didaktikk og læremidler.  
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På denne bakgrunnen vil vi på det sterkeste tilrå at staten i stedet for å avvikle disse skole-
tilbudene, videreutvikler modeller for tospråklige ressursskoler med gode pedagogiske 
fagmiljøer knyttet til kompetansesentrene. Slike ressursskoler kan utvikles og tilpasses lokale 
og regionale forhold og bygge på ulike former for tilknytning til kommunale skoletilbud.  

Utvalget sier i kap 16. 3.3. ”Hørselssektoren har gjennomgått store endringer de seneste årene i 

form av en betydelig nedgang i antall heltidselever, uten at tilbudsstrukturen er endret vesentlig.” 

Vi vil påpeke at sentrenes tjenestetilbud hele tiden har vært under kontinuerlig endring og 
utvikling både når det gjelder innhold, struktur og prioriteringer. Dette framtrer ikke særlig 
tydelig gjennom utvalgets beskrivelser og innhenting av statistisk materiale. 

Tilleggsuttalelse 

Som et supplement til denne fellesuttalelsen finner vi det helt nødvendig å påpeke at utvalget ikke 
synes å ha fått med seg den helt spesielle utviklingen som har skjedd på Nedre Gausen skole de siste 
fire årene. Dette mener vi er sterkt beklagelig og tyder på at utvalget ikke har satt seg tilstrekkelig inn i 
de statlige hørselsskolenes utvikling og situasjon. Dette understreker at forslaget om avvikling framstår 
som lettvint, lite gjennomtenkt og mangelfullt utredet. 

På side 185 omtaler utvalget en intensjonsavtale mellom Bergen kommune og Statped Vest angående 
Hunstad skole. Det faktum at Nedre Gausen og Holmestrand kommune helt siden 2005 har hatt en 
samarbeidsavtale nevnes overhodet ikke. Dette er ikke mindre bemerkelsesverdig ettersom denne 
avtalen har medført at Nedre Gausen skole og Gausetangen skole i dag har kommet svært langt i en 
omfattende og ambisiøs samorganisering og samlokalisering. Også dette synes å være ukjent for 
utvalget. Dette samarbeidet har avstedkommet et svært spennende, faglig utfordrende og givende 
prosjekt. Målet er å utvikle en opplæring som er basert på inkluderende pedagogikk i et likeverdig og 
felles læringsmiljø for hørende og hørselshemmede elever. I dag omtales de to skolene mer og mer 
som én skole, kalt ”Gausenskolene”. Både elever og foreldre oppfatter nok disse to skolene i dag som 
én virksomhet. Alle elevene på den kommunale barneskolen har fått opplæring i tegnspråk og de 
hørselshemmede elevene som har begynt på Nedre Gausen de siste fire-fem årene har begynt i en 
sammenslått klasse med hørende kommunale elever. Lærerne og skoleledelsen er samlokalisert og 
fungerer i det daglige som ett, samlet personale. Fra august 2009 har man på prosjektbasis innført en 
felles styringsordning hvor den statlige rektoren også er rektor for den kommunale skolen.  

Vi mener det er sterkt beklagelig at utvalget ikke synes å ha kjent til dette prosjektet og dermed ikke 
har vurdert en slik utvikling/modell som et alternativ til sitt avviklingsforslag.  

Siden utvalgets forslag om avvikling av skoledriften er begrunnet med synkende behov/elevantall, kan 
det være verdt å merke seg at antallet helårselever på Nedre Gausen skole i inneværende skoleår er 
16, mens det i fjor var 10. Det er faktisk fem år siden elevtallet var høyere enn det er i år!  

16 

- strekpkt. 10 

Skoledriften ved Briskeby skole og kompetansesenter og Andebu kompetanse- og skole-
senter søkes godkjent i privatskoleloven da behovet synes å være stabilt. 

Vi har ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt og på hvilken måte det eventuelt vil være mulig for disse 
skolene å videreføre sin virksomhet under privatskoleloven.  

Forslaget om å opprettholde driften ved disse skolene synes å være like lite utredet og tynt begrunnet 
som forslaget om å avvikle den statlige grunnskoledriften. Begge deler er begrunnet i behovet, hen-
holdsvis ”redusert” og ”stabilt”. Ut fra denne tankegangen skulle Briskeby vært avviklet for noen år 
siden; da var elevtallet forholdsvis lavt. AKS har i henhold til utvalget ingen elever i grunnskolealder i 
2008. Med dette mener vi ikke at disse skolene bør avvikles, men ser det som en illustrasjon på fravær 
av logiske sammenhenger og faglige vurderinger og analyser i NOUen, hva angår framtidig skoledrift 
for hørselshemmede.  
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Kapittel 17 Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

17 
- strekpkt. 6 

Det foretas en tydelig grenseoppgang av ansvar mellom spesialisttjenesten innenfor 
opplæringssektoren (spesialpedagogiske regionsentre) og spesialisthelsetjenestene 
(barne- og ungdomsklinikkene) og deres oppgaver overfor kommunene. 

Etter vår vurdering er det et sterkt behov for en grenseoppgang og avklaring mellom helse- og 
opplæringssektoren på flere områder. En slik gjennomgang bør imidlertid være mer omfattende enn 
det utvalget foreslår. Den må bygge på en prinsipiell og grunnleggende vurdering av forholdet 
mellom fagområdene helse og opplæring. Målet må være å sikre klare ansvarsforhold, gode sam-
handlingsrutiner, en kostnadseffektiv utnytting av kompetanse og fagmiljøer for å skape optimale 
tjenestetilbud for brukerne.  

Vi velger å trekke fram ett eksempel for å illustrere behovet for en slik grenseoppgang:  
  Cochleaimplantat for barn og voksne har vist seg å være et svært godt hjelpemiddel for 
mange. En stor andel av sterkt hørselshemmede og døve barn har gjennom dette medisinske inn-
grepet fått et svært godt grunnlag for utvikling av språk og tale bygd på hørselssansen. Mange 
voksne døvblitte og sterkt tunghørtblitte har fått ”et nytt liv”. Dette har skjedd til tross for at fag-
områdene medisin/helse og pedagogikk/opplæring til tider har vært svært dårlig samordnet; det har 
vært faglig uenighet og strid, uklare ansvarsforhold og dårlig utnytting av kompetanse og ressurser. 
Og det har tidvis skapt mye unødig forvirring for brukerne. Etter vår klare mening er det opplærings-
sektoren som har kompetanse på og ansvar for språkopplæring. Tilbudet til brukerne, utnyttingen av 
ressursene og også den faglige utviklingen på området ville vært enda bedre dersom helse og opp-
læring hadde hatt klare grenser for ansvarsområder og arbeidsoppgaver som et grunnlag for utvikling 
av gode og forpliktende samhandlingsrutiner.  

17 

- strekpkt. 7 

Spesialisttjenesten innenfor opplæringssektoren (spesialpedagogiske regionsentre) og 
spesialisthelsetjenestene (barne- og ungdomsklinikkene) inngår samarbeidsavtaler. 

Godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid sikrer tilbudet til den enkelte. Vi er enige i at samarbeids-
avtaler med tydelig grenseoppgang av ansvar og oppgaver kan bedre og forenkle et slikt samarbeid. Vi 
vil spesielt peke på det pågående samarbeidet mellom høresentraler og Statped i forbindelse med 
tidlig screening av hørsel, nyoppdagede hørselstap og oppfølging av barn og unge som får cochlea-
implantat. Siden helse- og utdanningssektorene har svært forskjellige rammebetingelser og sam-
arbeidskultur, foreslår vi at Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet i fellesskap legger føringer og 
sikrer at samhandlingen blir gjensidig forpliktende og gjerne forankret i felles retningslinjer eller for-
skrifter. 

Kapittel 18 Kompetanse på alle nivåer 

18 

- strekpkt. 1 

Den allmenne kvalifiseringen i relevante grunnutdanninger følges nært opp og styrkes ut 
fra behovet for kompetanse knyttet til ekstra tilrettelegging i opplæringen, herunder 
spesialpedagogiske emner. 

18 

- strekpkt. 2 

Ordningene for etter- og videreutdanningstilbud blir styrket, både når det gjelder 
allmennkvalifisering og kvalifisering med hensyn til barn og elever med behov for ekstra 
tilrettelegging. 

18 

- strekpkt. 3 

Grunn-, etter- og videreutdanning for lærere samordnes innenfor rammene av GNIST. 

18 

- strekpkt. 6 

Profesjonsorienteringen i de disiplinorienterte masterutdanningene blir styrket når det 
gjelder praktisk-pedagogisk orientering, krav til praksis i studiene og rådgivning ved 
starten av yrkeskarrieren. 

18 

- strekpkt. 10 

Det inngås forpliktende samarbeidsavtaler mellom de spesialpedagogiske regionsentrene 
og universitets- og høgskolesektoren. 
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18 

- strekpkt. 12 

Forskningen knyttet til barn, unge og voksne med behov for ekstra tilrettelegging i opp-
læringen styrkes. Det er behov for å heve kvaliteten på denne forskningen, slik at kunn-
skapsgrunn laget for politikkutforming og praksis styrkes. Dette bør skje innenfor 
Utdanning 2020. 

Vi støtter forslagene som har som mål å øke kunnskapen om opplæring av barn med behov for ekstra 
tilrettelegging og/eller spesialpedagogiske tiltak både i grunn-, etter- og videreutdanning. Vi ser det 
som naturlig at mulighet for fordypning i emner relatert til tilrettelegging for og opplæring av elever 
med sansetap er minst i grunnutdanningen og størst i masterprogrammet. Det er likevel avgjørende at 
det i grunnutdanningen skapes en forståelse for at disse elevene har utfordringer i skolehverdagen, 
selv med små sansetap.  Vi ser det som særs viktig med et gjensidig og forpliktende samarbeid 
mellom Statped og universitets- og høgskolesektoren for å sikre at utdanningstilbudet samsvarer med 
behovet for kompetanse på praksisfeltet (barnehage, grunn- og videregående opplæring). Vi ser det 
som naturlig at dette samarbeidet også omfatter forskning. 

 




