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Vedlagt følger høringssvaret som ble enstemmig vedtatt i politisk hovedutvalg, HOV 25.11.09 
 
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
postmottak@kd.dep.no
0032 OSLO
 

Høringssvar: NOU 2009: 18 Rett til læring

Re kommune behandlet NOU 2009:18 i hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd HOV, 
25.11.2009. Det er en omfattende og stor innstilling slik at det er vanskelig å kommentere alle 
områder. Vi mener at utvalget fikk et meget omfattende mandat. Forslaget deres har mange gode 
tiltak og intensjoner. Det er likevel slik at vi savner en dyptgripende drøfting av helt essensielle 
begreper som har direkte innvirkning på kommunenes arbeid i forhold til målgruppen.   Vi har 
følgende kommentarer:

*       Re kommune oppfatter at kjernen i mandatet til Utvalget for bedre læring for barn, unge og 
voksne med særskilte behov, var å foreslå en helhetlig tiltakskjede for bedre læring for 
denne målgruppen. Vi ser ikke at det kommer klart nok fram når den ”helhetlige” 
tiltakskjeden skal tre i kraft. Hva skal skolen selv ha kompetanse til og hvor er PP- 
tjenestens rolle? Er den en tiltakskjede som er hjemlet i opplæringsloven dvs. skole og PPT 
samt statlige støttefunksjoner eller er det den kommunale tiltakskjeden? Hva er egentlig 
særskilte behov? Dette mener vi ikke er nok drøftet. 

*       Re kommune støtter prinsippet om en likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en 
inkluderende skole. Vi mener imidlertid at utvalget ikke har hatt en grundig nok drøfting på 
begrepet ”bedre læring.” Inkluderingsbegrepet er heller ikke nok drøftet. Det forutsetter at 
det etableres et opplæringsfelleskap med rom for alle. Fellesskapet må være slik at den 
som deltar opplever seg som en fullverdig deltaker. For noen grupper vil begrepet ”positiv 
diskriminering” være riktig ut i fra de behov de har. Da må ikke dette oppfattes som 
segregering. Re kommune har bl.a. opprettet en ”base” for sterkt funksjonshemmede barn 
på en av skolene våre. De foresatte søker barna dit. Der har vi greid å bygge opp en meget 
god kompetanse som gir disse barna den undervisningen de har behov for. 
Tilbakemeldingene fra de foresatte er at de føler seg inkludert i et fellesskap der mye av 
samhandlingen er med andre foresatte som har felles utfordringer. 

*       Re kommune ser det som positivt at rett til ekstra tilrettelegging før opplæringspliktig alder 
hjemles i barnehageloven. Det må også være slik at språktesting av barn både ved fylte tre, 
fire og fem år må fortrinnsvis skje i barnehagen. 

*       Re kommune støtter prinsippet om en tydelig ansvars og oppgavefordeling mellom 
kommunesektoren og statlig sektor når det gjelder tjenester for barn, unge og voksne med 
særlige behov og prinsippet om regionalisering av Statped. Her blir det viktig med 
klargjøring. 

*       Mange trodde det ville komme en avklaring av PP- tjenestens rolle.  Slik det legges opp til 
nå kan rollen deres bli mer uklar enn tidligere. Dette gjelder spesielt spørsmålet om 
sakkyndig vurdering. At de ansatte i PP- tjenesten skal tettere på barnehager og skoler er 
imidlertid positivt. 
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*       Re kommune støtter i prinsippet utvalgets seks foreslåtte strategier. Tiltakene må imidlertid 
vurderes konkret og kostnadsberegnes. 

Med hilsen

Unni Bu
kommunalsjef

 
 
__________ Informasjon fra ESET NOD32 Antivirus, versjon av virussignaturdatabase 4638 
(20091126) __________ 
 
Meldingen kontrolleres av ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.esetscandinavia.com
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