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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 

 ULB-09/10024 A24 &13 59432/09 02.11.2009 

 

NOU 2009:18 RETT TIL LÆRING - HØRINGSUTTALELSE FRA STAVANGER 

KOMMUNE 

 

Stavanger kommune viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 22.07.2009 om  

NOU 2009:18 Rett til læring – Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med 

særskilte behov. 

 

Høringen har vært til politisk behandling i Kommunalstyret for oppvekst 20.10.2009 og i 

Formannskapet 29.10.2009. Vedlagt følger Stavanger kommune sin høringsuttalelse med de 

endringer som ble vedtatt i Kommunalstyret for oppvekst og Formannskapet. På oppfordring fra 

departementet sendes høringen også elektronisk i pdf-format. 

 
Høringsuttalelse fra Stavanger kommune 
 

Generelt  
Utredningen peker på at barnehagens betydning som læringsarena er blitt viktigere de senere årene og 

at det er behov for å kartlegge og igangsette mer forebyggende tiltak i barnehagen. Utredningen viser 

til at det er et betydelig sprik mellom andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp etter 

opplæringsloven § 5-7 sett i forhold til andelen elever på småtrinnet som får vedtak om 

spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Det viser at mye innsats kunne blitt satt inn på et 

tidligere tidspunkt. Tiltakene utvalget foreslår bygger på at barnehager og skoler må ha en 

forebyggende strategi, der problemer til enhver tid søkes håndtert tidligst mulig med tanke å 

stimulere og forsterke positive lærings- og utviklingsbetingelser.  

 

I utredningen er det et stort fokus på helhet i tilbudet til barn og unge med særlige behov, mange 

tjenesteområder er omtalt og berørt av utvalgets forslag. Utredningen kunne imidlertid omtalt 

samarbeid med hjemmet og hvordan få til god involvering fra foresatte. De foresatte er viktige i den 

forebyggende innsatsen og læringsarbeidet i barnehage og skole og foresattes rolle kunne vært viet 

mer oppmerksomhet i utredningen.  

 

Videre sier utredningen lite om barn og unge som har svært omfattende behov for særskilt 

tilrettelegging. Noen barn og unge vil ha behov for langvarig segregerte opplæringstilbud. For mange 

av dem vil slike opplæringstilbud representere en trygghet, vennskap og en mulighet til å oppleve 

mestring sammen med jevnbyrdige.  Stavanger kommune mener at denne gruppen barn og unge 

kunne vært viet mer plass i utredningen.  
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Flere av utvalgets forslag vil berøre ansattes arbeidsforhold. Det gjelder for eksempel forslaget 

om lovhjemling av individuell plan i barnehageloven og i opplæringsloven, forslaget om rett til 

personlig koordinator for barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Stavanger kommune legger til grunn at det ikke innføres ordninger som berører ansattes 

arbeidsforhold uten at nødvendige drøftinger og avklaringer er foretatt og nye arbeidstidsavtaler 

er inngått. 

 
Tidlig innsats og forbyggende tiltak 
 
Barnehage- og skoleeier får plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av barns og elevers 

utvikling, læring og læringsmiljø 

Stavanger kommune mener at gjeldende lovverk er klar på at barnehage- og skoleeier har allerede 

ansvar for å følge opp barns og elevers utvikling og læring. Når det gjelder elever, vises det til 

forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 4-4, og forslag til ny vurderingsforskrift. Forslaget til ny 

forskrift er svært dekkende for oppfølgingen av elevenes læring og at det er unødvendig å gjenta dette 

i nye reguleringer.  

 

Det utvikles en ressursbank med varierte verktøy som en støtte for barnehager og skoler i 

oppfølgingen av barn og elever 

Stavanger kommune støtter forslaget om en ressursbank. Det finnes mange gode verktøy for 

kartlegging og oppfølging som brukes i barnehager og skoler som kan legges inn i 

ressursbanken. Ressursbanken kan inneholde veiledning om hvordan bruke læringsboka som 

verktøy, hvordan oppdatere boka og kan også inneholde ulike typer maler.  

 

Kommunen får plikt til å sikre språkkartlegging av barn omkring fylte tre, fire og fem år. 

For tospråklige barn må begge språk kartlegges. 

Stavanger kommune ser utvalgets forslag om kartlegging i barnehagealder som hensiktsmessig i 

forhold til å sikre barn en adekvat språkutvikling. Kartleggingene som skal gjennomføres skal 

være godt begrunnet.  

 

Stavanger kommune mener at tre kartlegginger (seks kartlegginger for de tospråklige) er for 

mange og ikke godt nok pedagogisk begrunnet. Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om 

mer enn en språkkartlegging i barnehagealder og mener at kartleggingen bør gjennomføres så 

tidlig som mulig, dvs ved 2,5 års alder, neste gang ved 4,5 år. Disse tidspunktene samsvarer med 

praksis i Stavangerprosjektet.  

 

Stavanger kommune støtter forslaget om at tospråklige barn får begge språk kartlagt. 

Språkkartlegging bør i størst mulig grad legges til barnehage – og bør gjennomføres i samarbeid 

med logoped. Barn som ikke går i barnehage, bør sikres samme kartlegging av helsestasjon. 

 

Læringsboka innføres som felles verktøy for tidlig innsats og oppfølging. Boka følger 

barnets og elevens utviking, læring og læringsmiljø gjennom barnehage, grunnskole og 

videregående opplæring. 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om innføring av læringsboka og mener at 

læringsboka må være en individuell rett for alle barn og elever. Læringsbokas funksjon og 

omfang er etter Stavanger kommune sin vurdering ikke godt nok avklart. Personvern og 

eiendomsforhold må også bli klarlagt før verktøyet tas i bruk. 

 



 

 

 3 

Utvalget har som forutsetning at det er en lærer som er ansvarlig for læringsboken. Stavanger 

kommune ønsker en presisering av at det er en førskolelærer som er ansvarlig for læringsboken i 

barnehage. Individuell opplæringsplan (IOP) / individuell utviklingsplan (IUP) kan være 

vedlegg, men ikke en del av boka. En elev kan ha IOP/IUP for et begrenset område i en 

avgrenset periode og trenger ikke å være varig del av læringsboka. 

 

Det gjennomføres foreldresamtaler minimum to ganger per år også i barnehagen. 

Forslaget er foreslått i Stortingsmelding 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen. Stavanger 

kommune støtter forslaget om minimum to foreldresamtaler per år og mener at tiltaket vil støtte 

opp under bedre samarbeid mellom hjem og barnehage. 

 

 

Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen 
 

Retten til spesialundervisning i opplæringslovens § 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 i verk i form av 

personellressurser, materielle ressurser og organisatoriske tiltak. 

Stavanger kommune vil beholde retten til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1, men 

mener at innholdes i må justeres.   

 

Det må bli tydeligere presisert i opplæringslovens § 5-1 at hovedregelen skal være at 

spesialundervisningen skal foregå i klassen ut fra hensynet til inkludering og integrering og bare 

unntaksvis i smågrupper og som ene-undervisning. Barn og unge lærer best i et fellesskap og har 

behov og rett til en sosial tilhørighet i en gruppe. Kravet om at det må ligge sakkyndig vurdering 

fra PP-tjenesten slik det forutsettes i dagens § 5-3 i opplæringsloven bør mykes opp. I mange 

tilfeller vil behovet for spesialundervisning, innhold og organisering være så opplagt at det burde 

være unødvendig å gå veien om en skriftlig utredning fra PP-tjenesten. Stavanger kommune 

mener at en på denne måten toner ned kravet til sakkyndig vurdering i alle saker og dermed kan 

tiltak iverksettes raskere og uten unødig byråkrati. 

 

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 tilretteleggingen, 

eksempelvis spesialpedagogisk kompetanse. 

Stavanger kommune mener det er særlig utfordrende å øke grunnkompetansen i barnehagene.  

I St.meld. 41 Kvalitet i barnehage, oppgis det at over 50 prosent av ansatte i barnehager er 

ufaglærte. Barnehagene har også mange dispensasjoner i førskolelærerstillinger.  

 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om tydeligere krav til den som skal stå ansvarlig for 

gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisningstiltak i skolen, 

men dette må sees i et lengre tidsperspektiv. Tilgang på relevant kompetanse må ses i 

sammenheng med styrking av spesialpedagogikk i førskole- og lærerutdanningen og videre- og 

etterutdanningstiltak på spesialpedagogikkområdet.  
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PP-tjenesten og Statped tettere på 
 

PP-tjenesten skal være tettere på barnehager og skoler, og videreutvikle kompetanse på 

læringsmiljø, problematferd og sammensatte lærevansker.  

Stavanger kommune støtter forslaget om at PP-tjenesten skal være tettere på barnehager og 

skole. 

Stavanger kommune stiller seg positiv til kompetansehevingsprogram, men mener man lokalt må 

få vurdere hvilken type kompetanse en har behov for. Tjenestene er ulikt organisert rundt om i 

landet og har ulike typer utfordringer.  

 

Stavanger kommune vil fremheve behovet for at PP-tjenesten får utviklet kompetanse på 

hvordan hjelpe barnehage og skole når barn og unge strever med å tilegne seg grunnleggende 

språkferdigheter og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. I utredningen savnes 

også et sterkere fokus på det spesialpedagogiske perspektivet for hvordan hjelpe barnehage og 

skole med å sikre læring og læringsutbytte for barn og unge med særlige behov.  

 

Det tas inn en bestemmelse om PP-tjenesten i barnehageloven 

Stavanger kommune støtter forslaget om at det tas inn bestemmelser om PP-tjenesten i 

barnehageloven. Det er ønskelig at PPT skal jobbe tettere på barnehage og skole, for å bidra med 

høyere kompetanse ute. 

 

Det etableres et nasjonalt utviklingssenter for PP-tjenesten, underlagt 

Utdanningsdirektoratet, med faglig tilknytning til et universitet eller høgskole. Sentret gis 

en økonomisk ramme på ca. 6 fagårsverk – 8 mill. kr. 

Stavanger kommune støtter forslaget om etableringen av et nasjonalt utviklingssenter for PP-

tjenesten. Utredningen legger opp til at PP-tjenesten skal bli en mer sentral aktør for å sikre et 

tilpasset, likeverdig og inkluderende barnehage- og skoletilbud. PP-tjenesten skal også styrke sin 

kompetanse på høyfrekvente fagområder som den ”nye” Statped i mindre grad skal arbeide med.  

 

Det etableres et femårig kompetanseutviklingsprogram for PP-tjenesten og tjenestens 

samarbeidspartnere med en økonomisk ramme på ca. 50 mill. kr. pr. år. 

Stavanger kommune mener det bør gjøres en grundigere vurdering på om kompetanse-

utviklingsprogrammet kan gjennomføres over en kortere periode og mener at innholdet i 

kompetanseutviklingsprogrammet må vurderes nøyere.  Det er viktig at kompetansehevingen når 

mange og ikke bare noen få utvalgte og derfor bør den økonomiske rammen økes ytterligere.  

Det nasjonale utviklingssenteret må være sentral i utforming av 

kompetanseutviklingsprogrammet som utvalget foreslår igangsatt. 

 

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. 
Utvalget mener at kompetansen på fagområdene syn, hørsel, språk/tale/kommunikasjon og ervervet 

hjerneskader som dekker brukere med lavfrekvent forekomst, skal videreføres i regionale 

spesialpedagogiske sentre. Sentrene for sammensatte lærevansker (SLV) dekker området 

sammensatte lærevansker og områder som for eksempel lese-, skrive- og matematikkvansker. På 

områder med høy forekomst vil den lokale kompetansen ofte være like stor som i SLV- sentrene og 

utvalget foreslår derfor å avvikle SLV-sentrene. 

 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om tydeligere arbeidsdeling mellom nivåene, men 
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mener at sentrene for sammensatte lærevansker (SLV-sentrene)  ikke må avvikles umiddelbart. 

Sentrene har høy spisskompetanse som en på kortere sikt ikke kan forvente at PP-tjenesten har. 

Stavanger kommune foreslår at sentrenes virksomhet føres videre og at tjenesteprofilen blir rettet mot 

mer sammensatte og alvorlige lærevansker. 

 
Statped organiseres i fire samorganiserte og samlokaliserte spesialpedagogiske regionsentre 

(Sørøst, Vest, Midt og Nord). Regionsentrene lovfestes. 

Utvalgets tilråding om modell for framtidig organisering og dimensjoner av Statped er basert på 

skillet mellom høy og lav forekomst av vansker. Utvalget mener at PP-tjenesten må forventes å følge 

opp med vansker med høy forekomst, mens Statped skal bistå kommunenivået ved vansker med lav 

forekomst. I utredningen presiseres det at utvalget ikke tar konkret stilling til spørsmålet om 

lokalisering, men understreker at beliggenheten må sikre brukerne lett tilgjengelighet og lette 

samarbeidet med aktuelle instanser i andre sektorer. 

 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag, men mener at det må gjøres en grundigere vurdering i 

forhold til spørsmålet om samlokalisering. Utvalgets forslag om samlokalisering i fire store enheter 

vil utfordre kriteriet om nærhet. Stavanger kommune mener at geografisk nærhet til 

kompetansemiljøer er viktig og at alle deler av kompetansemiljøet i et spesialpedagogisk regionsenter 

ikke nødvendigvis må være lokalisert på samme sted. 

 

Lillegården kompetansesenter tas ut av Statpeds portefølje og legges under Utdannings-

direktoratet som et nasjonalt senter for læringsmiljø og problematferd. Senteret knyttes 

faglig til et universitet eller en høgskole. Utvalget er delt i hvorvidt plasseringen gjøres 

varig eller for en prosjektperiode på fem år, hvoretter man vurderer videre tilknytning. 

Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (SAF) og nasjonalt senter for 

leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger fungerer i dag som 

nasjonale sentre på sine områder. I utredningen er ikke disse sentrene omtalt og det kommer ikke 

fram hvorfor Lillegården kompetansesenter vurderes å ha fortrinn på feltet i forhold til 

eksempelvis Senter for atferdsforskning. 

 

Stavanger kommune reagerer sterkt på denne utelatelsen fra utvalgets side, og mener en må gjøre 

en grundigere vurdering av hvilken funksjon ulike nasjonale sentre skal ha fremover og gi de en 

tydelig faglig begrunnelse. 

 

Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 

Bestemmelser om individuell plan hjemles i barnehageloven og opplæringsloven 

Mange barn og unge med sammensatte problemer som har behov for hjelp fra flere tjenester får 

ofte hjelp fra flere instanser, men hjelpen er ikke koordinert. Individuelle planer har virkeområde 

langt utenfor helse- og sosialsektoren. Utvalget peker videre på viktigheten av at andre planer for 

barn og elever samordnes i den individuelle planen.  

 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om at bestemmelser om individuell plan hjemles i 

barnehageloven og opplæringsloven. Individuell plan er et virkemiddel til å sikre koordinerte og 

helhetlige tjenester for barn og unge som har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra 

flere tjenesteområder. Stavanger kommune er enig med utvalget i at individuell plan kan være et 

godt verktøy i dette arbeidet. 

 

Lovhjemling av individuell plan i barnehageloven og opplæringsloven vil medføre at 

eksempelvis tjenesteyter i barnehage- og skole og PPT kan pålegges koordinatoransvaret for barn 

med rett til individuell plan. Det er viktig å påpeke at det kan være en krevende oppgave å være 
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koordinator og at en ikke må pålegge en enkelt fagperson å være koordinator for 

uforholdsmessig mange barn og elever.  

Arbeid med individuell plan må tas av undervisningstid dersom lærere skal ha denne oppgaven. 

 

Læringsboka og den individuelle opplæringsplanen/den individuelle utviklingsplanen (IOP/IUP), 

bør inngå som deler av den individuelle planen (IP). 

 

Det oppfordres til mer aktiv bruk av informert samtykke 

Informert samtykke vil være det beste faglige grunnlaget for å meddele opplysninger til andre og 

vil kunne berede grunnen for et godt samarbeid. Stavanger kommune støtter forslaget og ønsker 

å bruke informert samtykke mer aktivt og foreslår at det utarbeides et standardisert 

samtykkeskjema som legges inn i ressursbanken. 

 

Det innføres rett til en tjenesteyter (personlig koordinator) ved behov for langvarige og 

koordinerte tjenester. 

Stavanger kommune er organisert med 4 helse- og sosialkontor som fungerer som koordinerende 

enheter i kommunen. Alle som søker om tjenester får tildelt en personlig ”tjenestekoordinator”, 

uavhengig om en har individuell plan eller ikke. Dersom en har en individuell plan vil en i tillegg 

få en ”plankoordinator”. Det kan enten være samme person som ”tjenestekoordinator” eller en 

annen hensiktsmessig tjenesteyter som bruker ønsker.  

 

Stavanger kommune har allerede en slik ordning, og støtter derfor ideen om at det innføres rett til 

Personlig Koordinator. Fordi det er viktig for den enkelte at en får hjelp, støtte og god veiledning 

over tid for å få den hjelp en har krav på både med og uten individuell plan.  

 

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

(BUP) og barnehabiliteringstjenesten (HABU). 

Utvalget viser til undersøkelser og statistikk som viser at PP-tjenesten henviser mange brukere til 

andre hjelpeinstanser innen for helse- og sosialsektoren, ofte for å få supplerende utredninger. 

Barne- og ungdomsspsykiatrien melder om at PP-tjenesten er den instansen som gir flest 

henvisninger, da via henvisende instans som lege eller barnevern fordi PP-tjenesten i dag ikke 

har selvstendig henvisningsrett. 

 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om at PP-tjenesten får selvstendig henvisningsrett 

til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barnehabiliteringstjenesten (HABU). 

Siden tjenesten i dag allerede i praksis er den hyppigste tjenesten som henviser til utredning i 

BUP og HABU, vil den direkte henvisningsretten bidra til at nødvendige utredninger henvises på 

et tidligere tidspunkt og dermed at utredning kommer raskere i gang.  

 

Det iverksettes tiltak for at barn under barnevernets omsorg/i barnevernets tiltak får 

oppfylt sine rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven. 

Stavanger kommune støtter forslaget. Barn og unge som av ulike årsaker får tiltak gjennom 

barnevernet eller der barnevernet har overtatt omsorgen, er i en sårbar situasjon som krever et 

utstrakt samarbeid mellom barnevernstjenesten og opplæringssektoren. Betydningen 

grunnopplæringen har for videre utdanning, arbeid og videre voksenliv må tas på alvor. 
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Det må klargjøres hvem som har ansvar for tilbud etter skoletid for de som har behov for 

det etter 7. trinn. 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om at det bør klargjøres hvem som har ansvar for 

tilbud etter skoletid for de som har behov for det etter 7. trinn og mener det er spesielt viktig med 

en klargjøring for hvem som har ansvar for ”etterskoletilbudet ” for elever i videregående 

opplæring. 

 

Kompetanse på alle nivåer 
 

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.  

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag. Skolene må ha kompetanse i å møte utfordringer 

og dilemmaer som har relativt høy forekomst, eksempelvis knyttet til begynneropplæring (lesing, 

skriving, regning) og samspillsvansker/psykiske vansker. Det er viktig at den enkelte skole har et 

ressursteam som innehar høy generell kompetanse på spesialpedagogikk og at disse 

nøkkelpersonene kan gi veiledning til de lærerne som ikke har det. 

 

Ordningene for etter- og videreutdanning innenfor sektoren blir styrket, både når det 

gjelder allmenn kvalifisering og kvalifisering med hensyn til barn og elever med behov for 

ekstra tilrettelegging. 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag. Stavanger kommune vil legge til at det er behov 

for å styrke den generelle kompetansen i spesialpedagogikk og innenfor spesifikke områder, 

eksempelvis alternativ supplerende kommunikasjon (ASK), tilrettelegging for elever med 

diagnoser innenfor autismespekteret, elever med reaktiv tilknytningsforstyrrelser.  

 

Samspillet mellom kartlegging, evaluering og tiltak styrkes som kompetansefelt i 

lærerutdanningene. 

Stavanger kommune støtter forslaget.  Å innføre krav om nye kartlegginger må gjøres med 

varsomhet og være godt begrunnet. De senere årene har barnehager og skoler fått økt 

kompetanse på å kartlegge barn og elever på ulike områder, men som utvalget viser til er 

utfordringene større når det gjelder oppfølgingsdelen.  

 

Det etableres et femårig kompetanseutviklingsprogram for barnehager og skoler som skal 

bidra til utviklingsarbeid, veiledning og kompetanseheving knyttet til vanlige lærevansker 

hos barn og unge. Programmet gis en økonomisk ramme på ca 19 mill. kr. per år. 

Stavanger kommune stiller seg positiv til forslag om å øke kompetansen i barnehager og skoler 

når det gjelder vanlige lærevansker hos barn og unge, men mener det bør gjøres en grundigere 

vurdering om kompetanseutviklingsprogrammet kan gjennomføres over en kortere periode og at 

beløpet per år økes. Det er viktig at kompetansehevingen når mange og ikke bare noen få 

utvalgte. 19 millioner kroner per år fordelt på alle landets kommuner vil monne lite. 

 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag 
 

Mandatet klargjør at utvalget skal fremme forslag innenfor dagens ressursramme. Etter utvalgets 

vurdering vil de forslagene som er fremmet ikke kreve økte utgifter for staten eller kommunal 

sektor, samlet sett. Mange av forslagene vil kunne realiseres gjennom en omdisponering innenfor 

dagens rammer. Flere av tiltakene vil dessuten kunne bety besparelser gjennom bedre 
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organisering av oppgaver og kompetanseheving. Utvalget peker på at det ofte hefter usikkerhet 

ved slike økonomiske beregninger.  

 

Stavanger kommune mener det er stort behov i å forbedre de allmenne tilbudene fordi det er da 

mange av barna og de unge med særskilte behov best blir hjulpet. Lykkes en ikke med det, vil 

behovet for ressurser til ekstra tilrettelegging øke ytterligere.  

Stavanger kommune sin konklusjon er at noen av forslagene vil medføre økte utgifter for 

kommunal sektor, fordi en god lokal oppfølging av utvalgets forslag og intensjonene bak disse 

ikke nødvendigvis kan ivaretas innenfor kommunesektorens eksisterende ramme. Flere av 

utvalgets forslag gir signaler om et høyt ambisjonsnivå på barnas og elevenes vegne. 

 

Forslaget om å lovfeste PP-tjenestens tilknytning til barnehagen vil trolig legge et økt press på 

kommunene om styrking av PP-tjenesten. Forslaget om lovhjemling av individuell plan i 

barnehageloven og opplæringsloven vil bety at personell i barnehager, skoler og PP-tjeneste 

forpliktes til å bruke deler av arbeidstiden for å ivareta en koordinatorrolle for individuell plan. 

Dette kan være vel anvendt tid for å ivareta en helhetlig tjeneste for barn og unge med særlige 

behov, men en må samtidig være klar over at dette vil få administrative og økonomiske 

konsekvenser for disse tjenesteområdene.  

 

Med hilsen 

 

 

Per Haarr Eli Gundersen 

direktør skolesjef 

 

 

 Unni Lill Borg 

 rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


