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::: Sett inn innstillinga under denne linja  

 

Forslag til vedtak frå fylkesrådmannen 
 

Hovudutval  for kompetanse sluttar seg til rådmannen sine vurderingar og 

kommentarar til utgreiinga.  

::: Sett inn innstillinga over denne linja  

 

... Sett inn saksutredninga under denne linja  

Problemstillinga i få ord  
 

Kunnskapsdepartementet (Midtlyngutvalget) la 2. juli 2009 fram ei utgreiing om betre læring 

for born, unge og vaksne med særskilde behov. I følgjebrevet inviterer departementet til 

høyring på vurderingar og forslag til tiltak. Frist for tilbakemelding er satt til 27. november 

2009. 

Utgreiinga og høyringsbrevet fins på: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976 .  

 

Høyringsuttalene vil danne grunnlaget for Stortingsmeldinga som skal skrivast i saka. 

Departementet er særleg opptatt av at høyringsinstansane ser etter forhold ved forslaga 

som har økonomiske og administrative konsekvensar som ikkje er belyst av utvalet. 

 

Saksopplysningar 
 

Utvalet har hatt eit omfattande mandat. I utgreiinga legg utvalet fram 60 forslag til tiltak fordelt 

på 6 ulike strategiar som dei ønskjer tilbakemelding på. Rådmannen har vurdert alle og finner å 

kunne støtte dei fleste slik det kjem fram i vedlegg 1: Dokumentasjon av beslutningsgrunnlaget.  

 

I saka konsentrerer rådmannen seg om dei strategiane og tiltaka som han finn mest sentrale og 

ber politikarane spesielt om å handsame desse. Rådmannens utvalde punkt blir slik: 

 

1) Strategi 1: Tidlig innsats og forebygging 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976
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a) Barnehage- og skoleeier får plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av barns og 

elevers utvikling, læring og læringsmiljø. 

 

Kommentar: Støttast. Det bør vurderast om det vil vere mest hensiktsmessig om 

kommunane tek over ansvaret for det totale opplæringsløpet for elever med dei største 

hjelpebehova. Kriteria for kven det skal vere må utgreiast, men ein tenker da på eit 

marginalt tal multifunksjonshemma, psykisk sjuke m.fl. som treng multiassistanse heile 

livet. Fylkeskommunen vil da vere fagleg samarbeidspartnar i «dei vidaregåande 

opplæringsåra».  

 

d) 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. 

 

 Kommentar: Støttast. Det er uklart om dette gjeld alle elever eller berre dei med  

særskilde behov? Rådmannen er positiv til å innføre læringsboka og meiner det må gjelde  

alle elever. Dersom det gjeld alle, må bruken av denne utgreiast noko meir. Læringsboka  

kan bli eit godt reiskap  for systematisk informasjon og oppfølging. Det vil bli  viktig å  

avklare korleis denne skal fungere i forhold til vurderingsforskrifta. I tillegg vil det vere  

spørsmål av etisk karakter som må avklarast mht. kva boka skal innehalde; Kven har rett  

til innsyn? Korleis skal boka fungere? m.m.  

 

2)       Strategi 2: Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen: 

 

a) 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 i verk i form 

av personellressurser, materielle ressurser og organisatoriske tiltak. 

 

Kommentar:  

Støttast ikkje. Endringar vil ikkje ha følgjer for lovens innhald, men kan bidra til å auke 

omgrepsforvirring på feltet. Av omgrepet «spesialundervisning» kan vi lese at det er noko 

spesielt som skal settast i verk. Dersom dette blir endra vil vi få ein utfordring med å 

skilje mellom sakkyndig vurdering og saksutgreiing. Det vil då vere behov for å definere 

tydelegare kva for prinsipp som må leggjast til grunn for å utløyse den eine aktiviteten 

kontra den andre. Vidare må målomgrepet «tilfredsstillende læringsutbytte» 

problematiserast og konkretiserast. Løysinga kan liggje i å utarbeide ein føreskrift for 

tilpassa opplæring. 

 

e) 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. 

 

Kommentar: Støttast delvis. Det må vere mogeleg å sette i gang spesialundervisning utan 

sakkyndig vurdering i saker der dette er opplagt og det er i samarbeid med føresette, 

skolen og PPT. Sakkyndig vurdering må likevel utarbeidast innan rimeleg tid. Dette er 

viktig i forhold til rettstryggleiken for elevane og for å kvalitetssikre om eleven har behov 

for spesialundervisning og kva som vil vere et forsvarleg tilbod. Dette vil også vere 
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nødvendig for at skoleeigar skal få kunnskap om kva som er realistiske behov og 

ressursar på området. 

 

3) Strategi 3: Tilpassede og fleksible opplæringsløp. 

 

d) Fylkeskommunene videreutvikler og gjør opplæringstilbud med avvik fra læreplanen 

tilgjengelig for elever som ved overgang fra grunnskole til videregående opplæring ikke 

har forutsetninger for studie- eller yrkeskompetanse. 

 

Kommentar: Støttast delvis. Punktet er uklart. Kva betyr til eksempel «tilbud med avvik 

fra læreplanen» i forhold til lærekandidatordninga. Forholdet mellom 

lærekandidatordninga og spesialundervisning må avklarast. Det vil og vere viktig å få ein 

dokumentasjon på kva sluttkompetanse vill innebere. 

  

Telemark Fylkeskommune meiner vi allereie har eit spekter av tilbod innanfor 

vidaregåande opplæring som ein bør fokusere på. Desse bør utnyttes betre og 

modifiserast i tråd med behov, og dette gjer ein best i eit samarbeid med dei 

vidaregåande skolane. 

 

e) Fylkeskommunen oppfordres til å bruke insentivordninger for å tilrettelegge for at 

lærebedrifter kan ta imot lærlinger med behov for særskilt oppfølging. 

 

Kommentar: Støttast delvis. Dette har store økonomiske konsekvensar som ikkje er 

omtala. Tiltaket støttast under føresetnad av at nye middel blir overført frå stat.  

 

f) Alle elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer får tilbud om et 2 + 2-løp uavhengig av 

om de får læreplass eller ikke. Dersom eleven ikke får plass i lærebedrift, skal 

fylkeskommunen utvikle et tilbud med to års varighet på linje med opplæring i bedrift, 

eksempelvis gjennom en elevbedrift. 

 

Kommentar: Støttast ikkje. Dette har store økonomiske konsekvensar som ikkje er omtala.  

Forslaget må difor utgreias meir. Vi er betenkt i forhold til «bivirkninger», dvs. om dette 

kan bli ein konkurrent til vanlege lærlingløp (Jfr. Karlsenutvalget). Utvalet seier heller 

ikkje noko om sluttkompetansen. Er tanken at ein kan gå opp til fagprøve etter 4 år i 

«skole»? Rådmannen meiner at det må eksistere eitt hovudløp - ein hovudmodell - innan 

fagopplæring. En slik modell krev forplikting frå næringslivet. 

 

4) Strategi 4: PP-tjenesten og Statped tettere på. 

 

c) Det etableres et nasjonalt utviklingssenter for PP-tjenesten, underlagt 

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

gis en økonomisk ramme på ca. seks fagårsverk – 8 mill. kroner. 

Det etableres et femårig kompetanseutviklingsprogram for PP-tjenesten og tjenestens 

samarbeidspartnere med en økonomisk ramme på ca. 50 mill. kroner per år. 

 

Kommentar: Støttast ikkje. Sjølv om det er generelt viktig å styrke PP – tenesta trur ikkje 

Telemark Fylkeskommune det er riktig å opprette eit nasjonalt senter. Det synes m.a. 

uklart kva slags mynde eit slikt senter skal ha. Vi støtter heller ein kompetanseheving i 

samanheng med det 5-årige kompetanseprogrammet. Erfaringar frå Samtak tyder på at 

det ikkje bør vere eit eige kompetanseprogram for PPT, men heller sjå dette  i samanheng 
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med  skoleleiaropplæringa. Eit felles kompetansehevingsprogram bør styrast av 

skoleeigar.  

 

d) Statped organiseres i fire samorganiserte og samlokaliserte spesialpedagogiske 

regionsentre (Sørøst, Vest, Midt og Nord), sammenfallende med helseforetakenes 

regionsstruktur. Regionsentrene lovfestes. 

 

Kommentar: Støttast ikkje. Hovudmålet i opplæringa er at elever skal ha større 

læringsutbytte. Det handlar i første rekke om møtet mellom lærar og elev, og rådmannen 

meiner Statped er perifer i dette forbetringsarbeidet. PPT står i ein særstilling i 

kommunal og statlig verksemd med lett og lovheimla tilgang til skole og barnehage. PPT 

står  sentralt  i nettet av alle mulige hjelpetiltak til barn og unge og bør styrkes. Dette kan 

gjerast ved å leggje ned Statped og overføre ein del av desse ressursane til PPT slik det 

ble gjort sist kompetansesentra blei omorganisert. 

 

Konklusjon:       

 Legg ned Lærevanskesentra i sin heilskap og overfør ressursar til PPT. 

 Andre sentre må slankast og samlast som foreslått.  

 

k) Lillegården kompetansesenter med nåværende økonomiske ressursramme tas ut av 

Statpeds portefølje og legges under Utdanningsdirektoratet 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.  

 

Kommentar: Støttast. Rådmannen meiner ordninga bør gjerast varig ved etablering.  

 

 

Vurdering frå fylkesrådmannen 
 

Rådmannen støttar fleirtalet si instilling om at utgreiinga er eit positivt forslag til endring av 

spesialundervisninga for born, unge og vaksne med særskilde behov. Mange av forslaga i 

utgreiinga er svært gode, og vil kunne føre til ei forenkling av rutinar og byråkrati knytt til 

retten til spesialundervisning og slik gi hjelp raskare enn det som fram til no har vore vanleg. 

Vidare vil dei føre til ein større grad av samling og samordning av ressursar og kompetanse.  

Rådmannen meiner med sine kommentarar at desse slår fast at det framleis er behov for brede 

drøftingar av nokre strategiar og tiltak der målet må vere å komme fram til meir konkrete 

løysingar enn det som er foreslått i utgreiinga. Av kommentarane går det også fram at utvalet i 

nokre samanhengar har gått utover sitt mandat ved å foreslå tiltak som treng tilføring av 

ressursar utan at dette er nemnt.   

Rådmannen er særleg nøgd med at utgreiinga legg stor vekt på at tidleg innsats og førebygging 

er særs viktig for å etablere eit betre heilskapeleg opplæringstilbod for målgruppa.  

Rådmannen registrerar et det har vært større dissens i utvalet enn det som vanleg er i slike 

grupper. Utgreiinga vurderast likevel til å vere eit «fleirtalsdokument» og vil vere eit viktig 

bidrag i arbeidet med å utarbeidde ei kommande Stortingsmelding.    

 

Vedlegg:  
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1. Dokumentasjon av beslutningsgrunnlaget  

2. Høyringsuttale frå Bø videregåande skule 

3. ”       ”       ”    frå Porsgrunn videregående skole 

4. ”       ”       ”    frå Skien PP - kontor 

  

 

... Sett inn saksutredninga over denne linja  



DOKUMENTASJON AV 

BESLUTNINGSGRUNNLAGET 
 

  

Arkivsaksnr.: 09/4805 

Arkivkode: A40 

Saksbehandlar:  Terje Lønnebakke 

Behandling i: Hovudutval for kompetanse 

 

 

1. Grunnlag og analyse 

 

Regjeringen Stoltenberg II oppnevnte utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med 

særskilte behov (Midtlyngutvalget) 29. juni 2007. Utvalget avga sin fyldige innstilling NOU 

2009:18 Rett til læring 2. juli 2009. Utredningen og høringsbrevet i sin helhet finnes på 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976 .  

 

Til grunn for utredningen lå en forståelse av at alle nå har en lik rett til grunnopplæring, men 

det er ikke likeverd i utbyttet. Opplæringen preges av ensretting og mangel på hensyn til 

mangfoldet. Det er et gap mellom intensjon og realiteter slik at noen elever kommer 

systematisk dårligere ut enn andre. Vi har fått et økt behov for å sette fokus på utbytte og 

resultat heller enn aktivitet og tiltak. Videre eksisterer det en ulik praktisering og forståelse av 

regelverket. Det er mao. behov for mange endringer innenfor det spesialpedagogiske 

fagområdet. 

 

Utvalget hadde et omfattende mandat. Kunnskapsdepartementet inviterer nå 

høringsinstansene til å uttale seg om alle forslagene. Uttalelsene må være departementet i 

hende innen 27. november 2009. 

 

Videre prosess: 

Høringsuttalelsene vil danne grunnlaget for Stortingsmeldinga som skal skrives i saken. 

Departementet er særlig opptatt av at høringsinstansene ser etter forhold ved forslagene 

som har økonomiske og administrative konsekvenser og som ikke er belyst av utvalget. 

 

Til grunn for Telemark Fylkeskommune sin innstilling ligger uttalelser fra TFKs 

administrasjonen, fra videregående skoler, PP – kontor, Oppfølgingstjenesten og 

innspill fra deltakelse i landsdekkende høringskonferanser.  

 

Rett til Læring preges noe av at det har vært mer dissens i utvalget enn det som er 

vanlig. Av 16 medlemmer har 5 skrevet til sammen 60 sider med dissens. Det er særlig 

KS sin representant Jorun Sandsmark som har målbært denne uenigheten. Mindretallet 

er ikke fornøyd med NOU-en som dokument, uenige i utvalgets forståelse av mandatet, 

mener utredningen ikke svarer godt nok på oppgaven og er uenige i flere av de konkrete 

forslagene. 

 

Utredningen er likevel å betrakte som et «flertallsdokument».  

 

 

Utvalgets mandat: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976


 Utvalget skal bygge på de overordnede prinsippene om retten til tilpasset og likeverdig 

opplæring i en inkluderende skole for alle, samt prinsippet om universell utforming. 

 Utvalget skal vurdere i hvilken grad vi har et system som sikrer tidlig intervensjon for 

barn med særlige behov, og vurdere tiltak som kan sikre tidlig innsats og livslang 

læring. 

 Utvalget skal gjøre en grundig vurdering av hvordan den ordinære opplæringen legger 

til rette for læring og utvikling for den enkelte elev med særskilte behov. 

 Utvalget skal vurdere tilbudet til voksne med særskilte behov, herunder voksne med 

lese- og skrivevansker. 

 Utvalget skal gjøre en grundig gjennomgang av spesialundervisningens plass i norsk 

skole, herunder organisering, ressursbruk og resultater. 

 Utvalget skal beskrive det statlige spesialpedagogiske støttesystemet og gjøre en 

samlet gjennomgang av arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom enhetene i det 

statlige støttesystemet, og mellom det statlige støttesystemet og den lokale og 

regionale PP - tjenesten. 

 Utvalget skal beskrive og oppsummere forhold som hemmer og fremmer tverrfaglig 

og tverretatlig samarbeid, lokalt og på tvers av nivåene. 

 Utvalget skal som grunnlag for vurderinger og forslag utarbeide et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, herunder resultater fra evalueringer m.m. 

 Utvalget må gjøre seg kjent med hvordan tilbudet for barn, unge og voksne med behov 

for spesialpedagogisk hjelp er tilrettelagt og organisert i sammenlignbare land og 

utnytte relevant internasjonal forskning på området. 

 Utvalget skal på bakgrunn av sine analyser og vurderinger legge fram konkrete forslag 

til bedre organisering og effektiv ressursbruk for en fremtidig helhetlig tiltakskjede for 

barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp. Forslaget må omfatte: 

o Ansvars-, oppgave- og rollefordeling for de ulike instanser på de ulike nivåer. 

o Ulike virkemidler med sikte på målrettet og koordinert hjelp nærmest mulig  

                      brukeren. 

o Særskilt omtale av psykisk helse, sosiale og emosjonelle vansker og 

                      atferdsvansker. 

o Vurderinger av fremtidige kompetansebehov i tiltakskjeden og samarbeid 

                      mellom støttesystemet og universitets- og høyskolesektoren skal omtales               

                      særskilt. 

 Utvalget skal vurdere økonomiske, administrative og evt. andre vesentlige 

konsekvenser av de ulike forslagene. 

 Utvalget skal fremme forslag innenfor dagens ressursramme. 

 Utvalget må arbeide i tråd med utredningsinstruksen med veiledninger. 

 Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. juli 2009. 

 

 

2. Drøfting, vurdering og diskusjon  
 

Utvalget la fram 60 forslag innenfor seks strategier. Rådmannen vurderer majoriteten av 

forslagene i innstillingen som svært gode. Disse vil kunne føre til en forenkling av rutiner og 

byråkrati knytta til retten til spesialundervisning, og muligheten for å gi hjelp så raskt som 

mulig, samt en større grad av samling og samordning av ressurser og kompetanse. Andre 

forslag fører ikke til noen konkrete endringer, men er en fokusering på områder/tema som 

trenger forbedringer. Her presenteres alle forslagene. Rådmannen støtter de fleste og har ikke 



funnet behov for å kommentere disse. Han kommenterer kun de forslagene som han finner 

mest sentrale (Kommentarene er skrevet i kursiv).  

 

1) Strategi 1: Tidlig innsats og forebygging 

a) Barnehage- og skoleeier får plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av barns og 

elevers utvikling, læring og læringsmiljø. 

 

Kommentar: Det bør vurderes om det vil være mest hensiktsmessig om kommunen 

overtar ansvaret for det totale opplæringsløpet for elever med de største hjelpebehovene. 

Kriteriene for hvem det skal være må utredes men det tenkes på noen 

multifunksjonshemmede og psykisk syke som vil trenge multiassistanse livet igjennom.  

 

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

oppfølgingen av barn og elever. 

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

For tospråklige barn må begge språk kartlegges. 

d) 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. 

 

       Kommentar: Det er uklart om dette gjelder alle elever eller kun for elever med særskilte 

behov? Rådmannen er positiv til å innføre denne og mener det må gjelde alle elever. 

Dersom det gjelder alle, må den imidlertid utredes noe mer. Vi mener Læringsboka kan 

være et godt verktøy/redskap for systematisk informasjon og oppfølging. Viktig å avklare 

hvordan Læringsboka skal fungere i forhold til vurderingsforskriften. I tillegg vil det 

være spørsmål av etisk karakter som må avklares mht. hva boka skal inneholde; Hvem 

har innsynsrett? Hvem skal lese dette? Hvordan skal boka fungere? m.m.  

 

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

f) Dokumentasjons- og rapporteringsarbeid i barnehage og skole begrenses til det som 

tjener barnets og elevens utvikling, læring og læringsmiljø. Omfanget av dokumentasjons 

og rapporteringssystemer må derfor gjennomgås med sikte på å skape mer sammenheng 

og frigjøre ressurser til lærings- og utviklingsarbeid. 

 

       Kommentar:  Forslaget støttes. Viktig at utredninger følger eleven ved overgangen 

mellom skoleslag og gjennom de ulike opplæringsnivåene. 

 

2)  Strategi 2: Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen: 

a) 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 i verk i form 

av personellressurser, materielle ressurser og organisatoriske tiltak. 

 

Kommentar:  

Støttes ikke. Endringer vil ikke ha følger for lovens innhold, men kan bidra til redusert 

begrepsforvirring på feltet. Av begrepet «spesialundervisning» kan vi lese at det er noe 

spesielt som settes i verk. Dersom det skal endres vil vi få en utfordring med å skille 

mellom sakkyndig vurdering og saksutredning.  Det vil da være behov for å definere 

tydeligere hvilke prinsipper som legges til grunn for å utløse den ene aktiviteten kontra 



den andre. Videre må målbegrepet «tilfredsstillende læringsutbytte» problematiseres og 

konkretiseres. Løsningen kan ligge i å utarbeide en forskrift for tilpasset opplæring. 

 

b) 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. 

 

Kommentar: Støttes. 

 

c) 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. 

 

Kommentar: Støttes. Det er et problem i dag å sette lærere uten spesialpedagogisk 

kompetanse til å utøve opplæring av elever med særskilte behov. Dette har betydning for 

kvaliteten i den videregående opplæringen, noe som igjen kan ha betydning for frafall.  

  

Oppfølgingstjenesten ser det som en kvalitet at den enkelte fylkeskommune besitter egne 

tiltak som motiverer, strukturerer og forbereder ungdommene til videregående 

opplæring.  

 

d) Individuell opplæringsplan slik denne beskrives i opplæringsloven § 5-5 skal inngå i 

læringsboka.  

 

Kommentar: Støttes. 

 

e) 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. 

 

Kommentar: Delvis støttet. Vi mener spesialundervisning bør være mulig å settes i gang 

uten sakkyndig vurdering i saker der dette er opplagt og det er i samarbeid med foresatte, 

skolen og PPT. Sakkyndig vurdering må likevel utarbeides innen rimelig tid. Dette er 

viktig i forhold til rettssikkerheten for elevene og for å kvalitetssikre hvorvidt eleven har 

behov for spesialundervisning og hva som vil være et forsvarlig tilbud. Dette vil også 

være nødvendig slik at skoleeier får realistiske behov og ressurser på området. 

  

f) Det skal utarbeides sakkyndig vurdering dersom:  

a. det er sannsynlig at det må gjøres avvik fra læreplanen 

b. skolen ikke har den nødvendige kompetanse 

c. foresatte og barnehagen/skolen krever det 

d. tilretteleggingen vil kunne forutsette større organisatoriske endringer 

 

Kommentar: Se punkt a). 

 

g) Rett til ekstra tilrettelegging før opplæringspliktig alder hjemles i barnehageloven. 

h) 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. 

 

Kommentar: Støttes. Dette vil imidlertid få store økonomiske konsekvenser.  



 

3)   Strategi 3: Tilpassede og fleksible opplæringsløp. 

a) Læreplanverket for Kunnskapsløftet gjennomgås med sikte på å gi fagplanene tydelige 

innholdsmomenter, og sørge for at det blir et helhetlig og konsistent styringsdokument og 

arbeidsgrunnlag for opplæringen. 

 

Kommentar: Støttes. Dette er et arbeid som er i gang. Det er imidlertid signaler i 

lærerkollegier som kan tyde på at det hersker noe usikkerhet omkring tolkning av 

læreplanmål og innhold. Dette kan variere fra fag til fag, men en gjennomgang med sikte 

på tydeligere fagplaner vil være positivt. 

 

b) Det utvikles differensierte læreplaner i fellesfagene for studieforberedende og 

yrkesforberedende utdanningsprogrammer som kan imøtekomme elever på yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer bedre enn i dag. 

 

Kommentar: Støttes. At læreplan i fellesfag ikke er differensierte på yrkesfag har vært en 

stor svakhet ved innføring av Kunnskapsløftet. Det er svært viktig å få faginnrettet disse. 

Dette vil øke kvaliteten positivt, øke motivasjonen og gi flere mestringsopplevelser hos 

elevene. Tverrfagligheten mellom programfag og fellesfag vil også kunne økes 

betraktelig, noe som igjen vil kunne øke elevenes kompetanse når de begynner i lære. 

Viktig at en eventuell differensiering ikke stenger veien for studiekompetanse. 

 

Enkelte høringsinstanser finner punktet noe uklart og ønsker en tydeligere bekreftelse på 

om dette dreier seg om å utvikle egne læreplaner i fellesfagene for yrkesfagene eller om 

vi snakker om differensierte læreplaner til forskjell fra yrkesretting av læreplanene? 

 

c) Barnehage- og skoleeiere forsterker rutinene for overganger og samarbeid mellom 

barnehage, skoler og lærebedrifter. 

 

Kommentar: Støttes. Viktig at fylkeskommunen har gode rutiner internt som inkluderer 

Oppfølgingstjenesten ved avbrudd fra skole eller fagopplæring, også lærekandidater. 

 

d) Fylkeskommunene videreutvikler og gjør opplæringstilbud med avvik fra læreplanen 

tilgjengelig for elever som ved overgang fra grunnskole til videregående opplæring ikke 

har forutsetninger for studie- eller yrkeskompetanse. 

 

Kommentar: Støttes delvis. Punktet er uklart. Hva betyr for eksempel «tilbud med avvik 

fra læreplanen» i forhold til lærekandidatordningen. Forholdet mellom 

lærekandidatordningen og spesialundervisning må avklares. Viktig å få en 

dokumentasjon på sluttkompetanse. 

  

Telemark Fylkeskommune mener vi allerede har et spekter av tilbud i videregående 

opplæring som en bør fokusere på. Disse bør utnyttes bedre og modifiseres i henhold til 

behov og dette må gjøres i et samarbeid med de videregående skolene.  

 

e) Fylkeskommunen oppfordres til å bruke insentivordninger for å tilrettelegge for at 

lærebedrifter kan ta imot lærlinger med behov for særskilt oppfølging. 

 

Kommentar: Dette har store økonomiske konsekvenser som ikke er omtalt. Tiltaket støttes 

under forutsetning av at nyeressurser overføres fra stat.  



 

f) Alle elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer får tilbud om et 2 + 2-løp uavhengig av 

om de får læreplass eller ikke. Dersom eleven ikke får plass i lærebedrift, skal 

fylkeskommunen utvikle et tilbud med to års varighet på linje med opplæring i bedrift, 

eksempelvis gjennom en elevbedrift. 

 

Kommentar: Støttes ikke. Dette har store økonomiske konsekvenser som ikke er omtalt.  

Av den grunn bør forslaget  utredes nærmere. Vi er betenkt i forhold til «bivirkninger», 

dvs. om dette kan bli en konkurrent til vanlig lærlingeløp (Jfr. Karlsenutvalget). Utvalget 

sier heller ikke noe om sluttkompetansen. Er tanken at en kan gå opp til fagbrev etter 4 år 

i «skole»?  Rådmannen mener at det må eksistere ett hovedløp - en hovedmodell - innen 

fagopplæring. En slik modell krever forpliktelse fra næringslivet.  

 

g) Partene i arbeidslivet vurderer gjeldende regulering av funksjonstilleggene mellom yrkes- 

og utdanningsrådgivere og sosialpedagogiske rådgivere. 

h) Rådgivningstjenestens sosialpedagogiske funksjon evalueres, og oppgavene vurderes i 

sammenheng med PP-tjenestens og oppfølgingstjenestens oppgaver. 

 

4)   Strategi 4: PP-tjenesten og Statped tettere på. 

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

       læringsmiljø, problematferd og sammensatte lærevansker. 

 

      Kommentar: Støttes. 

 

b) Det tas inn en bestemmelse om PP-tjenesten i barnehageloven. 

c) Det etableres et nasjonalt utviklingssenter for PP-tjenesten, underlagt 

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

      gis en økonomisk ramme på ca. seks fagårsverk – 8 mill. kroner. 

      Det etableres et femårig kompetanseutviklingsprogram for PP-tjenesten og tjenestens 

      samarbeidspartnere med en økonomisk ramme på ca. 50 mill. kroner per år. 

 

Kommentar: Støttes ikke. Det er likevel generelt viktig å styrke PP - tjenesten. Telemark 

Fylkeskommune tror ikke det er riktig å opprette et nasjonalt senter. Det synes uklart hva 

slags myndighet et slikt senter skal ha. Vi støtter heller en kompetanseheving i  

sammenheng med det 5-årige kompetanseløftet. Erfaringer fra Samtak tilsier at det ikke 

bør være et eget kompetanseprogram for PPT,  men heller se dette  i sammenheng med  

skolelederopplæringen. Dette felles kompetansehevingsprogram bør  

      styres av skoleeier.  

 

d) Statped organiseres i fire samorganiserte og samlokaliserte spesialpedagogiske 

regionsentre (Sørøst, Vest, Midt og Nord), sammenfallende med helseforetakenes 

regionsstruktur. Regionsentrene lovfestes. 

 

Kommentar: Støttes ikke. Hovedmålet i opplæringen er at elever skal ha større 

læringsutbytte. Det handler i første rekke om møtet mellom lærer og elev, og rådmannen 

mener Statped er perifer i dette forbedringsarbeidet. PPT står i en særstilling i kommunal 

og statlig virksomhet med lett og lovhjemla tilgang til skole og barnehage. PPT står  

sentralt  i nettet av alle mulige hjelpetiltak til barn og unge og bør styrkes. Dette kan 

gjøres ved å legge ned Statped og overføre en del av disse ressursene til PPT slik det ble 

gjort sist kompetansesentrene ble omorgansiert. 



Konklusjon:       

 Legg ned Lærevanskesentrene i sin helhet og overfør midler til PPT. 

 Andre sentre slankes og samles som foreslått.  

 

e) De midler som frigjøres i form av reduserte fellesutgifter og redusert husleie ved 

samorganisering og samlokalisering av sentrene, avsettes midlertidig som 

omstillingsmidler slik at de nye regionsentrene kan utvikle sin nye rolle. 

f) Regionsentrenes oppgaveportefølje skal innbefatte spisskompetanse på fagområdene syn, 

hørsel, språk/tale/kommunikasjon, ervervet hjerneskade og omfattende og sammensatte 

lærevansker. 

g) 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. 

h) Med bakgrunn i reduserte behov avvikles etter hvert de statlige hørselsskolene på 

grunnskolens nivå. 

i) Skoledriften ved Briskeby skole og kompetansesenter og Andebu kompetanse- og 

skolesenter søkes godkjent i privatskoleloven da behovet synes å være stabilt. 

j) SEAD (Samisk spesialpedagogisk støtte) med nåværende ressursramme tas ut av Statpeds 

portefølje og legges under Utdanningsdirektoratet som et nasjonalt senter for samisk 

spesialpedagogisk støtte. Sentret knyttes faglig til Sámi allaskuvla (Samisk høgskole). 

Ressursrammen økes ut over dagens nivå med ca. fire fagårsverk – 3 mill. kroner. 

k) Lillegården kompetansesenter med nåværende økonomiske ressursramme tas ut av 

 Statpeds portefølje og legges under Utdanningsdirektoratet 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.  

 

  Kommentar: Støttes. Vi mener plasseringen bør gjøres varig ved etablering.  

 

l) 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. 

 

 

5)   Strategi 5:  Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

a) Bestemmelser om individuell plan hjemles i barnehageloven og opplæringsloven. 

 

Kommentar: Støttes. Det understrekes at etablering av individuell plan er et kommunalt 

ansvar. Fylkeskommunens ansvar må avklares nærmere.  

 

b) Bestemmelsene i dagens særlover om individuell plan harmoniseres i de aktuelle 

lovverkene. 

c) Opplæringsområdet i individuell plan for voksne presiseres. 

d) Det oppfordres til mer aktiv bruk av informert samtykke. 

e) Det innføres rett til én tjenestekoordinator (personlig koordinator) ved behov for 

langvarige og koordinerte tjenester. 

 

Kommentar: Rett til koordinator kan ikke være rett til en bestemt person da det vil være 

praktisk umulig for en del av elevene. 



 

f) Det foretas en tydelig grenseoppgang av ansvar mellom spesialisttjenesten innenfor 

      opplæringssektoren (spesialpedagogiske regionsentre) og spesialisthelsetjenestene (barne-     

      og ungdomsklinikkene) og deres oppgaver overfor kommunene. 

 

Kommentar: Støttes. Det er nødvendig å rydde opp.  

  

g) Spesialisttjenesten innenfor opplæringssektoren (spesialpedagogiske regionsentre) og 

spesialisthelsetjenestene (barne- og ungdomsklinikkene) inngår samarbeidsavtaler. 

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

(BUP) og barnehabiliteringstjenesten (HABU). 

 

Kommentar: Støttes. Ved overføring mellom tjenestene bør det benyttes henvisning da det 

gjør det lettere å følge opp elevene. 

 

i) Det legges til rette for økt samarbeid mellom PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten. 

 

Kommentar: Støttes. Vi savner et innspill om at skolehelsetjenesten må styrkes og inngå 

som en viktig institusjon i et tverrfaglig samarbeid. Her bør PPT og OT sammen med 

skolene være de viktigste samarbeidspartnerne. 

 

j) Kommunene, fylkeskommune og NAV inngår forpliktende samarbeidsavtaler for å sikre 

at ungdom er i arbeid eller utdanning. 

 

Kommentar: Støttes. Generelt må staten samordne tjenestene mot ungdommene slik at 

disse korresponderer (Jfr. NAVs mål om arbeid og OTs ønske om tiltak). Ellers bør 

Oppfølgingstjenestens rolle og oppgave tydeliggjøres internt i fylkeskommunene og 

eksternt for Oppfølgingstjenestens samarbeidspartnere. Dette bør forankres gjennom 

nasjonalt gjeldende avtaler som sikrer et likeverdig tilbud til alle. 

 

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

oppfylt sine rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven. 

l) Det må klargjøres hvem som har ansvar for tilbud etter skoletid for de som har behov for 

det etter 7. trinn. 

 

 

6)   Kompetanse på alle nivåer 

a) 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. 

b) Ordningene for etter- og videreutdanningstilbud blir styrket, både når det gjelder 

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

ekstra tilrettelegging. 

 

Kommentar: Støttes. Kompetansehevingssystemet må bli varig og forankres lokalt. 

Samhandling er viktig! Systemet må legge opp til felles tilbud for fylkeskommunens 

samlede skolekompetanse. Rådmannen registrerer at begrepet «tidsressurs» ikke 

nevnes i utredningen. Det vil generelt være viktig med frigjøring av tid for å kunne 

gjennomføre kompetanseheving og stat/politikere bør mene noe om dette ved neste 



korsvei. Det antas at det vil være en kombinasjon av nye midler og omprioriterte 

midler som må til for å gjennomføre nødvendige kompetansehevingstiltak.   

 

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

d) Barne- og ungdomsarbeidere får hevet sin kompetanse på læringsmiljø og vanlige 

            læringsutfordringer hos barn, slik at de kan bidra til en inkluderende barnehage og     

            skole. 

e) Samspillet mellom kartlegging, evaluering og tiltak styrkes som kompetansefelt i 

lærerutdanningene. 

f) Profesjonsorienteringen i de disiplinorienterte masterutdanningene blir styrket når det 

gjelder praktisk-pedagogisk orientering, krav til praksis i studiene og rådgivning ved 

starten av yrkeskarrieren. 

g) Dagens utdanningstilbud til rådgivere i grunnopplæringen gjennomgås og vurderes 

med 

      utgangspunkt i kompetansebehovene i rådgivningstjenesten. 

h) Det etableres et etter- og videreutdanningstilbud for sosialpedagogiske rådgivere. 

i) 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.  

      kroner per år. 

j) Det inngås forpliktende samarbeidsavtaler mellom de spesialpedagogiske 

regionsentrene og universitets- og høgskolesektoren. 

k) De nasjonale sentrene under Utdanningsdirektoratet gis et tydelig ansvar for å bidra til 

utvikling innenfor ekstra tilrettelegging på sine områder. 

l) Forskningen knyttet til barn, unge og voksne med behov for ekstra tilrettelegging i 

opplæringen styrkes. Det er behov for å heve kvaliteten på denne forskningen, slik at 

kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming og praksis styrkes. Dette bør skje innenfor 

Utdanning 2020. 

m) Samarbeids- og koordineringskompetanse og kunnskap om andre yrkesgrupper det er 

aktuelt å samarbeide med, sikres bedre i pedagogiske og helse- og sosialfaglige 

yrkesutdanninger. 

 

Kommentar: Støttes. Med utgangspunkt i de komplekse utfordringer som 

Oppfølgingstjenesten står opp i og et behov for å utvikle tjenesten og de som skal 

ivareta tjenestens oppgaver er det viktig at Oppfølgingstjenesten tas med som et eget 

utfordringsområde i kompetanseutviklingsplaner. 

 

 

3. Sammenligning av løsninger 
Som det går fram av punkt 1 og 2 er det i denne saken ikke behov for sammenligninger 

av løsninger. 

 

4. Valg av løsning 
Se punkt 3. 

 

5. Anbefaling 
Rådmannen viser til forslaget som legges fram i saken.. 

 

6. Tiltak 



Høringsuttalelsen vil være Telemarks Fylkeskommunes faglige bidrag når 

Kunnskapsdepartementet senere skal skrive en Stortingsmelding basert på denne utredningen. 
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