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HØRINGSUTTALELSE : NOU 2009:18 FRA SAMARBEIDSFORUM 
VED TORSHOV KOMPETANSESENTER  
Samarbeidsforum ved Torshov kompetansesenter består av følgende representanter; 

Harald Korsgaard, SAFO Oslo, Per Lunde, ADHD Norge, Gøsta Thommesen, NLD-
foreningen, Aud M Bredesen, Norsk Tourette Forening, Kjell Syversen, 
kommunerepresentant og leder av forumet, leder Spydeberg PPT, Elisabeth Brettås, 
kommunerepresentant, leder Horten PPT, Ann-Inger Øyan, fylkeskommunal 
representant, Utdanningsetaten i Oslo, Aud Ihler, fylkeskommunal representant, 
PPT/OT Romerike og representanter for ansatte og ledelsen ved senteret. Denne 
uttalelsen er gitt av representanter fra foreninger, kommune og fylkeskommune.  

Samarbeidsforum ved Torshov kompetansesenter har drøftet NOU 2009: 18 i møte 
1. september d.å. Vi vil uttale følgende: 

Det er positivt at det fokuseres på den spesialpedagogiske tiltakskjeden og at det blir 
debatt rundt ordninger og problemstillinger. Vi ser imidlertid at det også kan være 
noen betenkelige sider ved noen av forslagene for våre brukergrupper, som vi vil 
redegjøre for i det følgende; 

Fagområdet store sammensatte lærevansker. 

Nedleggelse av sentrene for sammensatte lærevansker (SLV), vil føre til en 
svekkelse av det spesialpedagogiske feltet i Norge. Kommunene er ikke klare til å 
overta det arbeidet sentrene gjør i dag og tilbudet til brukerne vil da bli skadelidende. 
PP-tjenesten har ikke den ønskelige kompetanse innfor området store og 
sammensatte lærevansker. Det er ikke sannsynlig at denne kompetansen kan 
bygges opp i nær fremtid. Det er vanskelig å rekruttere rådgivere med ønsket 
bakgrunn til PP-tjenester og det er stor grad av ”turn-over” mange steder. 
Kompetansen blir derfor ikke så stabil som man skulle ønske. 

Brukerne er tjent med et flerfaglig tilbud. Ved å legge ned SLV-sentrene, vil 
flerfagligheten bli skadelidende. Vi har også en bekymring for at barn med store 
sammensatte vansker vil kunne falle mellom alle stoler, hvis disse sentrene blir borte. 

Fagområdet minoritetsspråklige med særskilte behov er utelatt i utredningen. Det er 
ønskelig at Statped opprettholder kompetanse i forhold til denne målgruppen. 

Fra  flere av interesseforeningene hvor det sitter foreldrerepresentanter, kom det 
fram ønske om at disse sentrene styrkes, og at de får nye oppgaver knyttet  en 
sterkere oppfølging  av foreldre, skole og PP-tjenesten. 
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Begrepsbruk. 

Uredningen legger til grunn vansker av lav henholdsvis høy forekomst. 
Samarbeidsforum ønsker i stedet å se på behovenes kompleksitet og 
alvorlighetsgrad. Våre brukere kan ha flere vansker som hver for seg kan ha relativt 
høy forekomst, men når de opptrer sammen er graden av kompleksitet med på å 
gjøre bildet vanskelig å tyde. PP-tjenesten ønsker bistand fra Torshov 
kompetansesenter til å finne ut av hva som er hva i forhold til komplekse 
vanskebilder. 

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er foreslått erstattet med begrepet 
ekstra tilrettelegging. Dette er foreslått for å klargjøre det begrepsmessige innholdet. 
Etter vår mening  vil dette virker ikke  klargjørende, snarere det motsatte. 
Innarbeidede begreper har et innhold, både juridisk og faglig. Hvis en skal innføre 
andre begreper, må det en grundigere begrepsavklaring til. 

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Brukerne er tjent med et samordnet tilbud. Helse- og undervisningssektoren har ofte 
de samme brukerne, og tjenestene bør samordnes. Her ser vi et behov for 
samordning på departementsnivå. 

Regionssentre. 

Det er foreslått å opprette en region Sør-Øst etter modell av helsesektoren. 
Samarbeidsforum er bekymret for at dette vil være en uhensiktsmessig stor enhet 
som kanskje ikke vil være i stand til å håndtere enkeltsaker og å opprettholde nærhet 
til brukerne. Østlandsområdet er tett befolket og det kan tale for en sammenslutning 
av Oslo- eller Østlandssentrene. 

Det er ønskelig at Statped samordner funksjoner og oppgaver, men vi er redd for at 
en bredde i tilbudet kan gå på bekostning av spisskompetanse. 

Sakkyndig vurdering. 

Det er foreslått at man ikke trenger sakkyndig vurdering i alle tilfeller, og at denne da 
kan erstattes av en utprøving av tiltak. Etter samarbeidsforums oppfatning vil dette 
forslaget true barna og elevenes rettigheter. Videre står en i fare for å prøve og feile i 
utprøvingen av tiltak, noe som ses i motsetning til ønsket om tidlig innsats. Enda mer 
alvorlig er det at barna/elevene kan bli utsatt for ”feil medisin” i beste mening. 

PP-tjenestens rolle i den sakkyndige vurderingen bør opprettholdes av hensyn til 
kvaliteten på barna/elevenes tilbud og som en hjelp for foreldrene til å kunne følge 
opp tiltakene. 

Kompetanseutvikling i PP-tjenesten. 

Forslaget om å opprette en egen enhet for kompetanseutvikling i PP-tjenesten kan 
med fordel ivaretas av allerede eksisterende kompetanse i Statped, som har erfaring 
og har bygget opp kompetanse over tid. Vi trenger ikke en egen enhet for dette, noe 
som tidligere har vært utprøvd i forhold til ”Faglig enhet for PP-tjenesten”. 
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Læringsbok. 

Samarbeidsforum stiller seg noen spørsmål vedrørende forslaget om å innføre en 
læringsbok for alle elever. Hvem er det i tilfelle som vil eie boka? Hvem bestemmer 
hva som skal stå der? Hvilke konsekvenser får det hvis en ikke ønsker å ha med seg 
boka gjennom hele opplæringsløpet?  

Videregående skole. 

Vi ser det som  positivt at videregående skole får en egen omtale og trekkes frem 
spesielt. 

Konklusjon. 

Samarbeidsforum opplever Torshov kompetansesenters tjenestetilbud som tydelig og 
formålstjenelig både på individ og systemnivå, og vi ønsker at senterets fagområde 
opprettholdes enten som en egen enhet som i dag, eller som en enhet i et 
regionssenter for Østlandet. 

Med hilsen 

for SAMARBEIDSFORUM  ved Torshov kompetansesenter 

Kjell Syversen 

leder 

 

 

 


