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Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - 

Spesialundervisning og psykososialt miljø 

 

Vi viser til brev av 19. oktober 2012 vedrørende ovennevnte sak. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet(BLD) til tidligere korrespondanse mellom BLD og KD 

vedrørende spørsmålet om kompetanse til å samtykke til utredning, 

spesialundervisning og individuell opplæringsplan i henhold til kapittel 5 i 

opplæringsgloven.  

 

Det følger av opplæringsloven § 5-1 at elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende 

utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Som 

grunnlag for enkeltvedtak om spesialundervisning, må det etter § 5-3 i opplæringsloven 

foreligge en sakkyndig vurdering. Videre følger det av § 5- 5 i opplæringsloven at elever 

som har krav på spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan (IOP). 

 

Vedtak om spesialundervisning, sakkyndig utredning og utarbeidelse av individuell 

opplæringsplan forutsetter at foreldrene samtykker til dette. I motsetning til ved for 

eksempel helsehjelp og utarbeidelse av individuell plan, gjelder dette også i de tilfeller 

der barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet uten foreldrenes samtykke. 

BLD er bekymret for at barn under offentlig omsorg ikke får den spesialundervisningen 

de har behov og krav på, eventuelt at utredning, spesialundervisning og utarbeidelse av 

 IOP skjer  uten gyldig samtykke.   

 

BLD mener derfor at opplæringsloven bør endres slik at barneverntjenesten ved 

omsorgsovertakelse, overtar kompetansen til å samtykke til utredning, 

spesialundervisning og IOP på barnet vegne. Som illustrasjon viser vi til hvordan dette 



Side 2 

 

er løst i pasient- og brukerrettigetsloven § 4-4 som omhandler samtykke på vegne av 

barn. BLD går gjerne inn i et samarbeid med KD om dette spørsmålet.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Audun Granly (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Anders Uldal 

 førstekonsulent 
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