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Holmestrand kommune ønsker å la seg høre om endringer i barnehageloven  - barn med spesielle 

behov og har flg. vurderinger til høringsnotatet. 

 

Holmestrand kommune støtter forslaget om overføring av bestemmelser knyttet til barn 

under opplæringspliktig alder fra opplæringsloven til barnehageloven.  

Av høringsnotatet framgår det at gratisprinsippet for spesialpedagogisk hjelp videreføres. I 

høringsnotatet framlegges forslag om fjerning av fritak for foreldretaling på grunn av 

vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. Holmestrand kommune 

støtter departementets syn da eksisterende moderasjonsordninger for foreldrebetaling i 

barnehager sikrer at barnefamilier med barn som har rett til henholdsvis spesialpedagogisk 

hjelp eller tegnspråkopplæring og som også har lav inntekt, vil motta moderasjon i 

foreldrebetaling som sikrer at barnet benytter barnehageplass.  

Det framgår av høringsforlaget at PP- tjenesten skal bistå barnehagene med kompetanse- 

og organisasjonsutvikling. Holmestrand kommune støtter forslaget og er kjent med at dette 

allerede skjer i vår kommune i dag. 

Det at vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring følger barnet ved 

flytting til ny kommune fram til kommunen fatter et nytt vedtak, vurderes som forutsigbart 

og hensiktsmessig for barn dette gjelder.  

For å ivareta barn med nedsatt funksjonsevne støtter Holmestrand kommune  forslaget om 

at kommunens tilretteleggingsplikt skal framgå direkte av ordlyden i barnehageloven.  

Høringsnotatet er behandlet politisk i fagutvalget for Helse og oppvekst og i Holmestrand 

bystyre, se vedlagte saksdokumenter. 
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Høring om endringer i barnehageloven - barn med spesielle behov 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalget for oppvekst og omsorg 
 

24.11.2015 041/15 

Bystyret 
 

16.12.2015 118/15 

 
Rådmannens innstilling: 

1. Holmestrand kommune lar seg høre i henhold til nedenstående utredning. 

2. Høringen sendes Kunnskapsdepartementet 

 

 
Dokumenter i saksmappen 

Høring - forslag til endring i barnehageloven - barn med særlige behov 
24.11.2015 Behandling i Utvalget for oppvekst og omsorg 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
OPOM-041/15 vedtak: 

Utvalget for Oppvekst og Omsorg henstiller BYSTYRET til å gjøre følgende VEDTAK: 

1. Holmestrand kommune lar seg høre i henhold til nedenstående utredning. 

2. Høringen sendes Kunnskapsdepartementet 

 

 
 
16.12.2015 Behandling i Bystyret 
Utvalget for oppvekst og omsorgs forslag enstemmig vedtatt. 

 
B-118/15 vedtak: 
1. Holmestrand kommune lar seg høre i henhold til nedenstående utredning. 



2. Høringen sendes Kunnskapsdepartementet 

 

 

 
 

Sammendrag 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven og 
opplæringsloven om barn med særlige behov med høringsfrist 13. januar 2016. Forslaget 
innebærer at bestemmelser i opplæringsloven knyttet til barn yngre enn opplæringspliktig 
alder foreslås overført til barnehageloven. 

 

 

Faktaopplysninger 
Høringsforslaget inneholder forslag om følgende lovendringer.  

 

· Forslag om overføring av bestemmelser knyttet til barn yngre enn opplæringspliktig 
alder fra opplæringsloven til barnehageloven med enkelte endringer og tilpasninger. 

· Forslag om fjerning av fritak i foreldrebetaling på grunn av vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. 

· Forslag om krav til at PP- tjenesten skal bistå barnehagene i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling. 

· Forslag om at vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring skal gjelde i 
ny kommune ved flytting frem til denne kommunen fatter et nytt vedtak. 

· Forslag om at kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne skal 
fremgå direkte av ordlyden i barnehageloven 

 

Juridiske forhold 

Rettighetsbestemmelsen om spesialpedagogisk hjelp, rett til tegnspåkopplæring og rett il 
skyss til barn under opplæringspliktig alder, er i høringsutkastet ivaretatt på lik linje med 
nåværende rettigheter beskrevet i opplæringsloven 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser knyttet til forslagene om å overføre eksisterende 
bestemmelser i opplæringsloven til barnehageloven.  

 

At departementet foreslår å fjerne ordningen med fradrag i foreldrebetalingen for 
spesialpedagogisk hjelp i barnehage, vil for Holmestrand kommune kunne gi en innsparing 



på ca. 100.000 pr. år alt etter hvor omfattende vedtak som til enhver tid er fattet.  

 

Barn og unges interesser 
Barn under opplæringspliktig alder med behov for spesialpedagogisk hjelp, 
tegnspråkopplæring og skyss er ivaretatt gjennom lovverket. 

 

 

Miljøkonsekvenser 
Ingen 

 

HMS/Folkehelse 

Ingen 

 

Vurderinger 

Holmestrand kommune støtter forslaget om overføring av bestemmelser knyttet til barn 
under opplæringspliktig alder fra opplæringsloven til barnehageloven.  

 

Av høringsnotatet framgår det at gratisprinsippet for spesialpedagogisk hjelp videreføres. I 
høringsnotatet framlegges forslag om fjerning av fritak for foreldretaling på grunn av vedtak 
om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. Holmestrand kommune støtter 
departementets syn da eksisterende moderasjonsordninger for foreldrebetaling i barnehager 
sikrer at barnefamilier med barn som har rett til henholdsvis spesialpedagogisk hjelp eller 
tegnspråkopplæring og som også har lav inntekt, vil motta moderasjon i foreldrebetaling som 
sikrer at barnet benytter barnehageplass.  

 

Det framgår av høringsforlaget at PP- tjenesten skal bistå barnehagene med kompetanse- 
og organisasjonsutvikling. Holmestrand kommune støtter forslaget og er kjent med at dette 
allerede skjer i vår kommune i dag. 

 

Det at vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring følger barnet ved flytting 
til ny kommune fram til kommunen fatter et nytt vedtak, vurderes som forutsigbart og 
hensiktsmessig for barn dette gjelder.  

 

For å ivareta barn med nedsatt funksjonsevne støtter Holmestrand kommune  forslaget om 
at kommunens tilretteleggingsplikt skal framgå direkte av ordlyden i barnehageloven.  



 

 

Videre behandling 
Saken avsluttes i bystyret. 
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