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Endringer i barnehageloven - barn med spesielle behov 
 

 

Det vises til høringsbrev datert 13.10.2015 om forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 

barnehager (barnehageloven) og lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa 

(opplæringsloven) på høring. 

KS er positiv til at regjeringen legger opp til en gjennomgang og revisjon av barnehageregelverket. KS 

skulle imidlertid gjerne sett at regjeringen foretok en samlet gjennomgang av lovverket.  

 KS er i hovedsak positive til de forslag til endringer som legges frem i dette høringsnotatet.   

KS er positiv til at bestemmelsene om barn med særlige behov under opplæringspliktig alder flyttes fra 

opplæringsloven til barnehageloven.  

KS støtter også forslaget om å fjerne fritaket for foreldrebetaling. Moderasjonsordningene i forskrift om 

foreldrebetaling i barnehager sikrer at barnefamilier med lav inntak vil få tilstrekkelig støtte til å kunne 

benytte en barnehageplass.  

KS er positiv til at PP-tjenesten får tilsvarende oppgaver i barnehagen som i grunnopplæringen. Det er 

positivt at regjeringen foreslår at PP-tjenestens mandat utvides til også å omfatte hjelp til barnehagene 

med kompetanse - og organisasjonsutvikling. Forslaget innebærer et behov for styrking av PP-tjenesten, 

både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Oppgavene vil være nye. Kompetanseprofilen i 

barnehagene skiller seg fra den i skolen. Ansatte i barnehagene omfatter både barnehagelærere, 

fagarbeidere og en stor andel ufaglærte assistenter.  Et tilleggsmoment er barnehagenes eierstruktur. PP-

tjenesten må jobbe opp mot og ha kontakt med flere private eiere, i tillegg til selve barnehagen.  Både 

kompetanseprofilen for ansatte og eierstrukturen i barnehagene, gjør at oppgaven med systemrettet 

arbeid blir mer utfordrende enn for skolenes vedkommende.   

KS har ingen innvendinger mot at vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring skal gjelde 

i ny bostedskommune frem til denne kommunen fatter nytt vedtak.  

KS støtter at kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne skal fremgå direkte av 

ordlyden i barnehageloven.  
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KS støtter imidlertid ikke departementets vurderinger av de økonomiske konsekvensene av forslaget om å 

utvide PP-tjenestens mandat. KS mener forslaget vil kunne medføre kommunesektoren økte utgifter som 

ikke blir kompensert.  

Det er kompetansemessig forskjell på å arbeide med organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehage 

og skole. Derfor vil PP-tjenesten ha behov for ny kompetanse dersom de skal lykkes med dette arbeidet i 

barnehagene. 

KS er derfor uenig i at 27 millioner er en vesentlig styrking av tjenestens mulighet til å arbeide 

systemrettet i barnehagene. Det blir presisert i høringsnotatet at PP-tjenesten ikke kan prioritere bort 

arbeidet med sakkyndig vurderinger som følge av krav om å bistå barnehagene med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling. Dette harmoniserer ikke med at PP-tjenestens utvidelse av oppgaver kompenseres 

med 43 årsverk på landsbasis.   

 

Med vennlig hilsen  

 

Helge Eide       Erling Lien Barlindhaug  

direktør for interessepolitikk     avdelingsdirektør 
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