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Utdanningsdirektoratets høringsuttalelse - Endringer i 
barnehageloven - barn med særlige behov 
 

Utdanningsdirektoratet viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet om forslag til 

endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Vi avgir her vår høringsuttalelse. 

 

Vi vil i det følgende gi noen generelle merknader og noen merknader til enkelte 

bestemmelser.  

 

 

Generelle merknader 

Vi støtter forslaget om overføring av bestemmelsene om spesialpedagogisk hjelp mv. fra 

opplæringsloven til barnehageloven. Vi mener at dette vil gi et mer oversiktlig regelverk og 

det vil bli lettere for brukerne å finne frem.  

 

Vi mener det kan være grunn til å se på den strukturelle oppbygningen, bestemmelsene bør 

følge saksgangen. At rekkefølgen på bestemmelsene følger saksgangen, mener vi vil gjøre 

loven mer brukervennlig.   

 

I flere bestemmelser er formuleringen «denne loven» brukt. Det riktige lovteknisk vil være 

å henvise til «loven her».  

 

 

Til § 19 a 

Vi mener vurderingstemaet i bestemmelsen er uklart, særlig i første og andre ledd.  

 

Bestemmelsen er skjønnsmessig, noe som etter vår vurdering er problematisk. Det er ikke 

klart hva «særlig behov» i første ledd skal vurderes opp mot. Det bør fremgå hvilken 

betydning det ordinære barnehagetilbudet skal ha i vurderingen av retten. Dagens 

uklarheter må ikke videreføres i ny bestemmelse.  

 

Vi støtter at barnets omgivelser (barnehagemiljøet) skal inngå i vurderingen, men det bør 

fremgå tydeligere av ordlyden. Det er i vurderingen av retten til hjelp, barnets omgivelser 

først og fremst vil ha betydning. Dersom det har betydning for retten til spesialpedagogisk 

hjelp, vil det også ha betydning for den sakkyndige vurderingen. Sammenhengen nå er noe 

uklar.  

 

Det er uklart hva som ligger i «barnets egne forutsetninger» i andre ledd. Det fremgår ikke 

her hva barnet har rett til. Det må være en viss forutberegnelighet knyttet til hva barnet 

har rett til. Hvor langt kan retten strekkes?  

 

En uklar bestemmelse åpner for at den vil kunne praktiseres ulikt fra kommune til 

kommune, og at et barn ikke vil få likeverdige muligheter som andre barn. Dette vil være et 

rettssikkerhetsproblem.   

 



 
 

Side 2 av 2 

 

 

 

 

Fjerde ledd bør etter vår menig flyttes til vedtaksbestemmelsen, da det vil gi bedre flyt i 

regelverket.  

 

Til § 19 c 

Vi er positive til og støtter at arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling lovfestes. 

Dette vil være et viktig steg i å jobbe forebyggende i alle faser av barnets utvikling. 

Bestemmelsen bør imidlertid flyttes lengre ut, slik at reglene om spesialpedagogisk hjelp 

følger saksgangen.  

 

 

Til § 19 d  

Kravene til sakkyndig vurdering må ses i sammenheng med retten etter § 19 a. Som nevnt 

over, mener vi at det bør fremgå av § 19 a at «barnets omgivelser» skal være en del av 

vurderingen av om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Dersom dette ikke blir tatt 

inn der, bør det gjøres tydeligere i § 19 d at «barnets omgivelser» skal være en del av 

vurderingen, både når retten til hjelp vurderes og når det vurderes hvilket tilbud barnet har 

behov for.  

 

I første ledd andre punktum bør «særlig» tas inn før «… behov for», da det er «særlige 

behov» som brukes i § 19 a.  

 

 

Til § 19 e 

Første og andre ledd inneholder mer enn det overskriften tilsier. Etter vår mening bør første 

og andre ledd flyttes, eventuelt sammen med de øvrige ansvarsbestemmelsen i 

barnehageloven (til § 8 og eventuelt ny § 8 a).  

 

 

Til § 19 h 

Her burde det fremgå av ordlyden at barn med rett til tegnspråkopplæring også har rett til 

skyss. Ved en inkurie er ikke dette regulert direkte i opplæringsloven § 7-6, men det er 

tolket inn i bestemmelsen og det er gjeldende praksis at disse barna også har rett til skyss. 

Vi mener denne retten bør lovfestes i ny bestemmelse.  

 

Forslag til endring av ordlyden (endring i kursiv):  

 

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til tegnspråkopplæring har 

rett til gratis skyss når det på grunn av særlige grunner er nødvendig for å kunne ta imot 

spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a eller § 19 g.  

Barnet har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Kommunen skal innlosjere barnet 

når daglig skyss ikke er forsvarlig.  

Kommunen skal oppfylle retten til skyss, nødvendig reisefølge og innlosjering. 

 

 

Til § 19 i 

Her viser vil til høring om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov, med 

høringsfrist 22.01.2016, og bemerker at bestemmelsen i barnehageloven må samkjøres 

med det som eventuelt kommer i ny felles diskrimineringslov.  

Vennlig hilsen  

  

  

  

Morten Haug Frøyen Øivind Bøås 

avdelingsdirektør rådgiver 
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