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Bruk av midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage.

Saksbehandler: Helga Tilley Saksnr.: 14/00673-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Kommunalt råd for funksjonshemmede

Rådmannens innstilling:
Skriv inn forslag til vedtak
Midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne brukes i tråd med sakkyndig vurdering
etter § 5-7 i Opplæringslova og som det framkommer i det enkelte barns enkeltvedtak fattet
av Ås kommune.

Vedlegg:
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Sakkyndig vurdering fra PPT omfatter i dag bare spesialpedagogisk hjelp utført av
spesialpedagog fordi barnehagene ikke har egne styrkings-midler til andre hjelpetiltak som
skal omtales/anbefales i sakkyndig vurdering.
Ås kommune har i dag en ordning for anbefaling av spesialpedagogisk hjelp for barn i
barnehage som ikke er i tråd med opplæringsloven § 5-7.

Bakgrunn for saken:
For å ivareta barn med spesielle behov og barn med behov for generell styrking av
oppfølging i barnehagen, har Ås kommune spesialpedagoger ansatt i PPS og en
tilskuddsordning for tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
som barnehagene kan søke på en gang i året.

Spesialpedagoger
Kommunen har et spesialpedagogisk tilbud fra PPS, hvor spesialpedagoger jobber direkte
med barn og gir veiledning til personalet i barnehagen og til foresatte. Spesialpedagogene
jobber ute i barnehagene etter vedtak fattet av oppvekst- og kultursjef på grunnlag av
sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Omfanget på tilbudet blir
vurdert av sakkyndige i PPS etter utredning og samarbeid med foresatte og barnehage.
I tillegg følger spesialpedagogene opp barn med ulike utfordringer med observasjon og
veiledning til personalet og de foresatte. Dette på henvendelse fra barnehagene og barnets
foresatte.

§5-7 i Opplæringsloven:
Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har
rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knyttast til
barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som
eigne tiltak. Hjelpa kan givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan
sakkunnig instans.
For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre leddet i lova
gjeld så langt det passar.

Denne retten til spesialpedagogisk hjelp omfatter likevel et videre spekter av hjelpetiltak enn
spesialundervisning utført av spesialpedagog.

I september 2009 utarbeidet Utdanningsdirektoratet «Spesialundervisning –Veileder til
opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning». Her står det:

Dersom deler av det spesialpedagogiske tilbudet kan oppfylles ved bruk av assistent, må dette
fastsettes i enkeltvedtaket. Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn at bruk av assistent
«kan betraktes som et element i rettmessig spesialpedagogisk hjelp etter loven, dersom
bruken av assistent framstår som et forsvarlig og adekvat tiltak som er egnet til i rimelig grad å
oppnå det formål som loven her skal sikre».
Dersom det anses som nødvendig med innsats fra en assistent i tillegg til pedagogressursen
for at barnet skal få ivaretatt sin rett etter § 5-7, mådette fremkomme klart av enkeltvedtaket.

Ås kommune PPThar ikke omtalt assistentressursen i den sakkyndige vurderingen og den
framkommer ikke i enkeltvedtaket om spesialpedagogisk hjelp.
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Midler til tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne
Ås kommune har en tilskuddsordning for tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt
funksjonsevne i barnehagen. Dette var en øremerket sum fra staten fram til 01.01.201 1. Etter
det gikk midlene inn i kommunens rammebudsjett. Kommunen beholdt en sum til formålet
som PPS fordeler ut til barnehagene en gang i året, etter søknad fra barnehagene.

Grunnlaget for søknadene fra barnehagene er barn - omtalt anonymt –som har behov for
tiltak/oppfølging utover det barnehagen mener grunnbemanningen i barnehagen har
mulighet for å følge opp.

Ny ordning
For å oppfylle lovens krav ønsker Rådmannen å knytte midler til tiltak for barn med nedsatt
funksjonsevne til tiltak for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7. Det vil da si at
barnehagene ikke lenger vil ha midler de kan søke på, men midlene vil være knyttet opp mot
de barn som har vedtak etter opplæringsloven §5-7.

Det har vært en stor pågang fra barnehagene vedr de omtalte tilskuddsmidlene. Kommunen
har en stor befolkningsvekst. Kommunen har nær 1 00% dekning av barnehageplasser, og
kommunen har reell økning i antall barn med behov for spesiell og tilrettelagt oppfølging.
Viser til økning i tilmeldinger til PPS fra barnehagene –i 201 2 var det 11 nye tilmeldinger på
barn i barnehagealder og i 201 3 var antallet tilmelding fra barnehagene økt til 35.

Alternativer:
Opprettholde dagens ordning med tildeling av midler en gang pr år etter søknad fra
hver barnehage. Sakkyndig vurdering omhandler bare den spesialpedagogiske
hjelpen utført av spesialpedagog. Dette er ikke i tråd med § 5-7 i opplæringsloven. I
tillegg er det bare de ikke-kommunale barnehagene som har anledning til å klage på
vedtaket om tildeling av midler.
Fordele midlene ut til alle barnehagene slik at barnehagene må løse det ekstra
ressursbehovet for oppfølgingstiltak uten ekstra midler i tillegg. Dette vil kunne slå
svært ulikt ut for de ulike barnehagene ettersom barnegruppene og enkelt barns
behov kan forandre seg hvert år.

Økonomiske konsekvenser:
Endringsforslaget vil ikke gi noen økonomiske konsekvenser slik det er nå.
Forslaget går ut på å bruke midlene satt av til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne til
tiltak til barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7.

Ås kommune bruker i dag 4,45 årsverk spesialpedagoger til barn med særskilte behov i de
kommunale og ikke-kommunal barnehagene. I tillegg er det til fordeling for 2014 kr 2,8 mill til
barn med behov for tilretteleggingstiltak.

For 201 3 søkte kommunale og ikke-kommunale barnehager om midler for kr 5,5 mill og det
var til fordeling kr 2,5 mill. PPS hadde i 201 3 76 barn med behov for oppfølging i ikke-
kommunale og kommunale barnehager.
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Vurdering:
Rådmannens forslag til innstilling sikrer et videre spekter av hjelpetiltak for barn med behov
for spesialpedagogisk hjelp i tråd med § 5-7 i Opplæringsloven og Utdanningsdirektoratets
«Spesialundervisning –Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning».
Behovet for hjelpetiltak i barnehagene er økende og den økonomiske rammen er begrenset.
Og med begrensede midler vil endringen sikre de barna som har fått rett til spesial-
pedagogisk hjelp.
Denne ordningen vil også gi lik klagerett for foresatte til alle barn med rett til
spesialpedagogisk hjelp uavhengig om barnet har plass i kommunal eller ikke-kommunal
barnehage. I dag er det bare de ikke-kommunale barnehagene (ikke de foresatte) som kan
klage på tilskuddet til tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.

Konklusjon:
For å sikre barns rettighet til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 i opplæringsloven og følge
Utdanningsdirektoratets veileder til spesialundervisning anbefaler Rådmannen å endre
tildelingen slik at midler til tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i
barnehagene fra 1.8.2014 omgjøres til tiltak til barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp
etter § 5-7 i opplæringsloven.


