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Kunnskapsministerens svar i spørretimen  

 
Kunnskapsministeren fikk i spørretimen 24.5 spørsmål om PP-tjenesten (spørsmål 9 fra Anne 
Tingelstad Wøien). Barneombudet er glad for statsrådens utfyllende svar. Statsråden sier han 
kan gjennomføre tiltak også i påvente av anbefalingene fra ekspertgruppen, og at han har 
spurt Barneombudet konkret om hvilke tiltak vi mener kan gjennomføres på kort sikt. Vi er 
glade for at statsråden sier dette, og vil kort oppsummere hva vi trakk frem i møtet vårt. Det 
er særlig to områder vi mener det kan settes i verk tiltak på allerede nå; PPT og 
Fylkesmannen.  
 
Vi anbefaler at statsråden setter i gang arbeidet med en forskrift om PP-tjenestens arbeid som 
tydeliggjør kravene til sakkyndige vurderinger. Vi anbefaler videre at departementet gir PP-
tjenesten en tydeligere rolle i oppfølgingen av elevens spesialundervisning, og at 
departementet gjør det enda tydeligere for PP-tjenesten at barn skal medvirke i utarbeidingen 
av de sakkyndige vurderingene.   
 
Vi anbefaler også at statsråden tydeliggjør for Fylkesmennene at de må utnytte det 
handlingsrommet de allerede har i klagesaksbehandlingen. Vi mener Fylkesmennene i større 
grad må undersøke kvaliteten på sakkyndige vurderinger, IOP og innholdet i opplæringen. De 
må i større grad benytte virkemidler som sikrer elevenes rettigheter og hindrer læringstap, og 
de må sikre at barnet blir hørt og at barnets beste vurderes og synliggjøres i saksbehandlingen 
sin. 
 
Til slutt tillater vi oss å be om en klargjøring av statsrådens uttalelse om at 
Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS har utviklet veiledende kvalitetsforskrifter for å 
bidra til kvalitetsutvikling i PP-tjenesten. Ettersom vi er usikre på hva statsråden sikter til 
tillater vi oss å spørre hvilke forskrifter det vises til her.   
 
 
Vennlig hilsen 
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