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Forord 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Tjenester til barn med 

nedsatt funksjonsevne”. 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).” 

Revisjonen er gjennomført av Kathrine Bolsø Evjen, Helene Knutsen og Inger Helene 

Elstad. 

Vi takker ansatte i kommunen som har bidratt til gjennomføringen av 

forvaltningsrevisjonen, for et konstruktivt og godt samarbeid. En spesiell takk til 

kontaktperson Kaja Kierulf, virksomhetsleder i Barne- og familieenheten.  

 

11. mai 2015 

 

Brita Arvidsen         

kommunerevisor                   
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Sammendrag 

Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en 

forvaltningsrevisjon om tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne. Formålet har vært 

å se på om kommunens tjenestetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne oppfyller 

lovkrav og politiske målsettinger. Dette er besvart gjennom følgende problemstillinger: 

 Er kommunens bolig- og avlastningstilbud, bistands- og aktivitetstilbud til barn 

med nedsatt funksjonsevne i tråd med regelverket og politiske målsettinger på 

området? 

 Er kommunens tilbud i barnehage og skole til barn med nedsatt funksjonsevne i 

tråd med regelverket og politiske målsettinger på området? 

 Oppfyller kommunen krav til samhandling og brukermedvirkning på området? 

Rapporten er avgrenset til barn og unge opp til 18 år som på grunn av 

funksjonsnedsettelse har behov for langvarige og sammensatte tjenester fra kommunen. 

De tjenestene som omtales i rapporten er ikke fullstendige med hensyn til tjenester som 

barn med nedsatt funksjonsevne kan motta. 

Vårt hovedinntrykk er at kommunens tjenestetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne 

er godt. Våre spørreundersøkelser og kommunens brukerundersøkelser viser at brukerne 

og/eller deres pårørende stort sett er fornøyd. Nedenfor følger en kort oppsummering av 

hovedfunn og konklusjoner sortert etter den enkelte problemstilling.  

Er kommunens bolig- og avlastningstilbud, bistands- og aktivitetstilbud til barn 

med nedsatt funksjonsevne i tråd med regelverket og politiske målsettinger på 

området? 

Det er ønsket at kommunens forebyggende tjenester som avlastning, støttekontakt og 

Etter skoletid (EST) er dimensjonert slik at det kun i få tilfeller vil være behov for at barn 

flytter ut av foreldrehjemmet før fylte 18 år. 

Når det gjelder bolig- og avlastningstilbudet ble kapasiteten bedret i forbindelse med 

opprettelsen av Borgenbråten, etter en periode med underdekning. Beregninger gjort av 

Asker kommune viser imidlertid at det vil være et konstant behov for boliger til formålet, 

men det er i dag ingen konkrete planer for utbygging av nye barneboliger i kommunen. 

Til tross for styrking av avlastningstjenesten har kommunen fortsatt ventelister. 

Kommunen bør sørge for at det ikke blir en ny situasjon med underdekning på 

barneboliger og opphoping på avlastning. 

Det er per i dag ventelister for både individuell avlastning og avlastning på institusjon. 

Man har ledig rom på institusjonsavlastning, men ikke ressurser til å høyne 

bemanningen. Kommunen opplever også mangel på individuelle avlastere da mange av 

barna har store individuelle vedtak som gjør at brukerne må ha flere avlastere. Det er 

ikke igangsatt nye rutiner for rekruttering av nye avlastere. Også for 

støttekontaktordningen er det ventelister, og det er utfordringer knyttet til rekruttering 

av støttekontakter med kompetanse til å ta seg av barna med størst utfordringer. 

Kommunen opptrer ikke alltid i tråd med helsetilsynets anbefalinger da mange av 

vedtakene for støttekontakt og avlastning ikke iverksettes innen 3 uker.  

Er kommunens tilbud i barnehage og skole til barn med nedsatt funksjonsevne i 

tråd med regelverket og politiske målsettinger på området? 

Sentrale prinsipper i utdanningspolitikken er prinsippene om inkludering og likeverd. 

Kommunen har en spesialavdeling i Føyka barnehage, som er kommunens mest 

tilrettelagte tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. Samtidig kanaliserer kommunen 

ressurser og tilrettelegger for at barn med nedsatt funksjonsevne kan gå i barnehage i 

sitt nærmiljø.   
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Kommunen har vedtatt at barn som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæring i 

nærskolen, kan gis et tilbud i en av de 4 spesialpedagogiske avdelingene ved skoler i 

Asker. Totalt 57 elever får tilbud ved en av kommunens spesialpedagogiske avdelinger. 

For å ivareta prinsippet om inkludering har elevene ved spesialavdelingene tilhørighet til 

sitt klassetrinn i «normalskolen».  Ved flere av spesialavdelingene var det utfordringer 

knyttet til å få til en hensiktsmessig integrering fordi spesialavdelingene ikke ble involvert 

i planleggingen på klassetrinnet.  

Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp (barnehagebarn) 

/spesialundervisning (skolebarn).  Kommunen klarer ikke å sikre at alle vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn iverksettes til rett tid. I vår gjennomgang av 

enkeltvedtak, individuelle opplæringsplaner og årsrapporter ved de spesialpedagogiske 

avdelingene, fant vi at ikke alle vedtak og opplæringsplaner var utarbeidet til rett tid. Det 

bør også sikres at man i enkeltvedtakene begrunner vedtak som ikke er i samsvar med 

sakkyndig vurdering. 

Ressurs- og bemanningssituasjonen oppleves som utfordrende ved SFO og kommunens 

spesialavdelinger. Sak om kompetanseoppbygging m.m. for barn med særskilte behov er 

per i dag ikke fremmet for komité for oppvekst i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 

41/13,punkt 5. 

Oppfyller kommunen krav til samhandling og brukermedvirkning på området? 

Brukermedvirkning blir fremhevet som viktig for å nå målet om sammenheng, 

kontinuitet, god koordinering og langsiktighet i planleggingen av tiltak. Revisjonenes 

undersøkelser kan tyde på at kommunen sikrer god brukermedvirkning gjennom blant 

annet ansvarsgruppemøtene. Kommunen har også gjort flere organisatoriske grep for å 

bedre samhandling mellom fagpersoner og tjenester slik at brukere skal oppleve 

tjenestetilbudet som helhetlig og samordnet. Funksjoner som familiekonsulentstillingene, 

arbeidsmetoder og verktøy som ansvarsgruppemøter og individuell plan skal bidra til å 

sikre helhet i tjenestetilbudet. Lite avsatt tid til koordinerende arbeid, sykefravær og 

utskiftning i personer rundt barnet gir utfordringer i forhold til å sikre at tjenestene 

fremstår som koordinerte og helhetlige.  

 

Kommunerevisor anbefaler: 

 For å unngå fremtidig underdekning på avlastning bør kommunen sikre at 

utbyggingen av omsorgsboliger/barneboliger er i takt med behovet. 

 Kommunen bør jobbe for at vedtak om støttekontakt og avlastning iverksettes 

innen helsetilsynets anbefaling på tre uker.  

 Kommunen bør jobbe for bedre teknologiske løsninger for å sikre god oversikt 

over ventelister og effektueringstid for avlastning og støttekontakt.  

 Kommunen bør sikre at vedtak om spesialpedagogisk hjelp iverksettes til rett tid. 

 Det bør sikres at enkeltvedtak om spesialundervisning og individuelle 

opplæringsplaner utarbeides til rett tid. 

 Kommunen bør sikre at spesialavdelingene er med i en tidlig planleggingsfase i 

den ordinære skolen for å sikre best mulig integrering.  

 Kommunen bør sikre at sak om kompetanse m.m. fremmes. 

 Kommunen bør sikre at alle koordinatorer får god opplæring i koordinatorrollen, 

og at det avsettes tid til koordinerende arbeid. 
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1 Innledning 

Kontrollutvalget vedtok på møte 3. november 2014 å be kommunerevisor igangsette 

forvaltningsrevisjon rettet mot tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn. 

1.1 Formål og problemstilling 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunens tjenestetilbud til 

utviklings- og funksjonshemmede barn oppfyller lovkrav og politiske målsettinger. Dette 

er besvart gjennom følgende problemstillinger: 

 Er kommunens bolig- og avlastningstilbud, bistands- og aktivitetstilbud til barn 

med nedsatt funksjonsevne i tråd med regelverket og politiske målsettinger på 

området? 

 Er kommunens tilbud i barnehage og skole til barn med nedsatt funksjonsevne i 

tråd med regelverket og politiske målsettinger på området? 

 Oppfyller kommunen krav til samhandling og brukermedvirkning på området? 

1.2 Avgrensing 

Rapporten omfatter tjenester til barn og unge opp til 18 år med nedsatt funksjonsevne.  

De tjenestene som omtales i rapporten er ikke fullstendig med hensyn til tjenester som 

barn med nedsatt funksjonsevne kan motta. Av lovpålagte oppgaver vi ikke har sett på i 

denne revisjonen er: 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m § 3-6 pålegger kommuner å 

tilby omsorgslønn til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Per i dag1  

er det 75 familier med barn under 18 år som har vedtak om omsorgslønn. 

 Hjemmesykepleien. Lov om kommunale helsetjenester pålegger kommunen å 

tilby helsetjenester i hjemmet. 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger også kommunen å ha en 

helsestasjonstjeneste og en skolehelsetjeneste.2  Helsestasjonstjenesten skal 

blant annet omfatte samarbeid om habilitering av barn og ungdom med kronisk 

sykdom og nedsatt funksjonsevne.  

 Kommunens fysioterapitjeneste undersøker og vurderer barn og unges motorikk 

og funksjonsnivå og arbeider også med forebyggende tiltak. Barn med 

funksjonsnedsettelse kan også få hjelp til tilrettelegging i hjem, barnehage og 

skole. Tjenesten bistår ved søknad om hjelpemidler, samt tilpasning av disse. 

Tjenesten prioriterer de minste barna og barn med funksjonsnedsettelse.3  

1.3 Vurderingskriterier  

Vurderingskriteriene danner grunnlaget for å vurdere om det området som er gjenstand 

for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for aktiviteten. 

Vurderingskriterier kan være både lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av staten, 

eller kommunens politiske vedtak og forutsetninger. 

Grunnlaget for vurderingskriteriene som benyttes i undersøkelsen presenteres i sin 

helhet under den enkelte problemstilling. 

                                           
1 21.02.15 
2 Helse- og omsorgtjenesteloven § 3-2, 1. ledd punkt 1 
3 https://www.asker.kommune.no/Helse-og-omsorg/Fysioterapi-for-barn-og-unge/ 
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1.4 Metode 

Problemstillingene som besvares i rapporten er omfattende og vi har benyttet ulike 

tilnærminger for å få et datagrunnlag vi mener er tilstrekkelig for å kunne konkludere 

med rimelig sikkerhet. Prosjektet er i sin helhet gjennomført i henhold til RSK 001.4 

Informasjon vedrørende antall barn som har vedtak om, og mottar tjenester etter helse- 

og omsorgstjenesteloven er innhentet fra Tjenestetildelingen i Brukertorget. 

Virksomheten Arbeid, fritid og avlastning, som har ansvaret for effektueringen av vedtak 

om avlastning, støttekontakt, Etter Skoletid (EST) og kommunens aktivitetstilbud til 

målgruppen, har også bidratt i forhold til denne kartleggingen. Begge virksomheter har 

vært behjelpelige med informasjon om ventelister og effektueringstid.  

Vi har også benyttet kostra-data, samt kommunens regnskaps- og budsjettall, der dette 

har vært relevant. Det er innhentet opplysninger fra ulike dokumenter som 

handlingsprogram, årsrapporter, virksomhetsinterne dokumenter mm. 

Vi har gjennomført intervju med familiekonsulenttjenesten i kommunen, og ledere for 

samtlige av Asker-skolens spesialavdelinger. Alle intervju- og møtereferater er verifisert. 

For øvrig er mange av opplysningene som framkommer i rapporten innhentet fra e-post 

korrespondanse med ulike aktører i kommunen. 

I denne rapporten har vi totalt gjennomført tre supplerende spørreundersøkelser. En ble 

sendt ut til rektorene i ordinære barne- og ungdomsskoler. Hensikten var å undersøke 

oppfatninger om hvordan «normalskolen» klarte å tilrettelegge for barn med nedsatt 

funksjonsevne. Undersøkelsen ble sendt ut via e-post til totalt 19 barne- og 

ungdomsskoler. I følgebrevet til undersøkelsen ba vi om at kun skolene som hadde 

elever med nedsatt funksjonsevne besvarte undersøkelsen. Samtidig ønsket vi 

tilbakemelding fra skolene der undersøkelsen ikke var relevant. 8 skoler besvarte 

undersøkelsen, hvorav 3 ungdomsskoler og 5 barneskoler. Kun 1 skole meldte tilbake at 

de ikke hadde elever i den gruppen vi spurte om. På grunn av lav svarprosent kan vi 

derfor ikke være sikker på at resultatene er representative.  

Vi gjennomførte en anonym spørreundersøkelse til foresatte av elever ved kommunens 4 

spesialavdelinger i skolene. I undersøkelsen ble det spurt om foresattes opplevelse og 

«fornøydhet» med skoletilbudet, ansvarsgrupper og individuell plan og ulike kommunale 

tjenester som barna kunne tenkes å motta.  

Til sammen er det 57 elever ved spesialavdelingene i Asker kommune, og de foresatte5 

til disse barna utgjorde utvalget vårt.  Undersøkelsen ble sendt ut til alle foresatte ved 

spesialavdelingene. 246 svar ble samlet inn.7  

Hensikten med undersøkelsen var å få en indikator på oppfatninger om kvaliteten på 

tjenestene som kommunen tilbyr gruppen barn med nedsatt funksjonsevne med behov 

for langvarige og koordinerte tjenester. Utfordringer med å definere og avgrense denne 

gruppen barn, samt tids- og ressursperspektivet gjorde at vi valgte å sende ut 

spørreskjemaet til foresatte med barn i spesialavdelingene. Vi antok at disse barna 

mottar fler av tjenestene kommunen tilbyr og derfor ville gi et variert utvalg. Samtidig 

medfører dette at både de yngste og eldste barna i kategorien 0-18 år er ekskludert fra 

undersøkelsen. Kombinert med lav svarprosent som gjør undersøkelsen sårbar for at 

avvikende besvarelser kan gi store utslag i resultatene, ønsker vi derfor ikke å 

generalisere på bakgrunn av undersøkelsen, men bruker tallene som en indikator på 

brukerens oppfatning av tjenestetilbudet.  

                                           
4 Standard for forvaltningsrevisjon. 
5 Da disse barna er under 18 år fant vi det hensiktsmessig å kontakte foresatte og ikke barna selv.  
6 28 svar ble levert inn til forvaltningsrevisjonen, men fire av disse var levert inn uten konvolutt og kan derfor 
ha blitt endret på. Derfor valgte vi og ikke å inkludere svar fra disse fire i utregningen.  
7 Undersøkelsen ble levert ut på norsk, og i den forbindelse ble forvaltningsrevisjonen gjort oppmerksom på at 
noen de foresatte har behov for tolk og vil derfor muligens ikke kunne svare da revisjonen ikke dekket tolk i 
forbindelse med denne undersøkelsen. Trolig gjaldt dette totalt 5-6 personer 
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Det ble også sendt ut en undersøkelse til koordinatorer i Barne- og Familieenheten (BFE). 

Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge oppfatninger om hvordan 

ansvarsgrupper, individuell plan, samhandling og brukermedvirkning i tjenestetilbudet 

fungerer. Denne ble sendt til koordinatorene via mail. Totalt sendte vi ut spørreskjemaer 

til 25 registrerte koordinatorer, og selv etter purring fikk vi kun svar av 11. 

Relativt små utvalg og lav svarprosent er gjennomgående for alle spørreundersøkelsene 

vi gjennomførte, noe som skaper utfordringer for hvordan vi kan tolke og generalisere 

svarene. Vi bruker derfor bare svarene som indikator på respondentenes oppfatninger 

om ulike sider ved tjenestetilbudet. Supplert med informasjon som framkommer fra 

andre kilder vi har benyttet i undersøkelsen, mener vi at vi har et datagrunnlag som er 

tilstrekkelig for å trekke de konklusjonene vi gjør med rimelig sikkerhet. 

Kontaktperson i administrasjonen har fått rapporten i sin helhet til gjennomlesning før 

ferdigstillelse, for å luke ut mulige feil i faktagrunnlaget. Rapporten er også sendt til 

direktør for oppvekst og virksomhetsleder i Arbeid, fritid og avlastning for samme formål. 

1.5 Presentasjon av området og begrepsavklaring 

Revisjonens utgangspunkt var å se på tjenester til barn og unge opp til 18 år, som på 

grunn av medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse, eller på grunn av kronisk sykdom, 

har behov for langvarige og sammensatte tjenester fra kommunen. I rapporten 

hovedsakelig omtalt som barn med nedsatt funksjonsevne.8  

Kommunen har ingen «liste» over barn med funksjonsnedsettelser. Hvor mange barn, 

eller hvem barna er, som kan defineres å være innenfor kategorien «barn med behov for 

langvarige og sammensatte tjenester fra kommunen» er derfor ikke entydig definert.  

Vi har fått oversikter over barn og ungdom opp til 18 år som har vedtak om henholdsvis 

avlastning, omsorgslønn, barnebolig, brukerstyrt personlig assistanse, EST og 

støttekontakt og hjemmesykepleie, samt mottar tjenester fra familiekonsulentene.  

Gjennom å sammenstille disse kan vi få en viss indikator på hvor mange barn vi snakker 

om, ved å se hvor mange tjenester de totalt mottar. Nedenfor vises en oversikt over 

hvor mange barn som mottar 2 eller flere av de ovennevnte tjenestene: 

 

Antall tjenester Antall barn opp til 18 år 

2 tjenester eller fler 189 

3 tjenester eller fler 99 

4 tjenester eller fler 52 
 

 

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres foresatte kan motta eller ha krav på tjenester 

som i kommunen organisatorisk er underlagt tjenesteområdet helse- og omsorg og/eller 

tjenesteområdet oppvekst. En funksjonsnedsettelse eller diagnose utløser likevel i seg 

selv ingen rett til bestemte tjenester, denne retten avgjøres etter individuell 

behovsvurdering. Nedenfor vises en skjematisk framstilling av tjenester som kan være 

aktuelle og hvordan de er organisert i kommunen. 

 

                                           
8 I litteraturen er funksjonshemmet definert som gapet mellom individuelle forutsetninger og omgivelsenes 
forventninger. 
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De fleste av de aktuelle tjenestene er lovpålagt, det vil si at kommunen skal kunne tilby 

disse. Samtidig tilbyr kommunen også enkelte tjenester som ikke er lovpålagt. Relevant i 

denne sammenhengen er familiekonsulenttjenesten, et veilednings- og støttetilbud til 

familier med barn med nedsatt funksjonsevne, men også ulike aktivitetstilbud. 

Uavhengig av hvilke tjenester barnet og familien mottar er det overordnede målet for 

kommunen at den enkelte bruker og deres foreldre/pårørende skal oppleve 

sammenheng, helhet, kontinuitet, god koordinering og langsiktighet i planlegging og i 

gjennomføring av tiltak.9 

                                           
9 Helse- og omsorg, strategi 2020, s. 16. 

Helse og omsorg 

Arbeid fritid og 
avlastning 
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Tjenestetildeling 

Brukerstyrt personlig 
assistanse 

(BPA) 

Hjemmesykepleien 

Oppvekst 

Barne og  
familieenheten 

Avdeling forebygging 
barn 

Fysioterpitjenesten 
for barn og unge 

Ergoterapitjenesten 
for barn og unge 

Helsestasjon for barn 
0-5 år 

Avdeling tiltak 

Familiekonsulentene 

Barnehagene 
Barne- og 

ungdomskoler 

Skolefritidsordning 
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2 Er kommunens bolig- og avlastningstilbud, bistands- og 
aktivitetstilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i tråd 
med regelverket og politiske målsettinger på området? 

2.1 Vurderingskriterier 

Foresatte som har barn med nedsatt funksjonsevne har behov for tilstrekkelig hjelp fra 

kommunen slik at familien er i stand til å ivareta omsorgen for barnet. Det er ønsket at 

kommunens forebyggende tjenester som avlastning, støttekontakt og Etter Skoletid 

(EST) dimensjoneres slik at det kun i få tilfeller vil være behov for barnet å flytte ut av 

foreldrehjemmet på heltid før fylte 18 år.10  

Kommunene skal også sikre at den enkelte får muligheten til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Retten til støttekontakt er lovfestet etter 

lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2. I henhold til helse og 

omsorgstjenestelovens § 3.3 «skal helse- og omsorgstjenesten arbeide for at det blir satt 

i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og folk som har behov for det.» 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven og tilhørende forskrifter skal kommunen bl.a. tilby 

følgende tjenester:  

 Velferds- og aktivitetstiltak 

 Helsestasjonstjeneste og helsetjeneste i skoler 

 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 

 Andre helse og omsorgstjenester, herunder: 

 Helsetjenester i hjemmet 

 Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 

 Plass i institusjon, herunder avlastningstiltak og barnebolig 

Når barn (under 18 år) har svært alvorlige funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker 

har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov, kan det være nødvendig med et bo- 

og omsorgstiltak. Dersom barnet må ha egen fast bolig, er det aktuelt med barnebolig. 

Gjelder det avlastningstiltak i en bolig som kommunen regelmessig benytter til slikt 

formål, kalles dette en avlastningsbolig.
11

 Individuell avlastning kan også bli vurdert. I 

plan for funksjonshemmede 2006-2016
12

, vedtatt av kommunestyret våren 2006, er det 

satt mål om å bygge flere nye boliger til denne brukergruppen, samt etablere ny 

barnebolig og flere avlastningsplasser. I 2011 ble den samme planen rullert
13

, det var 

også i denne planen satt mål om å bygge enda flere omsorgsboliger. I planen for 2011 

ble det uttrykt at nok kapasitet i omsorgsboliger vil bidra til at avlastningsplasser 

frigjøres og ledig kapasitet kan tilbys familier med yngre barn. 

Fra 1.1.2015 er retten til Brukerstyrt personlig assistanse lovfestet etter lov om pasient 

og brukerrettigheter § 2-1 d. Denne tjenesten skal tilby praktisk personlig hjelp i 

dagliglivet for brukeren og er ment for å fremme et aktivt og selvstendig liv for brukeren. 

Vedtak om støttekontakt og avlastning skal etter helsetilsynets «Veileder for 

landsomfattende tilsyn 2007» angis en frist på tre uker fra vedtak om støttekontakt eller 

avlastning er fattet til iverksettelse, dersom ikke annet er angitt i vedtaket. 14 Dersom 

vedtaket ikke kan iverksettes innen fristen, må andre tiltak vurderes. Gjøres ikke dette, 

så har ikke kommunen sikret at vedtak iverksettes snarest mulig.15 Dette anses som et 

                                           
10 Tjenesteutviklingen til mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester. Rapport 2011 
11 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Helsedirektoratet 03/2013 
12 Kommunestyret 23.3.2010, sak 17/10 
13 Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester, Rapport 2011. Kommunestyre sak 83/11, 27.9.2011 
14 Helsetilsynets styrende dokument 2007.  
15 Helsetilsynets styrende dokument 2007.  
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brudd på Pasient og brukerettighetsloven § 2-1 a. som fastslår at «Pasient og bruker har 

rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.» 

 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

 
 Kommunen skal kunne tilby barn (under 18 år) en plass i barnebolig dersom 

omsorgs- og oppfølgingsbehovet tilsier det. 

 Kapasiteten på avlastningstiltak i kommunen skal være tilstrekkelig. 

 Kommunen skal tilrettelegge for at barn med nedsatt funksjonsevne kan leve et 

aktivt og selvstendig liv. ( støttekontakt og BPA)  

 Kommunen skal arbeide for at velferd og aktivitetstiltak for barn med nedsatt 

funksjonsevne blir iverksatt. 

 Vedtak om støttekontakt og avlastning bør iverksettes innen tre uker. 

 

 

Sta 

2.2 Fakta 

 Kommunen skal kunne tilby barn (under 18 år) en plass i 2.2.1

barnebolig dersom omsorgs- og oppfølgingsbehovet tilsier 
det 

Barnebolig/omsorgsbolig 

Barnebolig brukes ofte som betegnelse på omsorgsboliger med heldøgns 

omsorgstjeneste når beboerne er under 18 år. Totalt har syv unge under 18 år vedtak 

om omsorgsbolig. Fire bor på Borgenbråten og én i Gullhella bolig – og aktivitetssenter.16 

Per januar 2015 sto to på venteliste for tildeling. Disse mottar i dag tilbud om avlastning 

i påvente av plass. Barna som har barnebolig blir boende i boligene etter fylte 18 år. 

Plassen blir da gjort om til omsorgsbolig.17 

I Plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2011 er det uttalt at det til enhver 

tid vil være behov for barneboliger og ved utbygging av nye omsorgsboliger vil noen 

boliger øremerkes til dette formålet etter behov. Kommunestyret vedtok i HP 2011 – 

2014 utbyggingen av Borgenbråten omsorgsboliger. Prosjektet, som er utformet som et 

bofellesskap med plass til totalt 22 beboere, var ferdigstilt høsten 2012. Målgruppen for 

boligene er unge i aldersgruppen 16 til 20 år, som har behov for kontinuerlig tilsyn og 

tilrettelegging. Utbyggingen på Borgenbråten frigjorde 4 plasser på avlastning.
18

 

Fremtidige beregninger
19

 som er gjort av kommunen selv viser at omkring 26 personer 

fra denne brukergruppen vil ha et behov for omsorgsbolig i løpet av de neste fire årene.
20

 

Kommunestyret behandlet i sak 83/11 tjenester til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Saken redegjør for behovet for å øke kapasiteten i antall omsorgsboliger 

til denne gruppen. Utredningen av 22 nye omsorgsboliger ble i Handlingsprogram 2013–

2016 gitt en bevilgning på 2 mill. kroner i 2014. Per i dag er det stor usikkerheter i 

forhold til kostnadsramme og fremdrift.   

Om kommunens beregninger for fremtidig behov for omsorgsbolig stemmer vil det de 

neste fire årene være behov for 6-7 nye boliger årlig.
21

 

                                           
16 Bolig med plass til 8 personer med multifunksjonshemming. 
17 Mail fra leder for boliger for utviklingshemmede 31.03.15 
18 Hentet fra mail fra leder arbeid, fritid og avlastning 31.03.15 
19 I plan for funksjonshemmede19 2006 – 2016 er det estimert et fremtidig behov fra og med 2007 på 6 – 14 
nye boliger hvert år. Dette gjelder da ikke bare for barn, men for alle med nedsatt funksjonsevne. 
20 Opplysninger gitt av boligkonsulent i seksjon bolig og økonomi pr 09.02.15 gjelder hele brukergruppen og 
ikke kun barn.  



Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne 
 

 

13 

 

 Kapasiteten på avlastningstiltak i kommunen skal være 2.2.2

tilstrekkelig 

Avlastning 

Avlastning er et tilbud til den som gir omfattende pleie til en person med stort 

omsorgsbehov. Formålet er å avlaste den som gir omsorg. Det må søkes om 

avlastningstiltak, og kommunen vurderer omfang og innhold og fatter vedtak.
22

 Asker 

kommune tilbyr både institusjonsavlastning og individuell avlastning. I individuelle 

avlastningstiltak gis tjenester på døgn- og timesbasis, enten ved at barnet bor hos 

avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har avlaster noen timer per uke etter 

behov.
23

 Institusjonsavlastningen gis ved en av kommunens to avdelinger på Bondi 

avlastning. Ulike typer avlastningstiltak kan kombineres ut fra familiens behov. Noen 

brukere har både individuell avlastning og institusjonsavlastning.  

Gjennom kommunestyrets vedtak av HP 2012-2015 ble avlastning styrket med 1 million 

kroner. Som en konsekvens av underdekning av omsorgsboliger, medfører det større 

behov for avlastning.24 I HP for 2013 – 2016 ble bevilgningen til avlastning økt med 3 

millioner kroner i 2013. For HP 2014 – 2017 ligger det inne en økning på 1 million 

kroner. 

 

Tabellen nedenfor viser budsjett og regnskapstall for avlastning i årene 2011-2014.25 

 

  

                                                                                                                                    
21 For alle med nedsatt funksjonsevne, ikke kun de under 18 år 
22 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Helsedirektoratet 03/2013 
23 Plan for funksjonshemmede 2006-2016 
24 S. 73 HP 2011-2014 
25 Sammenstilling av regnskapstall for Bondi avlastning: Idun (Ansvar 3510),Bondi avlastning :Balder (Ansvar 
3511), Bondi:Individuelle avlastningstiltak(ansvar 3510)Privat avlastning funksjonshemmede (institusjon) 
Privat avlastning funksjonshemmede (individuel-ansvar 3509). 
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Tall fra kostra viser at mottakere av avlastning i Asker kommune har vært relativt stabilt 

de tre siste årene. 

  2012 2013 2014 

Mottakere av avlastning 123 110 118 

Plasser i barneboliger, korrigert for utleie 1 5 5 

Plasser i avlastningsinstitusjoner, korrigert for 

utleie 

23 26 24 

Totalt 147 141 147 

 

Avlastning på institusjon 

Til sammen har 32 barn under 18 år vedtak om institusjonsavlastning. I dag har 3 barn 

fått vedtak og står på venteliste for avlastning i institusjon, alle de tre søkte og fikk 

vedtak om plass i 2014.26 Henholdsvis juni og desember 2014.  

Det er ledige rom på avlastning, men det er ikke ressurser til høyere bemanning for å 

motta nye brukere. De aller fleste som mottar institusjonsavlastning krever, enten på 

grunn av atferd eller på grunn av somatikk, en til en bemanning.
27

  

Vedtakene på institusjonsavlastning kan variere fra 2 til 15 døgn pr måned. Det 

forekommer at kommunen kjøper avlastningsplasser utenfor kommunen, dersom 

kommunens eget avlastningstilbud av ulike grunner ikke passer. Det er imidlertid få barn 

som mottar sitt avlastningstilbud utenfor kommunen. 

For de barna og ungdommene som ikke er utviklingshemmet men som har en 

bokstavdiagnose28, har ikke Asker kommune noe egnet avlastningstilbud på institusjon. 

Det er ikke et alternativ for disse barna å bo sammen på samme avlastningstilbud som 

de som har tilbudet pr i dag.29 For denne gruppen kan det også være vanskelig å skaffe 

private avlaster grunnet barnas vansker. Det kan også være problematisk at mange av 

de som brukes som avlaster ikke har fagbakgrunn og at man ikke klarer å sikre en 

sammenheng i tjenestetilbudet. En del foreldre lar derfor være å søke om avlastning så 

lenge tilbudet ikke er sikret faglig. 30  

I plan fra 2011 var det ikke satt noen klare definerte mål for institusjonsavlastning, men 

det var påpekt at det var noe usikkert hvor stort behov det var for en økning av 

avlastningsplasser i institusjon fremover da dette var avhengig av utbyggingstakten på 

omsorgsboliger. Ved etablering av Borgenbråten manglet det ressurser til drift av boligen 

og derfor ble midler på kr. 6,7 millioner overført fra avlastningstjenestene til 

Borgenbråten, i 2014. Totalt ble det frigitt 9 plasser på avlastning, men ved overføring av 

midler ble det redusert med 5 plasser og dermed sto man igjen med 4 ledige plasser da 

Borgenbråten ble ferdigstilt.31 

I spørreundersøkelse gjennomført av kommunerevisjonen ved spesialavdelingene i Asker 

kommune var 56 % av de som svarte fornøyd eller svært fornøyd med 

avlastningstilbudet på institusjon mens 22 % er hverken fornøyd eller misfornøyd med 

dette tilbudet mens 22 % var misfornøyd eller svært misfornøyd. 

 

                                           
26 Tall hentet 22.01.15 
27 Opplyst fra mellomleder på Bondi avlastning 
28 ADD, ADHD, ASPERGER, AUTISMESPEKTERET, TOURETTES osv. 
29 Asker kommune «Barn/unge med nevro-psykiatriske tilstander» 11. mars 2015 side 5 
30 Asker kommune «Barn/unge med nevro-psykiatriske tilstander» 11. mars 2015 side 5 
31 Mail fra leder Arbeid, fritid og avlastning 31.03.15 
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Individuell avlastning 

I dag er det 107 vedtak fattet for individuell avlastning. Det er 7 barn som står på 

venteliste.
32

 To av barna fikk vedtak i 2013, tre i 2014 og to i 2015. I henhold til Gerica 

var det fire søknader som fikk avslag om avlastning i 2013 og to i 2014.
33

  

I kommunens plan for funksjonshemmede 2006-2016 var det satt mål om å rekruttere 

nye avlastere. I 2015 opplever man fortsatt en mangel på avlastere da det er mange 

som har omfattende individuelle vedtak som fører til at brukerne må ha flere avlastere. 

Noen kan dermed vente på å få deler av sitt vedtak innfridd, og det er noen få som står 

helt uten. Vedtakene skal innfris innen 3 uker, men dette er urealistisk dersom familiene 

ikke har noen de selv ønsker å bruke.
34

 

Det er ikke igangsatt nye rutiner rundt rekruttering av avlastere.  Arbeid, fritid og 

avlastning benytter seg fremdeles i stor grad av den nære kretsen som er 

familiemedlemmer, venner og bekjente som familien selv ønsker å bruke der dette er 

mulig. En del avlastere blir også rekruttert direkte fra institusjonsavlastning, skoler, SFO 

og lignende. Enkelte ganger benyttes også støttekontakter til privatavlastningsoppdrag 

da dette gir mer kontinuitet. I tillegg annonseres det på FINN.no med ujevne mellomrom 

med god effekt. Det har vært en jevn økning i forhold til antall avlastere da flere og flere 

familier mottar økt avlastning sånn at flere personer må inn for å dekke timene. 35 

I spørreundersøkelse gjennomført av kommunerevisjonen i spesialavdelingene i Asker 

kommune var 73,7 % at de som svarte fornøyd eller svært fornøyd med 

avlastningstilbudet (individuell avlastning). 15,8 % var hverken fornøyd eller misfornøyd 

mens 10,5 % var misfornøyd eller svært misfornøyd.  

 Kommunen skal arbeide for at barn med nedsatt 2.2.3
funksjonsevne kan leve et aktivt og selvstendig liv. 

(støttekontakt og BPA) 

 

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 

Tjenesten er rettet mot personer under 67 år med nedsatt funksjonsevne og skal tilby 

praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for den funksjonshemmede.  

Tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse er et tilbud som skal være fleksibelt og 

tilpasset den enkeltes behov. Personen som mottar denne tjenesten kan selv bestemme 

hvordan og når hjelpen skal brukes. Målet med BPA ordningen er at personer med 

nedsatt funksjonsevne skal kunne leve et aktivt liv. Pr i dag36 er det seks leverandører 

som har inngått tjenestekontrakt med Asker kommune37.  Personer som har rett på 

Brukerstyrt Personlig Assistanse har muligheten til å velge hvilken av disse 

leverandørene han eller hun ønsker å inngå avtale med. Det er inntektsgradert betaling 

på tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse. 38 

I HP 2015-2018 er det avsatt 2,7 millioner til å styrke BPA ordningen. 

                                           
32 Tall hentet 22.01.15 
33 Tre av avslagene var avslag på søknad om institusjonsavlastning, da det ble vurdert at individuell avlastning 
passet bedre, ett var avslag på søknad om omsorgsbolig utenfor kommunen. De to siste var egentlig 
stoppvedtak, da behov hadde opphørt eller bruker hadde fått omsorgsbolig. 
34 Mail fra mellomleder avlastningstiltak 22.01.15 
35 Mail fra fagkonsulent avlastningstiltak 08.04.15 
36 Tall hentet 09.03.15 
37 http://www.asker.kommune.no/Tjenestebeskrivelser/12/ 
38 http://www.asker.kommune.no/Tjenestebeskrivelser/12/ 

http://www.asker.kommune.no/Tjenestebeskrivelser/12/
http://www.asker.kommune.no/Tjenestebeskrivelser/12/
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I henhold til Gerica er 6 vedtak fattet om brukerstyrt personlig assistanse for barn under 

18 år.
39

 BPA er rettighetsfestet 01.01.15 etter lov om pasient og brukerrettigheter noe 

som kan føre til en økning i antall brukere i fremtiden.  

Kommunerevisjonen har også foretatt et tilfeldig utvalg av de som fikk innvilget 

tjenesten om brukerstyrt personlig assistanse for å kontrollere behandlingstiden på disse 

sakene. Ut ifra vårt utvalg ser det ut til å være rask behandlingstid og iverksettelse av 

denne tjenesten.  

 

Støttekontakt 

i Asker kommune er det Aktiv Fritid som utfører tjenesten. Vedtaket om støttekontakt 

blir fattet hos tildelingstjenesten. Målgruppen er personer og familier med behov for 

støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Dette er en 

lovpålagt, gratis tjeneste. Utgifter som støttekontakten har, skal ikke belastes 

brukeren.40Aktiv Fritid praktiserer en tredelt støttekontaktmodell. 

  2011 2012 2013 

Mottakere av støttekontakttjenesten 

0-17 år 

119 117 113 

41 

Individuell støttekontakt 

Innholdet i tilbudet blir til gjennom samarbeid mellom bruker (og pårørende) og 

støttekontakten. Ifølge tall fra Aktiv Fritid har 75 barn individuell støttekontakt.
42

 Det er 

16 barn som står på venteliste. I tillegg er det tre barn som har valgt gruppetilbud men 

ønsker individuell støttekontakt. Lønn til støttekontakten blir belastet kommunen.  

Dersom man har støttekontakt og deltar på aktiviteter i tillegg må bruker selv dekke 

disse utgiftene.43 

Tilrettelagte aktiviteter i gruppe 

I følge tall fra Aktiv Fritid er det 21 barn som har valgt aktiviteter i gruppe. Da kan 

brukeren velge to aktiviteter pr uke uten kostnad for brukeren. Støttekontaktmidler 

dekker lønn til leder på aktivitet. Gruppetilbudene for 2015 består av aktiviteter som: 

dansegruppe, musikkgruppe, hundekjøring, svømming, sykkel i sal, klatregruppe, frilufts 

gruppe, bowling, golf og vennegruppe. 44 

Fritid med Bistand i samarbeid med en organisasjon  

I følge tall fra Aktiv Fritid er det 9 barn som har valgt fritid med bistand.  Dette er en 

forholdsvis ny ordning innenfor støttekontakttjenesten.  Denne tjenesten skal bistå 

enkeltmennesker i deres inkluderingsprosess på kultur- og fritidsarenaen. Alle skal ha 

muligheten til å delta på selvvalgte fritidsaktiviteter. Gjennom denne tjenesten finner 

saksbehandler og bruker aktiviteter brukeren ønsker å delta på innenfor vanlige klubber 

og foreninger i nærområdet. Med denne ordningen vil saksbehandler følge opp brukeren 

gjennom kontakt med organisasjonen og oppfølging av om ting blir tilrettelagt. Utgiftene 

for medlemskap og utstyr blir dekket av støttekontaktmidler. Lønn til saksbehandler blir 

dekket av midler fra helsedirektoratet. 

                                           
39 Tall hentet 22.01.15 
40 https:www.asker.kommune.no/Tjenestebeskrivelser/99/ 
41 Tall hentet fra SSB. Tabell: 10137: Mottakarar av støttekontakt, etter alder (K) 
42 Mail fra fritidskonsulent Aktiv Fritid 17.03.15 
43 Mail fra fritidskonsulent Aktiv Fritid 17.03.15 
44 https:www.asker.kommune.no/Helse-og-omsorg/Aktivitets--og-dagtilbud/ 
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Noen av utfordringene med støttekontaktordningen er at mange av disse barna har 

sammensatte utfordringer og det kan derfor være vanskelig å finne tilbud som passer for 

dem. Andre har fysiske utfordringer som setter stopper for at de kan delta på visse 

aktiviteter, mens andre kan ha vanskelig atferd som stopper dem fra å delta.  

Aktiv fritid har startet med taktil berøring45 som et støttekontakttilbud (dette er da gjort i 

overenstemmelse med bruker og pårørende) Dette er et godt tilbud for de 

multifunksjonshemmede. 46 

Det kan være en utfordring å finne støttekontakter som er har kompetanse til å ta seg av 

de barna med flest utfordringer. Noen støttekontakter slutter etter kort tid da brukeren 

er for krevende. Støttekontakter som slutter eller brukere som ønsker å bytte 

støttekontakt er noe som tar opp mye saksbehandlingstid.47 

I spørreundersøkelse gjennomført av kommunerevisjonen i spesialavdelingene i Asker 

kommune var 72 % av de som svarte fornøyd eller svært fornøyd med 

støttekontaktordningen. 14 % var hverken fornøyd eller misfornøyd mens 14 % var 

misfornøyd eller svært misfornøyd.48 

 

 Kommunen skal arbeide for at velferd og aktivitetstiltak for 2.2.4
barn med nedsatt funksjonsevne blir iverksatt. 

 

Et av målene i Asker kommunes plan for funksjonsevne 2006-2016 er at fritiden skal 

oppleves som meningsfylt for den enkelte. Tiltakene som var foreslått var å vurdere 

behovet for å etablere alternative fritidstilbud. I Asker kommune er det en rekke 

fritidstilbud til barn med nedsatt funksjonsevne.  

I tillegg til støttekontakttjenesten (nevnt i kapittel 2.4.1) tilbyr Aktiv fritid også en rekke 

tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne som ikke er lovpålagte. De har temakvelder for 

barn med Asperger syndrom, frisklivstilbud for barn og ungdom med inntil 40 plasser til 

sammen, fritidsklubb for utviklingshemmede tirsdag og torsdag kveld, vinteraktiviteter, 

markering av verdensdagen for fysisk aktivitet, dansegalla, 17. mai feiring, nyttårsaften, 

vinterferie på Golsfjellet, sommerferie i Torsby, golfferie, dagtilbud på Solvik og 

padlesenteret på Dikemark.49 Det er stor etterspørsel etter disse tjenestene. Det er 

førstemann til mølla prinsipp på mange av disse aktivitetene, men ofte er det plass til 

alle de som melder seg på. Aktiv fritid vurderer hvor store gruppene skal være ut ifra 

deltakerens utfordringer. Deltakere og ledsagere er ofte veldig fleksibel noe som gjør det 

enklere å arrangere turer.  

Asker kommune har også tilbudet idrettsglede for alle som er et samarbeidsprosjekt 

mellom Asker kommune, Asker idrettskrets og Akershus idrettskrets. Dette har ført til at 

mange idrettslag har tilbud til personer med nedsatt funksjon i Asker. Disse tilbudene 

kan Aktiv fritid henvise sine brukere til uten at de trenger vedtak, eller de kan benytte 

seg av tilbudene når bruker har vedtak og ønsker å benytte seg av metoden Fritid med 

bistand50 

I spørreundersøkelse gjennomført av kommunerevisjonen i spesialavdelingene i Asker 

kommune svarte 21 % at de var fornøyd med kommunens aktivitetstilbud utover SFO. 

                                           
45 «Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert berøring som aktiverer huden, vårt første og største organ og 
sanseorgan. Taktil Stimulering defineres som en sansemotorisk trening og en metode i daglig omsorg og 
trening for å opprettholde god helse. Den kan også være en nevropsykologisk og nevrofysiologisk 
behandlingsform.» Dine Sanser.  
46 Mail fra fritidskonsulent Aktiv Fritid 17.03.15 
47 Mail fra fritidskonsulent Aktiv Fritid 17.03.15 
48 Det var også et svaralternativ: ikke aktuelt. På grunn av liten svarprosent oppgir vi ikke hvor mange som har 
svart i den enkelte kategori.  
49 Mail fra fritidskonsulent Aktiv Fritid 17.03.15 
50 Mail fra fritidskonsulent Aktiv Fritid 17.03.15 
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47,5 % svarte at de hverken var fornøyd eller misfornøyd med aktivitetstilbudet, mens 

31,5 % svarte at de var misfornøyd eller svært misfornøyd. Vi vet ikke om de som 

utrykker misnøye med tilbudet benytter seg av det eller om misnøyen skyldes at de ikke 

synes kommunen har tilrettelagte tilbud for deres barn. 

 

Etter Skoletid (EST) 

Etter skoletid (EST) er et fritidstiltak for elever med bistandsbehov som er bosatt i Asker, 

hjemmeboende hos foreldre og som er elever i den videregående skole. Ungdommens 

omsorgsbehov må vurderes å ligge betydelig over hva som er vanlig for tilsvarende 

alder, dvs. de som ikke er i stand til å være alene hjemme uten tilsyn. 

Tilbudet gis på Bondi avlastning og Bleiker videregående skole. Ungdom kan 

motta tilbudet i 5 år (så lenge de er elever i videregående skole), men må søke om 

fornyet plass hvert år. Søkere med få eller ingen fritids-/avlastningstilbud prioriteres 

foran søkere med mange tilbud. Tjenesten er ikke lovpålagt og det er en 

betalingstjeneste. Satsene vedtas av kommunestyret. 

Avdelingen Balder ved Bondi avlastning har i dag 9 elever på EST. Fire av disse er under 

18. 51 Avdeling Idun ved Bondi avlastning har 3 elever hvor alle er under 18 år. 52 Det er 

ingen venteliste per i dag.
53

 Disse elevene får skyss med Konsentra
54

 til EST på Bondi. 

Elevene slutter på skolene mellom klokken 13 og 15. De fleste har fulltidsplass, og er på 

EST i skolens ferier og planleggingsdager. 
55

 

I rapport, tjenesteutviklingen til mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester fra 2011 er det sagt at antall elever på EST tjenesten 

varierer fra år til år og at det fra 2012 var behov for 5 nye plasser. Og at det for perioden 

2017 til 2019 ville være behov for ytterligere 14 plasser.
56

 

Gjennom kommunestyrets vedtak av HP 2012-2015 ble etter-skole-tilbud styrket med 2 

millioner kroner. I HP for 2013 – 2016 ble bevilgningen økt med tilsvarende beløp også 

for 2013. For HP 2014 – 2017 ligger det inne en økning på 0,75 millioner kroner.
57

 

Styrking til tjenesten EST (Tall i 1000) 2012 2013 2014 

På grunn av økning antall brukere etter-skole-tilbud 2 000 2 000 750  

I forbindelse med HP 2014-2017 ble følgende verbalvedtak fattet: «Elevene har i dag 

transport fra sine respektive videregående skoler til Bondi for å tilbringe et par timer på 

EST før ny transport hjem. Kommunestyret ber rådmannen undersøke muligheten for at 

EST kan finne sted på skolen, fordi transport er tidkrevende og i tillegg en slitsom del av 

hverdagen for denne gruppen.»
58

 Man har lyktes med å gjøre avtale med en59 skole så to 

elever har EST tilbud i skolen sine lokaler. EST tilbudet på denne skolen blir driftet av 

Bondi sitt personale. 

                                           
51 Mail fra mellomleder avlastningstiltak 10.04.15 
52 Mail fra mellomleder avlastning10.04.15 
53 Mail fra mellomleder avlastningstiltak 10.04.15 
54 Datterselskap av Ruter som driver med personaltransport. 
55 Mail fra fagkonsulent avlastningstiltak 24.03.15 
56 Mail fra leder Arbeid, fritid og avlastning 07.05.15 
57 HP 2014-2017 s 17 og 18 
58 HP 2014-2017 side 13 
59 De andre skolene har vi blitt opplyst om at ikke ønsket å leie ut lokalene sine til EST. Mail fra mellomleder 
avlastningstiltak 24.03.15 
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 Vedtak om støttekontakt og avlastning bør iverksettes innen tre 2.2.5
uker. 

I plan for funksjonshemmede 2006-2016 var det satt som mål at vedtak skal være 

iverksatt innen 3 måneder.60Dette er betraktelig lenger tid enn fastsatt i «Veileder for 

landsomfattende tilsyn 2007».61 Der er effektueringstiden satt til 3 uker. 

Etter Fylkesmannens tilsyn (2012) forholder Arbeid, fritid og avlastning seg til 

helsetilsynets anbefalinger.  I de tilfellene de ikke kan iverksette tjenesten innen 3 uker 

tar de kontakt og tilbyr tjenestemottaker midlertidig tilbud i påventa av at tjenesten 

iverksettes.  For eksempel hvis en har søkt institusjonsavlastning og det ikke er kapasitet 

til å igangsette tjenesten, tilbyr de individuell avlastning i påventa at det blir ledig 

kapasitet på institusjons avlastning.
62

  

I «Rapport fra tilsyn med kommunal omsorgstjenester i Asker Kommune 2012» ble det 

avdekket store avvik ved iverksettelsen av vedtak, og det ble fastslått at Asker kommune 

ikke sikret at vedtak om støttekontakt og boligavlastning ble iverksatt i rett tid.63 Fra 

utvalget revisjonen har fått oversendt fra brukertorget ser det ut til å ha vært lite 

endringer i forhold til ventetid på iverksettelse av vedtak for støttekontakt siden tilsynet i 

2012. I mange av vedtakene fra utvalget tok det mellom 4-5 måneder før vedtakene ble 

effektuert. Dette er for lang tid i forhold til helsetilsynets anbefaling på tre uker.
64

 Det vil 

da være brudd på Pasient og brukerettighetsloven § 2-1 a.  

I dag
65

er det 16 personer under 18 år som står på venteliste for støttekontakt i Asker 

kommune. Noen av disse søkte så tidlig som 2010 og fikk vedtak i 2013 og venter 

fortsatt på å få effektuert vedtaket sitt.66 Av utvalget blant vedtakene som har blitt 

effektuert var det svært få som var iverksatt i henhold til helsetilsynets anbefalinger. De 

fleste av vedtakene gikk mange måneder fra man fikk vedtak til det ble effektuert.  

Idag
67

 er det 7 brukere som står på venteliste for individuell avlastning. To av disse har 

søkt relativt nylig mens de fem andre har gått over treukersfristen til helsetilsynet for 

iverksettelse av vedtak.  To av de som ikke har fått innfridd vedtaket sitt innen 

treukersfristen fikk vedtak i 2013. Det er også noen brukere i 2015 som ikke har fått 

innfridd vedtaket sitt i det omfang de har krav på. Etter å ha sjekket et utvalg av 

innfridde vedtak om individuell avlastning ser vi at de fleste av vedtakene blir iverksatt 

innen treukersfristen.68 

Det er 3
69

 brukere på venteliste for avlastning på institusjon.70 To av disse var det over 6 

måneders ventetid fra vedtaket ble fattet til dags dato.
71

 Etter å ha sjekket et utvalg av 

innfridde vedtak om avlastning på institusjon ser vi at de fleste av vedtakene blir 

iverksatt innen treukersfristen.72 Utbyggingen av omsorgsboliger på Borgenbråten og 

                                           
60 Plan for funksjonshemmede 2006-2016 side 39. 
61 Helsetilsynets styrende dokument 2007. 
62 Hentet fra mail fra leder arbeid, fritid og avlastning 09.04.15. 
63 «Rapport fra tilsyn med kommunal omsorgstjenester i Asker Kommune 2012» 
64 Gitt at det ikke er satt noen dato for effektuering av vedtak og at denne blir overholdt.  
65 Tall hentet 22.01.15 
66 Vi har blitt opplyst av Aktiv Fritid i mail den 08.05.15 at søknaden som kom inn i 2010 og vedtak ble fattet i 
2013 ble feil nivåplassert av tildelingstjenesten, og kom som en følge ikke med på deres ventelister. Det var 
også en person på venteliste som ønsket å vente med å få vedtaket effektuert, og det var en person 
saksbehandler ikke klarte å få kontakt med.  
67 Tall hentet 22.01.15 
68 Kun tre avvik ble funnet i utvalget hvorav to av dem hadde behandlingstid på litt over en mnd og en hadde 
på ca. 2 mnd.  
69 Det er en bruker til på den listen, men vedtaksdato er 20.01.15, så her kan kommunen fortsatt effektuere 
vedtaket inne fristen. Derfor blir ikke denne brukeren regnet med på ventelisten i denne rapporten. 
70 Tall hentet 22.01.15 
71 Tall hentet 22.01.15 
72 Kun tre avvik ble funnet i utvalget hvorav to av dem hadde behandlingstid på litt over en mnd og en hadde 
på ca. 2 mnd.  
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Borgenfaret
73

 frigjorde 4 plasser
74

 ved avlastningstjenesten som førte til at fler brukere 

fikk effektuert vedtakene sine.  

I gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen opplevde vi at det var vanskelig å få 

skrevet ut oversikt over ventelister på systemnivå. Dette opplever vi som problematisk 

da dette er noe man lett burde hatt tilgang til. Vi fant også store avvik i tall fra 

brukertorget og tall fra aktiv fritid om støttekontakt. Det var et avvik på over 50 Gerica 

nummer som var registret som aktive hos brukertorget men ikke hos Aktiv Fritid og 

Bistand.75 Forklaringen var at disse hadde enten avsluttet vedtaket sitt, gått bort, valgt 

annen avlasting osv. dette tyder på dårlig samhandling og oppfølging av vedtakene. 

Dette er også noe som ble påpekt i fylkesmannens rapport om tilsyn med kommunale 

omsorgstjenester i Asker kommune 2012. Da ble det påpekt at man mangler 

internkontroll på oppfølging med at avlastnings og støttekontakt iverksettes i samsvar 

med vedtaket. Videre ble det påpekt at vedtakskontoret ikke kontrollerer at tjenesten er 

iverksatt slik vedtak forutsetter, og at aktiv fritid og avlastning ikke gir tilbakemelding til 

vedtakskontoret at tjenesten ikke kan iverksettes eller når tjenesten bortfaller. Vi har fått 

opplyst at Aktiv Fritid sender mail til saksbehandler når tjenesten bortfaller. Det ble også 

pekt på i fylkesmannens rapport om tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker at 

Arbeid, fritid og avlastning ikke hadde noen oversikt over hvor lenge brukerne hadde 

ventet på å få iverksatt vedtaket sitt.
76

 Virksomheten kan skrive opp 

saksbehandlingstiden fra vedtaket blir fattet til det blir effektuert i hver enkelt sak, men 

ikke på systemnivå.  

 

2.3 Revisjonens vurderinger 

Problemstillingen til dette kapittelet er om kommunens bolig- aktivitet- og 

avlastningstilbud til barn med nedsatt funksjonsevne er i tråd med regelverket og 

politiske målsettinger på området. Dette er besvart gjennom følgende kriterier:  

 Kommunen skal kunne tilby barn (under 18 år) en plass i barnebolig dersom 

omsorgs- og oppfølgingsbehovet tilsier det. 

 Kapasiteten på avlastningstiltak i kommunen skal være tilstrekkelig. 

 Kommunen skal tilrettelegge for at barn med nedsatt funksjonsevne kan leve et 

aktivt og selvstendig liv. ( støttekontakt og BPA)  

 Kommunen skal arbeide for at velferd og aktivitetstiltak for barn med nedsatt 

funksjonsevne blir iverksatt. 

 Kommunen skal være i tråd med helsetilsynets77 anbefaling om at støttekontakt 

og avlastningstjenester skal iverksettes innen tre uker. 

 

Ved opprettelse av Borgenbråten ble det frigitt 4 plasser ved avlastningsboligene. Per i 

dag er det to barn på venteliste for barnebolig. Asker kommune har ingen konkrete 

planer for bygging av nye barneboliger/omsorgsboliger. Kommunen bør sørge for at man 

ikke får en ny situasjon der det blir underdekning av boliger som fører til opphoping på 

avlastning. 

Gjennom HP har avlastning blitt styrket med totalt 5 millioner kr i perioden 2012-2014. 

Ved ferdigstilling av Borgenbråten ble det gjort omdisponering av midler fra avlastning til 

å dekke driften av barneboligene. 6,7 millioner ble overført i 2013, noe som fører til at 

                                           
73 HP2011-2014 
74 Det var ved oppstart frigitt ca. 9 plasser, men man manglet ressurser til å drifte boligen og dermed ble det 
overført midler på 6,7 millioner fra avlastningstjenesten. Dette betydde at avlastningstjenesten ble redusert 
med 5 plasser og det derfor bare ble 4 plasser frigitt etter overføringen. Mail fra Gyda Steinsdottir 31.03.15 
75 Vi har blitt opplyst at det har blitt ryddet opp i ventelister i etterkant av vår innhenting av data. Og at dette 
skjer manuelt.   
76 Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
2012 
77 https:www.helsetilsynet.no/upload/tilsyn/styringsdok/2007veilederlandsomfattendeavlastning.pdf 
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man har ledige rom men ikke ressurser til å høyne bemanningen på avlastning. Det er 

fortsatt mangel på individuelle avlastere. Det har ikke blitt igangsatt nye rutiner for 

rekrutering av avlastere. Det er 3 barn på venteliste for avlastning på institusjon og 7 

barn på venteliste for individuell avlastning. Kommunen har ingen oversikt over antall 

som ønsker avlastning men som på grunn av mangel på tilbud velger ikke å søke.  

På tross av økte ressurser og at man har frigjort rom ved avlastningen har man fortsatt 

venteliste. KOSTRA-tall viser at færre barn mottar avlastning, men det er mer 

omfattende vedtak på de som mottar avlastning. Gitt at man skal iverksette vedtakene 

innen tre uker er ikke kapasiteten på avlastningstiltak i kommunen tilstrekkelig. Dette til 

tross for styrking av tjenesten.   

BPA ordningen er styrket men det er vanskelig å si hvordan lovendringen vil påvirke 

etterspørselen av tjenesten. Kommunen har et bredt støttekontakttilbud med den 

tredelte støttekontaktordningen. Samtidig har kommunen utfordringer med å få iverksatt 

tjenesten til rett tid. Forøvrig tilbyr kommunen en rekke aktiviteter for barn og unge med 

nedsatt funksjonsevne, som ikke er lovpålagt. 

Mange av vedtakene for støttekontakt og avlastning iverksettes ikke innen 3 uker som er 

helsetilsynets retningslinjer.  

Vi mener det bør jobbes med bedre teknologiske løsninger for å sikre oppdaterte 

oversikter over ventelister og vedtak.  
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3 Er kommunens tilbud i barnehage og skole til barn 
med nedsatt funksjonsevne i tråd med regelverket 
og politiske målsettinger på området? 

3.1 Vurderingskriterier 

Store deler av barn og unges hverdag tilbringes i barnehage og skole. Sentrale prinsipper 

i utdanningspolitikken er prinsippene om inkludering og likeverd. Gjennom barnehage- 

og opplæringsloven er disse prinsippene rettighetsfestet.  

Barn med nedsatt funksjonsevne har etter sakkyndig vurdering, rett til prioritet ved 

opptak i barnehage.78 Gjennom barnehageloven er barnehagene forpliktet til å ta hensyn 

til barnas funksjonsnivå.79 Opplæringsloven gir videre barn under skolepliktig alder som 

har særlige behov, rett på spesialpedagogisk hjelp. Det er kommunen som er ansvarlig 

for å oppfylle denne retten. 

Opplæringsloven gir grunnskoleelever rett til å gå på sin nærskole, også barn som har 

behov for spesielle tiltak på grunn av funksjonsnedsettelse.80 Samtidig kan hensyn til 

både elever og fagmiljø tale for mer differensierte eller segregerte tilbud. Organiseringen 

av opplæringstilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne har vært oppe til politisk 

behandling flere ganger de senere årene.81 18. juni 2013 fattet kommunestyret bl.a. 

følgende vedtak:82 

1. Opplæringstilbudet til elever med særskilte behov videreutvikles med sikte på å gi 

flere elever tilbud med utgangspunkt i nærskolen. 

2. For elever som ikke vil ha tilfredsstillende utbytte av opplæring i nærskolen, kan 

opplæringen organiseres/gis i spesialpedagogiske avdelinger i tilknytning til skoler 

i Asker. 

3. I samråd med foresatte kan det gis tilbud om spesialundervisning i andre 

kommuner. 

5. Det fremmes en egen sak til komité oppvekst om kompetansebehov, organisering 

av kompetanse og kompetanseoppbygging på spesialavdelinger og nærskoler for 

elever med særskilte og spesielle behov. Det bør da vurderes ulike modeller som 

eksempelvis spesialpedagogisk ressurssenter/kompetansepool, som kan bistå 

med veiledning og opplæring, samt inneholde evt. 

læremiddelsamling/pedagogiske hjelpemidler, lekotek m.m. 

6. Familier med barn med sammensatte og spesielle behov skal sikres tidlig 

involvering og forutsigbarhet i overgangen barnehage/skole, og i andre 

overganger gjennom hele skoleløpet. 

Uavhengig av hvordan skoletilbudet er organisert vil elever som ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, ha rett til 

spesialundervisning.83 Det skal fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. Vedtakene 

skal som hovedregel samsvare med anbefalingene fra sakkyndig vurdering. For de 

elevene som har spesialundervisning skal skolen utarbeide individuell opplæringsplan 

(IOP)84, og det skal skrives årsrapport om undervisningen som er gitt. 

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før- og etter skoletid for barn med 

særskilte behov på 1-7 årstrinn, der «funksjonshemma barn skal givast gode 

                                           
78 Barnehageloven § 13, 1. ledd 
79 Barnehageloven § 2, 2. ledd 
80 Opplæringsloven §8-1, 2-1 
81 Komité for oppvekst 31.05.2011, sak 27/11 og Kommunestyrets møte 18. juni 2013, sak 41/13. 
82 Sak 41/13. Vedtakets punkt 4 lyder: Ved rehabilitering og bygging av nye skoler legges inn nødvendig areal 
for å sikre at elever med særskilte behov kan gå på nærskolen. Vi behandler ikke oppfølgingen av dette punktet 
i rapporten 
83 Opplæringsloven kapittel 5 
84 Opplæringsloven § 5-5 
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utviklingsvilkår».85 I kommunens plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen 

er det en målsetting at alle barn, uavhengig av bl.a funksjonsnivå skal oppleve å bli 

inkludert og godt integrert i SFO. I planen heter det videre at undervisningspersonalet og 

SFO-personalet må samarbeide om oppfølging og tilrettelegging av barn med særskilte 

behov. Det er naturlig at representant fra SFO deltar i samarbeidsmøter, 

ansvarsgruppemøter eller lignende vedrørende enkeltelever, slik at tiltak kan iverksettes 

på best mulig måte. 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Kommunen skal sørge for at det tilrettelegges for at barn med nedsatt 

funksjonsevne kan gå i barnehage i sitt nærmiljø, herunder at retten til 

spesialpedagogisk hjelp oppfylles. 

 Kommunen skal videreutvikle opplæringstilbudet (ha et skoletilbud) til elever med 

nedsatt funksjonsevne i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 41/13, pkt. 1-3, 5 

og 6. 

 Det skal foreligge enkeltvedtak, individuell opplæringsplan og årsrapport for 

elever med spesialundervisning. 

 Det skal gis SFO tilbud til barn med særskilte behov i hht opplæringsloven og 

kommunale planer. 

 

 

Sta 

 
 

3.2 Fakta 

 Kommunen skal sørge for at det tilrettelegges for at barn med nedsatt 3.2.1

funksjonsevne kan gå i barnehage i sitt nærmiljø, herunder at retten til 

spesialpedagogisk hjelp oppfylles. 

Barnehagetilbudet 

Det ble i 2014 tatt inn 10 barn med prioritet på grunn av funksjonsnedsettelse i 

barnehagene i Asker.86 

Kommunen har en spesialavdeling, i Føyka barnehage, som er kommunens mest 

tilrettelagte tilbud til barn med sammensatte funksjonsvansker.87  Kapasiteten ble i sin 

tid satt til maks 8, men er avhengig av hjelpebehovet til de som går der. Barnetallet har 

vært varierende fra 1 til 5-6 barn. Kommunen har aldri måttet avvise søknader til 

spesialavdelingen. 

Det var tidligere ytterligere to barnehager88 som var definert som tilrettelagt for å ta imot 

barn med nedsatt funksjonsevne. I forbindelse med Plan for funksjonshemmede ble det i 

2006 foreslått og opprette en spesialavdeling også for barn med autisme og lignende 

tilstander for å styrke tilbudet til denne gruppen barn. 

Egne avdelinger for barn med nedsatt funksjonsevne i er imidlertid prinsipielt et avvik fra 

ideen om inkludering og nærmiljøtilbud. Stortingsmelding 18 vektlegger at barn skal 

delta på egne premisser i barnehage og skole, og at kompetanse og ressurser 

kanaliseres dit barnet er. 

Manglende etterspørsel har ført til at det kun er Føyka som fortsatt har spesialavdeling til 

barn med nedsatt funksjonsevne. Kommunen har i dag gitt barn med store behov for 

                                           
85 Opplæringslova § 13-7, 2. ledd. 
86 I 2012 ble 18 barn tatt inn på prioritet etter barnehagelovens § 13, 1. ledd, og i 2013 16 barn. 
87 Det er planlagt å overføre spesialavdelingen til ny barnehage i Bleikerfaret, der det også skal tilbys 
avlastningstjenester i samme lokalitet. 
88 Solgården og Åby barnehage 
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tjenester plass i andre barnehager, etter foresattes ønske. Det er lagt vekt på å bringe 

ressurser og kompetanse dit barna er.89 

Fra 2013 ble opplevelse av barnehagens tilrettelegging og tidlig innsats og oppfølging av 

barn med særskilte behov inkludert som BMS-mål for tjenesteområdet oppvekst. 

Resultatet for 2013 er innenfor hva som er ønsket resultat.90  

Ressursbruk 

Ressursene som brukes i barnehagene på barn med nedsatt funksjonsevne kan si noe 

om evne og vilje til å tilrettelegge for denne gruppen barn.  

Utgifter til styrket tilbud til førskolebarn rapporteres til Kostra. Tabellen nedenfor viser 

kommunens netto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn av netto driftsutgifter til 

barnehagesektoren totalt, sammenlignet med utvalgte kommuner.91 Nettoutgiftene er 

egnet til å si noe om prioriteringer. Tabellen viser at Asker kommunes netto driftsutgifter 

til styrket tilbud til førskolebarn er på nivå med sammenlignbare kommuner. 

År Asker Bærum Skedsmo Kostragr 13 

2013 7,7 7,5 6,1 7,7 

2012 8,1 7,6 5,9 5,9 

 

Tidligere var det et eget, øremerket statstilskudd for tiltak for barn med nedsatt 

funksjonsevne i barnehage. Tilskuddet skulle sette barnehagene i stand til å tilrettelegge 

særskilt for barn med nedsatt funksjonsevne.92 Ordningen ble avsluttet i 2011, og 

midlene lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.93 Overføringen av det tidligere 

tilskuddet inn i kommunens ramme er ikke ment å svekke tilbudet til barn med nedsatt 

funksjonsevne. 

Kommunen har videreført en ordning der barnehagene søker kommunen om 

styrkingsmidler knyttet til enkeltbarns behov. Det er store variasjoner i hvor mye 

tilskudd hver barnehage søker om. Det kan være fra 3 timer pr uke i styrket bemanning 

for å følge til svømming/gymgruppe v/fysioterapitjenesten, til fulle stillinger for barn med 

store behov og opplærings/treningsprogram innenfor f.eks. autismespekteret. 

Kommunens regnskapstall viser at det benyttes i overkant av 25 millioner kroner årlig til 

styrket tilbud til barnehagene. Dette inkluderer finansiering av spesialavdelingen på 

Føyka. Tallet har vært stabilt de siste fem årene og har ikke endret seg etter at 

øremerkingen forsvant. 

Spesialpedagogisk hjelp 

Barn under skolepliktig alder med særlige behov kan ha rett på spesialpedagogisk hjelp 

etter en sakkyndig vurdering. Hjelpen utføres av spesialpedagogisk førskoleteam (SPFT) i 

Barne- og familieenheten, som har 9 ansatte spesialpedagoger. 

Hjelpen forutsetter enkeltvedtak, som fattes av vedtaksteamet i BFE. Vi har kontrollert 

om vedtakene94 gjenspeiler anbefalingene i sakkyndig vurdering bl.a. når det gjelder 

timer med hjelp. Videre er det kontrollert at vedtakene oppfyller krav etter 

forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Det var ingen avvik når det gjelder 

                                           
89 Opplyst i e-post av 19.02.2015. For øvrig KST 65/11 Kvalitet i Barnehagene og Strategi for kvalitet og 
kompetanse for barnehagene i Asker kommune. 
90 Indikatoren er en sammenstilling av to spørsmål stilt gjennom brukerundersøkelsen i barnehagene, 
henholdsvis: Barnehagen samarbeider med andrefaggrupper som for eksempel helsestasjon, PPT, skole og 
fysioterapeut og Barnehagen informerer om kommunens Tverrfaglige samarbeidssystem (TFS). Spørsmålene 
stilles til alle med barn i barnehagen, ikke bare de med særskilte behov. 
91 Styrket tilbud inkluderer også tiltak bl.a. for minoritetsspråklige barn. Driftsutgifter til tiltak utelukkende til 
barn med nedsatt funksjonsevne, rapporteres ikke til Kostra. 
92 Tilskuddet kunne benyttes både til assistenter og fysisk tilrettelegging. 
93 http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/Retten-til-
spesialpedagogisk-hjelp/Tilskudd-til-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/ 
94 Et utvalg på 10 vedtak som utgjør i overkant av 10 prosent av alle vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 
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kravene til enkeltvedtakene og alle vedtakene gjenspeilet tilrådingen fra sakkyndig 

vurderingen til PP-tjenesten. 

BFE opplyser at på grunn av manglende kapasitet er det problemer med å få effektuert 

alle enkeltvedtakene om spesialpedagogisk hjelp. En oversikt vi har fått tilsendt viser at 

SPFT gjennomgående siden 2011 ikke har klart å dekke opp alle vedtakstimene for 

spesialpedagogisk hjelp. I oktober 2014 var det totalt 7 vedtak, tilsvarende 1400 

årstimer95 om spesialpedagogisk hjelp som ikke var iverksatt på grunn av manglende 

kapasitet.  

 Kommunen skal videreutvikle opplæringstilbudet til elever med nedsatt 3.2.2

funksjonsevne i tråd med kommunestyrets vedtak i sak, pkt. 1-3, og 5-6. 

 

1. Opplæringstilbudet til elever med særskilte behov videreutvikles med sikte på å gi 

flere elever tilbud med utgangspunkt i nærskolen. 

Når det gjelder hvor mange elever med nedsatt funksjonsevne som får sitt skoletilbud på 

nærskolen, fører ikke kommunen oversikt over dette. 

Vi har sendt ut en forespørsel til samtlige barne- og ungdomskoler i Asker, hvor vi bl.a. 

har bedt om tilbakemelding på om det er elever med nedsatt funksjonsevne som går på 

skolen og skolens opplevelse av egen evne til å tilrettelegge for disse elevene. Vi fikk 

svar fra 8 skoler, herunder 3 ungdomsskoler og 5 barneskoler.96 

Skolene vurderer at de aller fleste elevene med funksjonsnedsettelser fungerer godt i 

ordinære klasse og har et godt utbytte av den spesialundervisningen de mottar på 

skolen, selv om noen har utfordringer med å tilrettelegge i klasseromsundervisningen. 

Bare 2 skoler vurderer at de har minst en elev som ville fått et bedre tilbud ved en av 

spesialavdelingene i Asker. 3 skoler er uenig i at de har elever som ville fått et bedre 

tilbud ved en spesialavdeling. Skolene vurderer egen evne til å tilrettelegge for barn med 

nedsatt funksjonsevne i hovedsak som god.  

 

2. For elever som ikke vil ha tilfredsstillende utbytte av opplæring i nærskolen, kan 

opplæringen organiseres/gis i spesialpedagogiske avdelinger i tilknytning til skoler 

i Asker. 

Et begrenset antall elever med store sammensatte behov kan få opplæring ved 

spesialavdelinger knyttet til skolene Arnestad, Blakstad og Hvalstad på barnetrinnet, og 

Vollen på ungdomstrinnet. Spesialavdelingene gir et tilrettelagt undervisningstilbud til 

barn med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne. Det er foreldre/foresatte, som regel 

i samråd med PPT, som søker om plass ved en spesialavdeling for sitt barn. Vedtak om 

plass fattes av vedtaksteamet i Barne- og familieenheten i samarbeid med PPT og de 

aktuelle skolene. Vedtak skal foreligge i desember før barnet begynner på skolen. Plasser 

tildeles etter en helhetsvurdering av elevens behov, elevsammensetning på den enkelte 

skole og ledig kapasitet. 

 

Arnestad Blakstad Hvalstad Vollen 

Antall elever 14 10 10 23 

Spesialpedagoger 4 3 5* 10* 

Assistenter 12* 9 7 11* 

*Noen av stillingene er deltid. 

Elevtallet ved spesialavdelingene er relativt stabilt. Kapasiteten ved spesialavdelingene 

kan påvirkes av funksjonsnivået til elevene. For eksempel vil plasskrevende hjelpemidler 

                                           
95 Vi får opplyst at en pedagog dekker om lag 1000 årstimer. 
96 Vi fikk tilbakemelding fra en annen skole om at de ikke hadde elever i skolen i målgruppen vi spurte om. Vi 
vet ikke om dette er tilfellet ved ved de øvrige skolene som ikke besvarte undersøkelsen. 
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knyttet til enkeltelever kunne redusere den totale kapasiteten ved avdelingen, mens med 

elever som kan være mye med egen klasse, gjøre det enklere for avdelingen å tilpasse 

for flere elever. 

For å ivareta prinsippet om inkludering, har elevene ved spesialavdelingen tilhørighet 

også til eget klassetrinn og eleven følger klassen sin når det er hensiktsmessig, som 

f.eks. i fellessamlinger, aktivitetsdager og i estetiske fag. Mange praktiserer også 

omvendt integrering hvor elever fra ordinær skole oppfordres til å delta i 

spesialavdelingen. Hvalstad har inkludert i virksomhetsplanen norsk med tegnstøtte til å 

inkludere alle elevene på skolen. 

I vår undersøkelse ble foresatte ved spesialavdelingene spurt om hvor enig med 

påstanden «jeg er fornøyd med hvordan mitt barn blir inkludert i ordinær klasse». 45,5 

% var enig i påstanden, mens 45.5 % var verken enig eller uenig. 9 % var uenig i denne 

påstanden. 

Det fremheves at det er viktig at spesialavdelingen inkluderes i planleggingen for 

klassetrinnet, for å oppnå en god integrering. Blakstad skole har utarbeidet en skriftlig 

rutine for integrering og informasjonsutveksling mellom spesialavdelingen og 

klassetrinnet. Vollen ungdomsskole har ved skolestart innført en gjennomgang av 

personalets forventning om hva som er en inkluderende skole og har utarbeidet et eget 

inkluderingsprogram. 

Ting som stopper integrering i ordinært klassemiljø: 

 At kompetansenivået i ordinær klasse blir for utfordrende for eleven. 

 Sykdom blant ansatte så man ikke kan være med eleven i klassen.  

 Dersom eleven har et behov for et mindre miljø rundt seg. 

 Arnestad skole nevnte utfordringer i fht vinterføre.  

I spørreundersøkelse ved spesialavdelingene i Asker kommune ble foresatte til elevene 

spurt om hvor fornøyd de var med tilbudet ved spesialavdelingen. 83,3 % svarte at de 

var fornøyd eller svært fornøyd med tilbudet mens 8,3 % svarte at de var hverken 

fornøyd eller misfornøyd. Og 8,3 % svarte at de var misfornøyd eller svært misfornøyd 

med tilbudet ved spesialavdelingen.  

Det ble også stilte spørsmål om de foresatte følte at barnet fikk den opplæringen det har 

krav på.  58,5 % var enig i påstanden, 29 % var verken enig eller uenig, mens 12,5 % 

var uenig i påstanden.  

3. I samråd med foresatte kan det gis tilbud om spesialundervisning i andre 

kommuner. 

Asker kommune har avtale med Haug skole og ressurssenter i Bærum om fortrinnsrett 

på 5 elevplasser. Avtalen utløper dette året.  Direktør for oppvekst opplyser at det er 

utarbeidet ny avtale, som vil gi Asker rett til 6 plasser ved skolen. Per i dag går 2-3 

asker-elever på Haug. 

I et vedtak fra 2011 bes rådmannen om å utrede mulighetene for en langsiktig og 

forutsigbar avtale med Haug for 15-20 elever. Direktør for oppvekst opplyser at dette per 

i dag er lite aktuelt, ettersom Asker har bedret sitt tilbud til elevgruppen, og at færre 

foreldre ønsker å benytte seg av tilbudet på Haug.97 

5. Det fremmes en egen sak til komité oppvekst om kompetansebehov, organisering 

av kompetanse og kompetanseoppbygging på spesialavdelinger og nærskoler for 

elever med særskilte og spesielle behov (…) 

Saken om kompetansebehov m.m. for barn med særskilte behov er per i dag ikke 

fremmet til komité oppvekst. 

Også i kommunes plan for funksjonshemmede 2006-2016 var det et mål å ta vare på 

kompetanse og bruke den fleksibelt, bl.a. ble det ønsket at spesialavdelingene ved behov 

                                           
97 E-post av 6. mars 2014 
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skulle kunne gi veiledning til skoler som har barn med nedsatt funksjonsevne. Behovet 

for nødvendig kompetanse og ressurser i spesialavdelingene skulle derfor utredes.  

Lederne ved spesialavdelingene vurderer kompetansen til eget personalet 

gjennomgående som god. Personalet har bred kompetanse og mange assistenter har 

ulike typer fagbakgrunn. I enkelte tilfeller kunne fagkompetansen til assistentene blitt 

utnyttet bedre. Hos noen har behovet for flere assistenter med helsefaglig bakgrunn økt.  

Gjennomgående er imidlertid sykefraværet, særlig blant assistentene, høyt. 

Spesialavdelingene har høy sårbarhet ved sykdom da det er vanskelig å finne gode 

vikarer. Særlig gjaldt dette barneskolene. 

Kommunen tilbyr sjelden kurs som oppleves som relevante for spesialavdelingene. Det 

ble i 2014 sendt en forespørsel til kunnskapssenteret vedrørende saken, som ikke er 

besvart. Ved behov søkes eksterne kurs, for eksempel i regi av habiliteringstjenesten og 

Frambu.98 

For å dele kunnskap og erfaringer er det jevnlige møter på ledernivå, og det har blitt 

avholdt ett møte for alle pedagogene i spesialavdelingene. Dette er tiltak som ønskes 

videreutviklet. Det er snakket om utvikling av en kompetansebase på Vollen 

ungdomsskole, for bl.a. å samle alt som blir utviklet av læringsmateriell. 

Spesialavdelingenes kompetanse blir i liten grad benyttet av de ordinære skolene. Det 

var også noen skoler der det ikke fantes noe nettverk for de som jobber med barn med 

nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. 

6. Overgangsrutinene mellom barnehage og skole og mellom skoler bør sikre tidlig 

involvering og forutsigbarhet. 

Det er opprettet en felles prosess for overganger i barnehage og skole i 

ledelsessystemet. Rutinen skal sikre samarbeid mellom barnehage, skole og foresatte og 

eventuelt andre instanser som PPT og familiekonsulentene i forbindelse med overganger 

og at nødvendig informasjon blir overført.99  Brukerundersøkelser indikerer at 

overgangsrutinene oppleves som gode.100 

Spesialavdelingene framhevet følgende som suksesskriterier for gode overganger: 

 At en har en lang innkjøringsprosess. 

 At barnet får en myk overgang.  

 At man har gjort gode forberedelser og blitt godt kjent med barnet og dets 

behov.  

 Godt samarbeid med den skolen man skal over til.  

 Noe som er gjenkjennbart for barnet. ( bilder, materiell, lærere, leker etc.) 

 At barnet skal kunne føle seg trygg. 

Planleggingen av overføringen starter når inntaket er gjort. Det avholdes 

overføringsmøter mellom barnehagene og skolene. Ved behov settes det opp faste 

møtepunkter hvor eleven kommer til skolen for å delta på aktiviteter om barnehagen har 

kapasitet til dette. Ansatte ved spesialavdelingene reiser ut på observasjon og deltar i 

ansvarsgruppemøter for å bli kjent med barnet og dets rutiner og behov. Noen elever blir 

introdusert for materiellet som benyttes i undervisningen slik at dette er kjent for eleven 

ved skolestart. Hvalstad skole bruker kartleggingsskjema for de barna uten talespråk slik 

at de har en oversikt over hva tegn og lyder betyr. Blakstad og Vollen har skriftlig nedfelt 

egne overgangsrutiner. 

Spesialavdelingene opplevde sjelden problemer i forbindelse med overgangene. Noen 

forhold ble likevel nevnt at kunne gi utfordringer: 

                                           
98 Under spesialisthelsetjenesten. Frambu er Senter for sjeldne diagnoser 
99 Prosess 4.1 og 4.4 Overgang barnehage-skole. 
100 Foreldreundersøkelsene i barne- og ungdomsskolen. Spørsmålene stilles alle foreldre. 
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 Bemanning er det største problemet ved overganger. Et høyt sykefravær kan gi 

utfordringer for oppfølging av den nye eleven og for følge til besøk i ny skole. 

 Forventninger fra barnehage til skole er ofte et problem.  

 At man ikke mottar god nok informasjon om hvordan eleven fungerer faglig og 

sosialt. 

 At man ikke får god nok tid så barnet føler seg trygg i den nye skolen. 

 Det skal foreligge sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, individuell 3.2.3

opplæringsplan og årsrapport for elever med spesialundervisning. 

For et utvalg elever i spesialavdelingene ved Vollen, Hvalstad, Blakstad og Arnestad har 

vi kontrollert følgende for skoleåret 2014/2015: 

 Om det foreligger gyldig sakkyndig vurdering 

 Om det foreligger gyldig vedtak om spesialundervisning 

 Om vedtakene er i tråd med sakkyndig vurdering eller begrunnelse om eventuelle 

avvik fra denne 

 Om Individuell Opplæringd Plan(IOP) er utarbeidet 

 Om det foreligger årsrapport for foregående skoleår. 

Vi har totalt kontrollert om dette foreligger for 30 elever. På en av spesialavdelingene 

kontrollerte vi alle elevmappene, mens vi for de øvrige baserte oss på et utvalg. 

Det foreligger gyldige enkeltvedtak om spesialundervisning i alle sakene og vedtakene 

oppfyller forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. Vi registrerte at enkelte vedtak var 

datert langt ute i skoleåret, og 2 vedtak dagen før vår varslede kontroll. 

5 av vedtakene var basert på en sakkyndig utredning som ikke lenger var gjeldene. Vi 

forstår at det har vært utfordringer med utskiftninger av ansatte i PPT, noe som har 

medført etterslep på sakkyndig utredninger. Samtidig ser vi at tilmelding til PPT fra 

skolene i enkelte tilfeller også har vært i seneste laget. 

I all hovedsak er det samsvar mellom sakkyndig vurdering og vedtakets innhold med 

hensyn til timeantall og hvordan undervisningen skal organiseres. I vedtakene der det 

ikke er samsvar foreligger ikke alltid en begrunnelse for dette i vedtaket, slik det skal. 

Det foreligger IOP for alle elevene, men planene var som hovedregel ikke datert. Det er 

heller ikke datofelt i malen for IOP.  

En IOP bør foreligge så tidlig som mulig for å fungere som plan for skoleåret. Vi mener at 

det er god praksis å datere IOP for å kunne sikre og føre oversikt over at alle elevene har 

fått utarbeidet dette innen rimelig tid. 

Det er utarbeidet årsrapport i alle sakene der dette har vært aktuelt.101 

 Det skal gis SFO tilbud til barn med særskilte behov i henhold til 3.2.4

opplæringsloven og kommunale planer. 

Inneværende skoleår er det totalt 18 barn som benytter tilbudet om SFO for 5-7. trinn, 

fordelt på 6 forskjellige skoler. De fleste av barna har 100 % plass.102 

Vi sendte ut forespørsler til SFO-lederne ved de 6 skolene og ba om tilbakemelding på 

hvordan skolefritidsordningene la til rette for barn med særskilte behov. 
Tilbakemeldingen viser at de fleste har assistenter som følger barna både i skolen og 

skolefritidsordningen for å sørge for helhetlig oppfølging gjennom dagen. 

Skolefritidsordningen søker å få tilrettelagt så barn med spesielle behov skal delta i lek 

                                           
101 Ikke aktuelt for elever som har sitt første skoleår ved spesialavdelingen dette skoleåret. 
102 Tall hentet ut fra grunnskolens informasjonssystemer. 
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og andre aktiviteter på lik linje med andre barn. Det blir også tilrettelagt for spesielle 

aktiviteter der de har ressurser til dette. 

Sykefravær blant personalet og mangel på gode vikarer, manglende personaltetthet og 

mangel på økonomisk støtte er nevnt som noen av de største utfordringene for å tilpasse 

aktiviteter og lek for barn med nedsatt funksjonsevne. 

Særlig ble bemannings- og ressurssituasjonen opplevd som krevende. Elever med SFO 

på 5-7 trinn har fri plass, men det følger ingen øremerkede midler med eleven. Dette 

medfører at SFO kan framstå mer som «tilsyn». Vi har også fått tilbakemeldinger fra 

foreldre med barn i spesialavdelingen at SFO «trenger flere hender». 

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte ved spesialavdelingene ble foresatte til elevene 

spurt om hvor fornøyd de var med SFO tilbudet.  56,25 % svarte at de var fornøyd eller 

svært fornøyd. 37,5 % svarte at de var hverken fornøyd eller misfornøyd. 6,25 % svarte 

at de var misfornøyd eller svært misfornøyd med SFO tilbudet. 

De foresatte ble også spurt om hvor fornøyde de var med bemanningen ved SFO.  56 % 

var fornøyd eller svært fornøyd mens 44 % svarte at de var verken fornøyd eller 

misfornøyd.  

Økte driftsutgifter til skolefritidsordning for barn med spesielle behov ble innarbeidet med 

1,4 millioner kroner i budsjettet for 2013 gjennom vedtak i halvårsrapporten. Samme 

beløp avsettes for perioden 2014-2017.103 

De fleste skolefritidsordningene vi var i kontakt med svarte at SFO-personalet deltar på 

ansvarsgrupper, samarbeidsmøter eller lignende for enkeltelevene. Noen har både 

assistent og SFO-leder til stede, mens noen rapporterte at dette var ønskelig men ikke 

alltid mulig på grunn av bemanningssituasjonen.  

3.3 Revisjonens vurderinger 

Kapittelet søker å besvare om kommunens tilbud i barnehage og skole til barn med 

nedsatt funksjonsevne i tråd med regelverket og politiske målsettinger på området. Dette 

gjennom følgende delkriterier: 

 Kommunen skal sørge for at det tilrettelegges for at barn med nedsatt 

funksjonsevne kan gå i barnehage i sitt nærmiljø, herunder at retten til 

spesialpedagogisk hjelp oppfylles. 

 Kommunen skal videreutvikle opplæringstilbudet (ha et skoletilbud) til elever med 

nedsatt funksjonsevne i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 41/13, pkt. 1-3, 5 

og 6. 

 Det skal foreligge enkeltvedtak, individuell opplæringsplan og årsrapport for 

elever med spesialundervisning. 

 Det skal gis SFO tilbud til barn med særskilte behov i hht opplæringsloven og 

kommunale planer. 

Vi mener våre undersøkelser viser at kommunen, i tråd med politiske føringer, 

kanaliserer ressurser og tilrettelegger for at barn med nedsatt funksjonsevne kan gå i 

barnehage i sitt nærmiljø. Samtidig har kommunen problemer med å effektuere vedtak 

om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene til rett tid. Dette synes å ha vært en utfordring 

siden 2011, og medfører et brudd på kommunens plikt til å oppfylle retten til 

spesialpedagogisk hjelp.  

Kommunestyret vedtok i sak 41/13 at opplæringstilbudet til elever med særskilte behov 

skulle videreutvikles med sikte på å gi flere elever tilbud i nærskolen. Vi vet ikke hvor 

mange barn med nedsatt funksjonsevne som er integrert i ordinær skole. Kombinert med 

at tidsperspektivet fra vedtaket ble fattet er for kort, er det vanskelig å trekke 

konklusjoner om kommunen lykkes med dette. Spørreundersøkelsen til «normalskolen» 

                                           
103 HP 2014-2017, s. 106. 
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tyder på at de fleste skolene synes tilbudet de gir til barn med nedsatt funksjonsevne 

fungerer godt. 

Totalt 57 elever får tilbud ved en av kommunens spesialpedagogiske avdelinger. Vi har 

ikke indikasjoner på at antall plasser ved avdelingene er for lite eller for stort i forhold til 

behovet. For å ivareta prinsippet om inkludering har elevene ved avdelingene tilhørighet 

til sitt ordinære klassetrinn. Samtidig tyder våre undersøkelser på at man ikke helt lykkes 

med å integrere elever ved de spesialpedagogiske avdelingene i sitt klassetrinn i den 

grad som er ønskelig og hensiktsmessig for den enkelte elev. En forutsetning for at dette 

arbeidet skal lykkes er at det er et godt samarbeid mellom spesialavdelingene og 

klassetrinnene i planleggingsprosessen. 

Kommunen har inngått ny avtale med Haug skole- og ressurssenter i Bærum, som sikrer 

at elever, i samråd med foresatte, kan gis et tilbud der. 

Sak om kompetanseoppbygging m.m. for barn med særskilte behov er pr i dag ikke 

fremmet til komité for oppvekst i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 41/13, punkt 

5. Kompetanseoppbygging og organisering av kompetanse har også i tidligere saker vært 

et aktuelt tema, uten at vi kan se det er tatt tak i. Blant annet på grunn av sårbarhet ved 

sykdom mm anbefaler vi at kommunen bør se til at det går fortgang i saken.  

Vi mener våre undersøkelser viser at kommunen sikrer tidlig involvering og 

forutsigbarhet i overganger mellom barnehage og skole og mellom skoler, i tråd med 

punkt 6 i kommunestyrets vedtak 41/13.  

Revisjonen har kontrollert enkeltvedtak, IOP og årsrapport ved spesialavdelingene i 

Asker. Vi mener det er viktig å sikre at det begrunnes dersom vedtak avviker fra 

sakkyndig vurdering på organisering av undervisning. Det må sikres at enkeltvedtak og 

IOP er utarbeidet til rett tid.  

Når det gjelder SFO-tilbudet til barn med særskilte behov vurderes ressurs- og 

bemanningssituasjonen som utfordrende. Vi mener det burde ses på bevilgninger av 

midler til skolefritidsordninger som har elever med særskilte behov.   
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4 Oppfyller kommunen krav til samhandling og 
brukermedvirkning på området? 

4.1 Vurderingskriterier 

Brukermedvirkning anses som et sentralt element for å oppnå god kvalitet i 

tjenestetilbudet. Retten til brukermedvirkning er nedfelt i pasient- og 

brukerrettighetsloven104 og forskrift om habilitering og rehabilitering105. I henhold til 

barneloven og pasient og brukerrettighetsloven106 skal barn med nedsatt funksjonsevne 

ut fra sine forutsetninger alltid høres i spørsmål om egen helse og habilitering.  

Kommunen har som lovpålagt oppgave å opprette råd eller annen 

representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette for å sikre at 

denne gruppen av brukere skal bli sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet 

med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.107 

I Plan for funksjonshemmede 2006-2016 utarbeidet av helse og omsorgstjenesten i 

Asker kommune er det definert fire hovedmål som er rettet mot brukermedvirkning: 

o Tjenesten skal ha fokus på individet 

o Brukermedvirkning skal gjenspeiles i utformingen av individuell plan og i 

tjenesteytingen 

o Tjenesten skal koordineres slik at de er lett tilgjengelige for mottakerne 

o Informasjon om rettigheter og tjenester skal være brukervennlige og lett 

tilgjengelige 

Kommunen skal kunne tilby og yte helhetlige og koordinerte tjenester til de som mottar 

habiliterings- og rehabiliteringstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og 

spesialisthelsetjenesten. Tjenestene skal blant annet være samordnet, tverrfaglig og 

planmessig.108 Kommunens overordnede mål er at den enkelte bruker og deres 

foreldre/pårørende skal oppleve sammenheng, helhet, kontinuitet, god koordinering og 

langsiktighet i planlegging og i gjennomføring av tiltak.109 

Retten til individuell plan og krav til innhold i en slik plan er nærmere definert i forskrift 

og flere lover.110 Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom tjenestemottaker og 

tjenesteapparatet og de ulike tjenesteyterne. Formålet er å gi tjenestemottakeren et 

helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. En individuell plan i seg selv 

gir ikke brukeren rett til tjenester, men planen kan brukes til å nå fram med rettighetene 

sine. 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Kommunen skal sikre god brukermedvirkning 
 Kommunen skal sikre at tjenestene som tilbys og ytes er koordinerte og helhetlige 

 

                                           
104 Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1 
105 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuelle plan og koordinator §4 og §16 
106 Barnelova §31, Pasient- og brukerettighetsloven §4-4 
107 Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt 
funksjonsevne m.m. 
108 Forskrift om habilitering og rehabilitering, indiviuell plan og koordinator 
109 Helse og omsorg, Strategi 2020, s. 16. 
110 Helse- og omsorgstjenesteloven §7-1, pasient- og brukerettighetsloven § 2-5, forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og koordinator § 16 - § 20 
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4.1 Fakta 

 Kommunen skal sikre god brukermedvirkning 4.1.1

Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser på flere områder, som i 

helsestasjon, barnehage og skole. Indikatoren Brukermedvirkning fra disse 

undersøkelsene viser gjennomsnittlig en god skår.111 

Brukerundersøkelsene er ikke rettet spesielt mot barn med nedsatt funksjonsevne. Fordi 

familier med barn med nedsatt funksjonsevne utgjør en forholdvis liten gruppe, er ikke 

brukerundersøkelsene nødvendigvis egnet for å konkludere om hvordan gruppen 

vurderer brukermedvirkningen. 

Det er opprettet ansvarsgrupper rundt de fleste barna med nedsatt funksjonsevne. En 

ansvarsgruppe består av brukeren/pårørende og sentrale tjenesteytere og har som 

oppgave å planlegge, følge opp og samordne innsatsen fra de involverte tjenestene. 

Ansvarsgrupper kan gi gode muligheter for brukermedvirkning. 

Ansvarsgruppene ledes av en koordinator, og vi har gjennomført en spørreundersøkelse 

blant ansatte i BFE med koordinatoransvar, der vi blant annet spør om de synes 

ansvarsgruppene sikrer reell brukermedvirkning. Det er i all hovedsak enighet om at 

ansvarsgruppene sikrer reell brukermedvirkning. 

Brukermedvirkning blir av flere av koordinatorene fremhevet som viktig for å nå målet 

om at den enkelte og deres foreldre/pårørende skal oppleve sammenheng, kontinuitet, 

god koordinering og langsiktighet i planleggingen av tiltak. Det blir fremhevet at god 

opplæring i koordinatorrollen er viktig i så henseende, slik at koordinatorene kan bistå 

foreldrene med å utnytte ansvarsgruppemøtene på en best mulig måte. Uten 

koordinatorer som fyller den rollen, kan foreldrene oppleve møtene med flere fagfolk 

samtidig som overveldende og uten hensikt. 

Tilbakemeldingene fra koordinatorene på individuell plan er mer delte. En individuell plan 

skal være brukerens plan, og vårt inntrykk er at foreldrene er med på utarbeidelsen av 

denne. Samtidig har vi fått tilbakemeldinger om at foreldre ikke alltid forstår at 

Individuell Plan (IP) er deres plan, og også at den datatekniske løsningen oppleves lite 

hensiktsmessig. 

I spørreundersøkelsen112 gjennomført ved spesialavdelingene ble foresatte spurt om hvor 

enig de var i påstanden « i ansvarsgruppemøtene får jeg mulighet til å medvirke på 

tjenestetilbudet til mitt barn». 87 % svarte at de var enig eller helt enig i påstanden, 

mens 13 % av de spurte var hverken enig eller uenig. Videre var 62,5 % enig eller svært 

enig i påstanden om at «gjennom ordningen med Individuell Plan oppnås reell 

brukermedvirkning». 25 % var hverken enig eller uenig i denne påstanden mens 12,5 % 

var uenig eller svært uenig i denne påstanden.  

Det er opprettet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker. Rådet skal være 

et rådgivende organ for kommunen, og utøver slik brukermedvirkning på systemnivå. 

Rådet skal ha forelagt saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Rådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling, og 

innkalle/invitere hvem de måtte ønske til å møte for rådet. Rådet har ingen 

beslutningsmyndighet.113  

Rådet velges av kommunestyret som også utpeker leder og nestleder for valgperioden. 

Det består av ni medlemmer med varamedlemmer hvor Norges handikapforbund, Norges 

Blindeforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede og Hørselshemmedes Landsforbund 

har rett til å foreslå ett medlem med personlig varamedlem.  

                                           
111 I 2014 lå resultatene på rundt 4,7 på en skala fra 1-6. Resultatene har vært relativt stabile de siste tre 
årene. 
112 Tallene inkluderer alle besvarelser levert til forvaltningsrevisjonen i Asker kommune innen 07.04.15. Svar 
mottatt på senere tidspunkt er ikke tatt med i disse tallene.  
113 24.05.2011 - sak 11/50 
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Rådet hadde 8 møter i 2014, og det var totalt 43 saker på sakskartet. Møtene er åpne for 

publikum. 

 Kommunen skal sikre at tjenestene som tilbys og ytes er 4.1.2

koordinerte og helhetlige 

Kommunen har gjort flere organisatoriske grep for å bedre samhandlingen mellom 

fagpersoner og tjenester, slik at brukere og pårørende opplever tjenestetilbudet som 

helhetlig og samordnet. Først opprettelsen av Barne- og familieenheten i 2011, og nå 

nylig opprettelsen av Brukertorget. 

Også funksjoner som familiekonsulentstillingene- og arbeidsmetoder- og verktøy som 

ansvarsgrupper og individuell plan skal bidra til å sikre helhet i tjenestetilbudet. Team 

habilitering er opprettet som et kompetanseteam som skal kunne bidra både på individ- 

og systemnivå for å bedre tilbudet til barn med store sammensatte vansker og deres 

familier i kommunen. Nedenfor gjennomgås dette nærmere. 

 

Team Habilitering 

Teamet er sammensatt av familiekonsulenter, PP-rådgivere, fysioterapeut, helsesøster og 

lege. 

Team Habilitering har følgende mandat: 

 Team habilitering skal være et synlig kompetanseteam for barn med store 

sammensatte vansker og deres familier i vår kommune 

 Team habilitering skal kunne bidra til å tydeliggjøre for kommunaldirektører og 

virksomhetsledere mangler og utfordringer knyttet til denne gruppen barn og 

foreldre på systemnivå i kommunen  

 På forespørsel fra kommunaldirektører og virksomhetsledere skal teamet bidra 

med innspill på aktuelle saker som berører denne gruppen  

 Samarbeide med aktuelle aktører for å bidra til at kommunen er godt forberedt på 

fremtidige behov i skole/avlastning/annet. Teamet kjenner til barna fra de er små, 

har kunnskap om de behov som vil kunne komme og vil dermed kunne bidra til 

god langtidsplanlegging  

 Kunne være et rådgivende organ for ansvarsgrupper og enkeltpersoner der disse 

strever med å finne løsninger, både på individ- og systemnivå 

 Kunne veilede kollegaer som står i vanskelig enkeltsaker  

Teamet møtes en gang i måneden og det skrives referat fra møtene. Teamet har blant 

annet gitt innspill i drøfting rundt spesialskole i Asker eller ikke, forslag til 

kompetanseheving av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) i skolen, innspill 

til høring om områdeplan, innspill til forslag til endringer i opplæringsloven. 

De får sjelden henvendelse fra andre fagpersoner som ønsker å bruke dem for å drøfte 

krevende saker. Så den delen har de ikke fått til. De har lagt info på INNsiden og minner 

folk på at det er mulig. Men behov er ikke meldt for dette på lenge. Teamet brukes 

likevel for de som er med der ofte, til å drøfte vanskelige saker som en eller flere av dem 

står i. Dette var også mye av hensikten da teamet startet opp. 

 

Familiekonsulenttjenesten 

Familiekonsulentstillingene i kommunen har en sentral funksjon i å gi råd og veiledning 

til familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter også veiledning om 

rettigheter og muligheter,114 og familiekonsulentene skal bidra til å samordne arbeid og 

tiltak rundt barna og fremme tverrfaglig samarbeid. Familiekonsulentene skal ha god 

                                           
114 Hovedtyngden av arbeidet til familiekonsulentene er likevel å veilede familier direkte med utfordringer som 
oppstår i hjemmesituasjonen. 
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kjennskap til kommunens og spesialisthelsetjenestens tilbud og kan bistå i det 

tverrfaglige arbeidet når barnet mottar hjelp fra flere tjenester.115 Til stillingen ligger 

også å sikre individuell plan til barn som har rett på, og ønsker dette på bakgrunn av 

barnets funksjonsnedsettelse.116 Familiekonsulenttjenesten er en ikke-lovpålagt oppgave. 

Det er per i dag 4 familiekonsulenter i kommunen fordelt på 3 stillinger, 2 personer i 100 

% stilling og 2 i 50 % stilling. 1,5 stilling jobber mot familier med barn og unge med 

nedsatt funksjonsevne og 1,5 stilling jobber mot familier med barn med 

nevropsykiatriske tilstander.  

Familiekonsulentene kan følge familiene fra henvisning til barnet er 18 år. I 2014 var det 

20 nye brukere som ble henvist, 18 av disse ble tatt inn som saker. De har pr i dag 226 

pågående saker. Det er ikke venteliste på tilbudet fra familiekonsulentene. Det er enkelte 

«sovende» saker, og det vurderes om familiekonsulentene i større grad skal avslutte 

disse. 

Det vurderes kontinuerlig hvor tett oppfølging den enkelte familie trenger. Ofte følges 

familiene tettere i sårbare overganger.  

Familiekonsulentene har tatt et stort ansvar for det koordinerende arbeidet og ved 

utarbeidelsen av individuell plan for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Etter 

dagens rutiner er det familiekonsulenttjenesten som skal sørge for at individuell plan til 

barn som har rett på og ønsker dette blir utarbeidet. Kommunens koordinerende enhet er 

tillagt dette ansvaret for brukere over 18 år. 

Fordi familiekonsulentene ikke alltid er de som er tettest på familiene, framkom det at 

det kunne være hensiktsmessig at andre i kommunen påtok seg en større del av dette 

ansvaret, og det er lagt ned en del arbeid for å få dette til. Blant annet har 

Familiekonsulentene fått utpekningsrett på hvem som skal følge opp som koordinator og 

ivareta videreføring av individuell plan. 

Familiekonsulentene kan «løfte opp» problemer som familiene oppfatter de møter i 

kommunen. Og bistå med å innfri rettigheter gjennom å veilede i forhold til søknader og 

«pushe på» innad i kommunen. 

Familiekonsulentene opplever at de får mange positive tilbakemeldinger på tilbudet og 

sin rolle av brukerne, og at særlig tilflyttende familier roser tilbudet. Kommunen har ikke 

selv utført brukerundersøkelser av hvordan tjenesten oppleves i nyere tid. 

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte ved spesialavdelingene svarte 48 % av de som 

var i kontakt med familiekonsulenttjenesten at de var fornøyd eller svært fornøyd med 

familiekonsulentene.117 35 % var hverken fornøyd eller misfornøyd mens 17 % var 

misfornøyd eller svært misfornøyd. Det synes som om sykefravær og mangel på vikar er 

en medvirkende årsak til den misnøyen som er.  

 

Ansvarsgrupper og individuell plan 

Intensjonen med arbeidsmetoder– og verktøy som ansvarsgrupper og Individuell Plan er, 

gjennom et forpliktende samarbeid mellom ulike fagpersoner og brukeren, å sikre helhet 

og kontinuitet i oppfølgingen. Det er lovpålagt at brukere med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester skal tilbys individuell plan.118 

Det blir opprettet ansvarsgrupper rundt de fleste barn med nedsatt funksjonsevne, og 

individuell plan er etterspurt i gruppen.119 Det skal gjennomføres ansvarsgruppemøter 

minst 1-2 ganger i året. 

                                           
115 https://www.asker.kommune.no/Barn-unge-og-familie/Familier-med-barn-med-funksjonsnedsettelse/ 
116 Stilllingsbeskrivelse for Familiekonsulent. Prosess 3.1.1., BFE 
 
118 Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. 
119 Opplyst i samtale med familiekonsulentene 
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Fra spørreundersøkelsen vi gjennomførte blant koordinatorene framgår det at de fleste 

opplever at ansvarsgruppene fungerer bra, og at de bidrar til mer helhetlige tjenester for 

barna. Et flertall synes også at ansvarsgruppemøtene fører til langsiktighet i 

planleggingen av tiltak. Ca 2/3 av koordinatorene som besvarte undersøkelsen mente 

også at kommunen lykkes i å yte tjenester som oppleves som helhetlige, koordinerte og 

individuelt tilpassede. 

Liten oppslutning på ansvarsgruppemøtene, tidspress og for dårlig opplæring oppleves 

som utfordringer som hindrer at ansvarsgruppemøter fungerer etter hensikten. 

I spørreundersøkelsen120 ved spesialavdelingene i kommunen framkom det at 

ansvarsgruppe var opprettet rundt nesten alle barna. En foresatt var imidlertid usikker på 

om ansvarsgruppe var opprettet.  

De foresatte ble i undersøkelsen spurt om hvor enig de var i påstanden 

«ansvarsgruppemøter fører til god langtidsplanlegging av tiltak for mitt barn».  56 % sa 

seg enig i denne påstanden. 35 % sa at de hverken var enig eller uenig. Mens 9 % var 

uenig eller svært uenig i denne påstanden. På spørsmålet om hvor godt 

ansvarsgruppemøtene fungerer svarte 41 % at de mener ansvarsgruppemøtene fungerer 

bra eller svært bra. 41 % svarte at ansvarsgruppemøtene hverken fungerer bra eller 

dårlig. 18 % svarte at de mener at ansvarsgruppemøtene fungerer dårlig eller svært 

dårlig. 

Individuell plan er et verktøy for å lage et tjenestetilbud som er tilpasset brukerens 

behov. Planen skal være et verktøy for samarbeid mellom brukeren og de ulike 

tjenesteyterne, og den skal være en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. 

Planen skal ta utgangspunkt i brukerens egne mål og behov. IP inneholder både ganske 

detaljerte mål og beskrivelse av de større linjene og skiftene som planlegges for 

brukeren. IP kan ta for seg barnets liv på alle arenaer. IOP er den pedagogiske planen 

som brukes i barnehage/skole. Det er naturlig at noen mål i IOP også ligger inne på IP. 

Dette for å bidra til at læring på en arena overføres til alle barnets arenaer. 

Foreldre/pårørende er med og lage planen i samarbeid med familiekonsulentene og andre 

aktuelle fagpersoner. Planene utarbeides i et nettbasert system. Det er brukeren i 

samarbeid med koordinator som bestemmer hvem som skal ha tilgang til sin IP. Den 

nettbaserte løsningen har ikke helt fungert slik den var tenkt. Det oppfattes av brukerne 

at systemet har en generelt dårlig datateknisk løsning, og oppleves ikke som et fult ut 

optimalt og moderne dataverktøy.121 

Av koordinatorene som besvarte undersøkelsen vår var det et flertall som mener at 

planarbeidet verken fungerer bra eller dårlig. Både den datatekniske løsningen og at 

verken fagpersoner eller foreldrene bruker planen aktivt, synes å være forklaringer på 

det. 

I spørreundersøkelsen122 gjennomført ved spesialavdelingene svarte 90 % at barnet 

deres hadde individuell plan. 62,50 % av de foresatte som svarte på undersøkelsen 

mente at Individuell Plan fører til god langtidsplanlegging for barnet. 25 % mente at de 

hverken var enig eller uenig i denne påstanden, mens 12,5 % er uenig i påstanden. 54 

% av de spurte mente at ordningen med Individuell Plan fungerer godt eller svært godt. 

37,5 % mente at ordningen hverken fungerte godt eller dårlig.  mens 8,5 % mener at 

ordningen med Individuell plan fungerer dårlig. 

Alt i alt var 62,5 % av de som svarte fornøyd eller svært fornøyd med kommunens tilbud 

til deres barn, mens 33,5 % var verken fornøyd eller misfornøyd. 4 % var misfornøyd 

eller svært misfornøyd.  

 
                                           
120 Tallene inkluderer alle besvarelser levert til forvaltningsrevisjonen i Asker kommune innen 07.04.15. Svar 
mottatt på senere tidspunkt er ikke tatt med i disse tallene.  
121 Opplyst i samtale med familiekonsulentene  
122 Tallene inkluderer alle besvarelser levert til forvaltningsrevisjonen i Asker kommune innen 07.04.15. Svar 
mottatt på senere tidspunkt er ikke tatt med i disse tallene. 
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4.2 Revisjonens vurderinger 

Kapittelet omhandler om kommunen oppfyller krav til samhandling og brukermedvirkning 

i tråd med regelverket og politiske målsettinger. Dette er besvart gjennom delkriteriene:  

 Kommunen skal sikre god brukermedvirkning 

 Kommunen skal sikre at tjenestene som tilbys og ytes er koordinerte og helhetlige 

Våre undersøkelser tyder på at kommunen sikrer god brukermedvirkning til gruppen, 

blant annet gjennom bruken av ansvarsgrupper. Samtidig synes det viktig at 

kommunens ansatte får god opplæring i å bistå brukeren og deres foresatte i å utnytte 

møtene på en best mulig måte. 

Brukermedvirkning blir fremhevet som viktig for å nå målet om sammenheng, 

kontinuitet, god koordinering og langsiktighet i planleggingen av tiltak. Selv om 

brukermedvirkningen synes sikret i ansvarsgruppemøtene viser undersøkelsen vår at 

bare halvparten mente at møtene førte til god planlegging av tiltak for barnet. 

Kommunen har gjort flere organisatoriske grep for å bedre samhandlingen mellom 

fagpersoner og tjenester, slik at brukere og pårørende skal oppleve tjenestetilbudet som 

helhetlig og samordnet.  

Også funksjoner som familiekonsulentstillingene og arbeidsmetoder og verktøy som 

ansvarsgrupper og individuell plan skal bidra til å sikre helhet i tjenestetilbudet. Team 

habilitering er opprettet som et kompetanseteam som skal kunne bidra både på individ- 

og systemnivå for å bedre tilbudet til barn med store sammensatte vansker og deres 

familier i kommunen. 

Kjente problemstillinger som lite avsatt tid til koordinerende arbeid, sykefravær og 

utskifting av personer rundt barnet gir utfordringer i forhold til å sikre at tjenestene som 

ytes er framstår koordinerte og helhetlige. 

Våre undersøkelser tyder på at det likevel er et fåtall som er direkte misfornøyd med 

kommunens tilbud til barna.  
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5 Konklusjon  

I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert om kommunen oppfyller lovkrav og 

politiske målsettinger for barn med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige 

koordinerte tjenester. Vi har sett på følgende problemstillinger: 

 Er kommunens bolig- og avlastningstilbud, bistands- og aktivitetstilbud til barn 

med nedsatt funksjonsevne i tråd med regelverket og politiske målsettinger på 

området? 

 Er kommunens tilbud i barnehage og skole til barn med nedsatt funksjonsevne i 

tråd med regelverket og politiske målsettinger på området? 

 Oppfyller kommunen krav til samhandling og brukermedvirkning på området? 

Det er vårt inntrykk at kommunens tjenestetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i 

hovedsak er godt. Våre spørreundersøkelser og kommunens brukerundersøkelser viser at 

brukerne og/eller deres pårørende stort sett er fornøyd. Vi velger i det videre å fokusere 

på forbedringsområder innenfor tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. 

Når det gjelder bolig- og avlastningstilbudet ble kapasiteten bedret i forbindelse med 

opprettelsen av Borgenbråten. Beregninger gjort av Asker kommune viser at det vil være 

et konstant behov for boliger til formålet.  Det er i dag ingen konkrete planer for 

utbygging av nye barneboliger i kommunen. Til tross for styrking av avlastningstjenesten 

har kommunen fortsatt ventelister. Kommunen burde sørge for at man ikke får en ny 

situasjon med underdekning på barneboliger og opphoping på avlastning. 

Mange av vedtakene for støttekontakt og avlastning er ikke iverksatt inne helsetilsynets 

anbefaling på 3 uker. Tjenesten opplyser at det kan være utfordrende å rekruttere nok 

avlastere, og å finne støttekontakter med kompetanse til å ta seg av barna med flest 

utfordringer. Vi opplevde utfordringer med å få oversikt over effektueringstid og 

ventelister og mener det derfor bør jobbes for bedre teknologiske løsninger for å sikre 

denne oversikten.  

Kommunen synes å kanalisere ressurser og tilrettelegge for at barn med nedsatt 

funksjonsevne kan gå i barnehage i sitt nærmiljø. Det bør imidlertid sikres at retten til 

spesialpedagogisk hjelp i barnehagen iverksettes til rett tid. 

Tilbudet ved kommunens spesialavdelinger i grunnskolen ser ut til å fungere godt. For å 

ivareta prinsippet om inkludering har elevene ved spesialavdelingene tilknytning til sitt 

klassetrinn i ordinær skole. For å lykkes med en hensiktsmessig integrering er det 

imidlertid viktig med god dialog og tett samarbeid mellom spesialavdelingene og 

klassetrinnet i ordinær skole. 

Revisjonen har kontrollert enkeltvedtak, IOP og årsrapport ved spesialavdelingene i 

Asker. Vi mener det er viktig å begrunne dersom vedtak avviker fra sakkyndig vurdering 

og organisering av undervisningstimer. Det bør sikres at enkeltvedtak og IOP utarbeides 

til rett tid.  

Ressurs- og bemanningssituasjonen oppleves som utfordrende ved SFO og kommunens 

spesialavdelinger. Sak om kompetanseoppbygging m.m. for barn med særskilte behov er 

per i dag ikke fremmet for komité for oppvekst i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 

41/13,punkt 5. 

Revisjonens undersøkelse tyder på at kommune sikrer god brukermedvirkning gjennom 

ansvarsgruppemøtene. Kommunen har gjort flere organisatoriske grep for å bedre 

samhandling mellom fagpersoner og tjenester, slik at brukere og pårørende skal oppleve 

tjenestetilbudet som helhetlig og samordnet. 

Lite avsatt tid til koordinerende arbeid, sykefravær, utskiftning av personer rundt barnet 

gir utfordringer i forhold til å sikre at tjenestene som ytes fremstår som helhetlige og 

koordinerte.  
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6 Anbefalinger 

Kommunerevisor gir anbefalinger der det er klare rom for forbedringer. I rapporten kan 

vi ha påpekt konkrete forhold som vi mener kan forbedres, men som vi ikke har vurdert 

er av vesentlig karakter for en anbefaling. 

 

Kommunerevisor anbefaler: 

 For å unngå fremtidig underdekning på avlastning bør kommunen sikre at 

utbyggingen av omsorgsboliger/barneboliger er i takt med behovet. 

 Kommunen bør jobbe for at vedtak om støttekontakt og avlastning iverksettes 

innen helsetilsynets anbefaling på tre uker.  

 Kommunen bør jobbe for bedre teknologiske løsninger for å sikre god oversikt 

over ventelister og effektueringstid for avlastning og støttekontakt.  

 Kommunen bør sikre at vedtak om spesialpedagogisk hjelp iverksettes til rett tid. 

 Det bør sikres at enkeltvedtak om spesialundervisning og individuelle 

opplæringsplaner utarbeides til rett tid. 

 Kommunen bør sikre at spesialavdelingene er med i en tidlig planleggingsfase i 

den ordinære skolen for å sikre best mulig integrering.  

 Kommunen bør sikre at sak om kompetanse m.m. fremmes. 

 Kommunen bør sikre at alle koordinatorer får god opplæring i koordinatorrollen, 

og at det avsettes tid til koordinerende arbeid. 
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Vedlegg 1: Spørreundersøkelse om kommunens 
tjenestetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. 

En overordnet målsetting for kommunen er at den enkelte bruker og deres foreldre/pårørende skal 
oppleve sammenheng, helhet, kontinuitet, god koordinering og langsiktighet i planlegging og i 
gjennomføring av tiltak.  

Nedenfor har vi en rekke spørsmål eller påstander om Asker kommunes tilbud til ditt barn. 
Vennligst kryss av for det svaret som passer for din opplevelse av tjenestetilbudet.  

 

Skoletilbudet: 

1. Alt i alt, hvor fornøyd er du med skoletilbudet på spesialavdelingen? 

Svært fornøyd Fornøyd 

Verken fornøyd 

eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Jeg er fornøyd med hvordan mitt barn blir inkludert i ordinær klasse. 

Svært enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Svært uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Jeg er fornøyd med hvordan skolen informerer om mitt barns skolehverdag. 

Svært enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Svært uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Jeg er kjent med innholdet i mitt barns Individuelle Opplæringsplan (IOP). 

Ja Nei 

☐ ☐ 

5. Føler du at barnet ditt får den opplæringen han eller hun har krav på? 

I svært stor grad I stor grad 

Verken i stor eller 

liten grad I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Hvor fornøyd er du med bemanningen på spesialavdelingen? 

Svært fornøyd Fornøyd 

Verken fornøyd 

eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Dersom barnet ditt har plass på i SFO: 

7. Alt i alt, hvor fornøyd er du med SFO tilbudet? 
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Svært fornøyd Fornøyd 

Verken fornøyd 

eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Hvor fornøyd er du med bemanningen på SFO? 

Svært fornøyd Fornøyd 

Verken fornøyd 

eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ansvarsgruppemøter: 

9. Er det opprettet ansvarsgruppe rundt ditt barn? 

Ja Nei 

☐ ☐ 

Hvis ja:  

10. I ansvarsgruppemøtene får jeg mulighet til å medvirke på tjenestetilbudet til mitt barn. 

Helt enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Helt uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Ansvarsgruppemøtene fører til god planlegging av tiltak for mitt barn. 

Helt enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Helt uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Alt i alt, hvor godt synes du ansvarsgruppene fungerer? 

Helt enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Helt uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Individuell Plan (IP) 

13. Har barnet ditt Individuell Plan? 

Ja Nei 

☐ ☐ 

Hvis ja:   

14. Som foresatt føler jeg eierskap til målene i den individuelle planen. 
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Helt enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Helt uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Individuell plan fører til god langtidsplanlegging for mitt barn. 

Helt enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Helt uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Alt i alt, hvor godt synes du ordningen med Individuell Plan fungerer? 

Svært bra Bra 

Verken bra eller 

dårlig Dårlig Svært dårlig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Nedenfor følger noen spørsmål om kommunale tjenester som ditt barn kan motta. Kryss 

av for hvor fornøyd du er med tilbudet. Dersom ditt barn ikke mottar tjenesten, kryss av 
for ikke aktuelt. 

17. Hvor fornøyd er du med kommunens aktivitetstilbud utover SFO? 

Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 

fornøyd eller 

misfornøyd Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 

 

 

Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Hvor fornøyd er du med avlastningstilbudet (individuell avlastning)?  

Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 

fornøyd eller 

misfornøyd Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 

 

 

Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

19. Hvor fornøyd er du med avlastningstilbudet (avlastning på 
institusjon)? 

 

Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 

fornøyd eller 

misfornøyd Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 

 

 

Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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20. Hvor fornøyd er du med fysioterapitjenesten?  

Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 

fornøyd eller 

misfornøyd Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 

 

 

Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Hvor fornøyd er du med familiekonsulenten?  

Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 

fornøyd eller 

misfornøyd Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 

 

 

Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. Hvor fornøyd er du med støttekontaktordningen?  

Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 

fornøyd eller 

misfornøyd Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 

 

 

Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. Hvor fornøyd er du med PPT?  

Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 

fornøyd eller 

misfornøyd Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 

 

 

Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. Hvor fornøyd er du med helsesøstertjenesten?  

Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 

fornøyd eller 

misfornøyd Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 

 

 

Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. Alt i alt, hvor fornøyd er du med kommunens tilbud til ditt barn?  

Svært 

fornøyd Fornøyd Verken 

fornøyd eller 
Misfornøyd 

Svært 

misfornøyd 
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misfornøyd Ikke aktuelt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Andre kommentarer:  
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelse om integrering av barn 
med nedsatt funksjonsevne i ordinær skole.  

Skolen utgjør en stor del av barns hverdag det er derfor viktig for oss å kartlegge arbeidet rundt integreringen av barn med 

nedsatt funksjonsevne i den ordinære skole.  Kommunen har en målsetning om at barn med nedsatt funksjonsevne skal få et 

likeverdig skoletilbud som funksjonsfriske. En annen målsetning er at foresatte /pårørende skal oppleve sammenheng, 

kontinuitet, god koordinering og langsiktighet i planlegging og gjennomføring av tiltak. Vi ønsker derfor en vurdering på 

hvor godt kommunen lykkes med sine målsetninger. 

 

Nedenfor følger noen påstander og spørsmål om integrering i ordinær skole: 

 

De fleste elevene med nedsatt funksjonsevne fungerer 

Svært godt i 

ordinær klasse 

Godt i ordinær 

klasse 

Verken godt eller 

dårlig i ordinær 

klasse 

Dårlig i ordinær 

klasse 

Svært dårlig i 

ordinær klasse 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

     

De fleste av elevene får et godt utbytte av å ha spesialundervisning på ordinær skole 

Svært enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Svært uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jeg mener at minst en av elevene med nedsatt funksjonsevne ville fått bedre utbytte av å være 

elev ved en av kommunens spesialavdelinger 

Svært enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Svært uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Det er en politisk målsetting at funksjonshemmede skal inkluderes i ordinær skole og få 
et likeverdig tilbud som funksjonsfriske. 

 

I hvilken grad synes du kommunen klarer å nå dette målet? 

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Hvordan oppfatter du skolens evne til å tilrettelegge felles aktiviteter og undervisning til å passe 

for barn med nedsatt funksjonsevne? 

Veldig bra Bra 

Verken bra eller 

dårlig Dårlig Svært dårlig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Om noen, forklar kort noen av de største utfordringene: 

 

Er det enkelt å tilrettelegge for elever med nedsatt funksjonsevne sine behov i 

klasseromsundervisningen? 

I svært stor grad I stor grad Verken/ eller I liten grad I stor grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Hvordan vil du karakterisere samarbeidet rundt den enkelte elev med nedsatt funksjonsevne? 

(undervisning, ansvarsgrupper, utforming av IOP, ukeplaner, SFO osv.) 

Svært bra Bra 

Verken bra eller 

dårlig Dårlig Svært dårlig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

     

Å ha et nettverk rundt seg som jobber med de samme utfordringer kan være nyttig for utveksling 

av ideer ol. Opplever du at det finnes det noe nettverk for de som jobber med barn med nedsatt 

funksjonsevne på din skole? 

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Har du tilgang til de hjelpemidlene som er nødvendig for å gi et godt undervisningstilbud til den 

enkelte elev? 

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Kommunens mål er at den enkelte og deres foreldre/pårørende til barn med nedsatt 

funksjonsevne skal oppleve sammenheng, kontinuitet, god koordinering og langsiktighet 
i planleggingen av tiltak. 
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I hvor stor grad føler du at skolen bidrar til å nå dette målet? 

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Blir det jobbet ut ifra Individuell Plan dersom barnet har dettet?  

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Har man jevning kontakt med foresatte så de har oversikt over hva som har blitt gjort på skolen? 

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Det er utarbeidet felles overgangsrutiner som skal gjøre overgangen fra barnehage til 
skole, eller fra barneskole til ungdomsskole enklere for eleven. 

 

Opplever du at disse rutinene fungerer og er nyttige for elevene? 

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Andre kommentarer: 

 

 

Tusen takk for hjelpen! 
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Vedlegg 3 Spørreundersøkelse om helhet, koordinering og 
langsiktighet i planlegging av tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne 

En overordnet målsetting for kommunen er at den enkelte bruker og deres foreldre/pårørende skal 
oppleve sammenheng, helhet, kontinuitet, god koordinering og langsiktighet i planlegging og i 

gjennomføring av tiltak. Koordinatorene har en sentral rolle i dette arbeidet.  

 

Vi ønsker derfor din vurdering av hvordan kommunen lykkes med denne målsettingen. 

 

 

Hvor mange barn er du koordinator for i dag?:  

 

Hvor mange av disse barna har individuell plan?: 

 

 

Nedenfor følger noen påstander og spørsmål om ansvarsgrupper og individuell plan.  

 

Ansvarsgruppemøtene bidrar til et mer helhetlig tjenestetilbud for barna 

Helt enig Enig 
Verken enig eller 

uenig Uenig Helt uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Gjennom ansvarsgruppemøtene sikres reell brukermedvirkning 

Helt enig Enig 

Verken enig eller 

uenig Uenig Helt uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Ansvarsgruppemøtene fører til langsiktighet i planleggingen av tiltak 

Helt enig Enig 
Verken enig eller 

uenig Uenig Helt uenig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Alt i alt, hvor godt synes du ansvarsgruppene fungerer? 

Svært bra Bra 
Verken bra eller 

dårlig Dårlig Svært dårlig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Hvis en eller flere av barna som du er koordinator for har individuell plan: 

Hvordan synes du planarbeidet fungerer? 

Svært bra Bra 
Verken bra eller 

dårlig Dårlig Svært dårlig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

I hvilken grad opplever du at de forskjellige planene barna har, er integrert i den individuelle 
planen? 

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Kommunens mål er at den enkelte og deres foreldre/pårørende skal oppleve 
sammenheng, kontinuitet, god koordinering og langsiktighet i planleggingen av tiltak. 

 

I hvilken grad synes du kommunen klarer å nå dette målet? 

I svært stor grad I stor grad Verken/eller I liten grad I svært liten grad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Hva skal til for å nå målet om sammenheng, god koordinering og langsiktighet i planlegging av 
tiltak? 

 

 

Om noen, hvilke utfordringer møter du som bidragsyter for å sikre helhetlige, langsiktige og 
koordinerte tjenester? 

 

 

 

Andre kommentarer: 

  

Tusen takk for hjelpen! 
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Vedlegg 4 Forkortelser brukt i rapporten 

ASK-Alternativ supplerende kommunikasjon 

BFE- Barne- og familieenheten 

BMS- Balansert målstyring 

BPA-Brukerstyrt personlig assistanse 

EST-Etter skoletid 

HP-Handlingsprogram 

IOP-Individuell opplæringsplan 

IP-Individuell plan 

KOSTRA- Kommune-stat rapportering 

PPT- Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

SFO-Skolefritidsordning 

SPFT-Spesialpedagogisk førskoleteam 
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Rådmannens uttalelse 
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