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 I 

Våre små søsken av Inger Hagerup 

Vi har en liten søster, 
vi har en liten bror 

som er litt annerledes  
enn andre barn på jord. 

 
De kom til denne verden, 

det vanskelige sted 
med mindre håndbagasje 

enn vi er utstyrt med. 
 

Vi voksne er så store  
i gjerning og i ord. 

Vår lille bror og søster 
blir aldri riktig stor. 

 
Vi har vår eng og åker, 

vi har vårt kjøpmandskap, 
og vi beregner livet 
i vinning og i tap. 

 
Det er så lett å skubbe 
de små og svake vekk 
og la dem stå tilbake  
med hjelpeløse trekk. 

 
Det er så lett å glemme: 

når siste båt skal gå, 
må alle passasjerer 
la all bagasje stå. 

 
Da blir det kanskje lettest  

for disse små fordi 
de bare har et hjerte 
med sorg og glede i. 

 
Og gleden er så deilig, 
men sorgen er så trist. 
Det har vår lille søster 
og bror bestandig visst. 

 
Så la oss gi dem gleden 
til de skal gå ombord 
med sine barnehjerter 
vår søster og vår bror. 
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I forbindelse med arbeidet med masteroppgave i rettsvitenskap vil jeg rette en 
stor takk til: 

 

 

Veileder Kristin Solberg 

Kunnskapsdepartementet 

Offentlige ansatte ved Levanger kommune som har bidratt med tallmateriale, 

Lokale og nasjonale politikere for deres innspill, 

Organisasjoner som kjemper for rettigheter til barn og  

 personer med funksjonsnedsettelser 

Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne som har bidratt til  

forståelse av hvilke rettslige problemstillinger som oppstår i praksis.  

 

 

Til slutt en stor takk til familie og venner for god hjelp og støtte! 
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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av problemstilling 

For barn med nedsatt funksjonsevne er tidlig tilrettelegging avgjørende for barnets 

utvikling i et langsiktig perspektiv.1 En rekke forskningsresultater stadfester at tidlig 

intervensjon er meget gunstig i et samfunnsperspektiv.2 

 

Betydningen av tidlig tilrettelegging fordrer grundig gjennomgang av hvilke plikter 

kommunen og barnehagen har i forbindelse med tilrettelegging til barn med nedsatt 

funksjonsevne. Å fastlegge det rettslige innholdet i barnehagen og kommunen sine plikter i 

forbindelse med tilrettelegging utløser en rekke uklare rettslige problemstillinger knyttet til 

hjemling, innhold og rekkevidde. Hovedformålet med oppgaven er å drøfte disse 

problemstillingene og gi en fremstilling av gjeldende rett. Oppgaven inneholder flere 

prosessuelle problemstillinger: Det må vurderes hvorvidt barnehageloven § 13(1) medfører 

plikt til å vurdere tilretteleggingsbehovet ved søknad om prioritet ved opptak til 

barnehagen. Hvilken fremgangsmåte kommunen er forpliktet til å følge i forbindelse med 

vedtak om tilskudd utløser også flere prosessuelle problemstillinger knyttet til 

forvaltningslovens regler om saksbehandling. 

 

Enkelthistorier fra virkeligheten, rapport om tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne i 

barnehagen3 og tall fra SSB4 indikerer at mange barn med nedsatt funksjonsevne ikke får 

en tilrettelagt barnehagehverdag som ivaretar deres behov for støtte, oppfølgning og 

stimulering. Faktiske forhold kan tyde på at utfordringene relatert til tilrettelegging til barn 

med nedsatt funksjonsevne i barnehagen rettslig sett kan deles inn i tre hovedgrupper:1) 

                                                
1 Rye (2007) 
2 Havnes (2009), NOU 2010:8 
3 Econ (2008) 
4 SBB (2008, 2009 og 2010) 
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Avdekking av tilretteleggingsbehov. 2) Barnehagen og kommunen sine plikter i forbindelse 

med gjennomføring av tilrettelegging. 3) Kommunen sine plikter i forbindelse med 

finansiering av tilrettelegging.  

 

Med begrenset forskningsmateriale om tilretteleggingssituasjonen i barnehagen for barn 

med nedsatt funksjonsevne, vil det benyttes to situasjoner fra virkeligheten for å belyse 

hvilke rettslige problemstillinger som kan oppstå.  

 

For mange barn med nedsatt funksjonsevne er det viktig med en lovgivning som sikrer at 

tilretteleggingsbehovet avdekkes på et tidlig tidspunkt. Følgende eksempel kan belyse 

betydningen av dette:  
 

Foreldre til et barn med motoriske og atferdsmessige problemer får anbefalt av 

helsestasjonen å søke om prioritet ved opptak til barnehagen. Barnet får prioritet i 

opptaksprosessen, men tilretteleggingsbehovet blir ikke vurdert. På grunn av 

manglende innsikt i barnets helsetilstand forstår ikke foreldrene at barnet har et 

tilretteleggingsbehov. På småbarnsavdelingen i barnehagen hvor barnet begynner er 

det mange vikarer og pedagogisk leder har vært sykmeldt i lang tid. Barnehagen 

avdekker derfor ikke at barnet har et behov for tilrettelegging.  
 

Eksemplet illustrer at det kan være et problem at tilretteleggingsbehovet ikke avsløres på et 

tidlig tidspunkt. Avdekking er første skritt  mot å gi barn med nedsatt funksjonsevne et 

tilrettelagt tilbud i barnehagen.  

 

Følgende eksempel som viser hvordan barn med nedsatt funksjonsevne kan få en uheldig 

posisjon i en konflikt mellom barnehagen og kommunen om hvorvidt 

tilretteleggingsbehovet utløser en kommunal finansieringsplikt:  
 

Det er konstatert at et barn med angst har et tilretteleggingsbehov i barnehagen. 

Foreldrene til barnet mener det er nødvendig med særskilt personalmessig 

tilrettelegging for å skape trygghet for barnet. Barnehagen hevder ovenfor 

foreldrene at de ikke har en selvstendig individuell tilretteleggingsplikt og at det er 
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uaktuelt å gi barnet et tilrettelagt tilbud før kommunen har bevilget midler til 

tilrettelegging. Kommunen mener at barnehagen må gi barnet et tilrettelagt tilbud 

innen sitt ordinære budsjett og uten økonomisk tilskudd fra kommunen.  
 

Ansvarsfordelingen mellom kommunen og barnehagen medfører et behov for en 

fremstilling som klargjør eksistens, innhold, og rekkevidde av barnehagen og kommunen 

sine plikter i forbindelse med tilrettelegging i barnehagen.  

1.2 Oppgavens struktur 

Første kapittel inneholder presentasjon av problemstilling, oppgavens struktur, 

avgrensninger og begrepsavklaringer. Kapitelet vil også inneholde en fremstilling av 

rettskilder. Tilslutt vil oppgavens bruk av tallmateriale kommenteres. 

 

Andre kapittel presenterer en rekke problemstillinger knyttet til avdekking av 

tilretteleggingsbehov til barn med nedsatt funksjonsevne. Kapitlet tar utgangspunkt i 

kommunen sine plikter i forbindelse med søknad om prioritet ved opptak til barnehagen. På 

grunn av målet om et helhetlig fremstilling av hvordan tilretteleggingsbehovet kan 

avdekkes, inneholder kapitlet en drøfting av hvorvidt foreldrene har plikt til å legge frem 

erklæring om barnets helse, herunder tilretteleggingsbehov. Dette er funnet nødvendig selv 

om temaet er avgrenset til å omhandle kommunen og barnehagen sine plikter.  

 

Hovedproblemstillingene i tredje kapittel er i hvilken grad barnehagen og/eller kommunen 

har en plikt til å sørge for tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne som har et 

tilretteleggingsbehov. Det vil også undersøkes hvorvidt manglende tilrettelegging kan 

medføre brudd på diskriminerings-og tilgjengelighetsloven.  

 

Fjerde kapittel omhandler kommunen sine plikter i forbindelse med finansiering av 

individuell tilrettelegging. I punkt 4.4 vil det drøftes hvorvidt kommunen har adgang til å 

sette vilkår  og til å gi pålegg i forbindelse med tilrettelegging. Adgangen til å sette vilkår 

er nært knyttet opp mot finansieringsplikten og adgangen til å gi pålegg er nært knyttet opp 

mot tilsynsplikten. Dette vil derfor drøftes selv om kommunen sin adgang til å gjøre dette 
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ikke er med i ordlyden i hovedproblemstillingen. Strukturelt sett har det vært tvil om 

plasseringen av punkt 4.4.2. Det må presiseres at punkt 4.4.2 om kommunen sin adgang til 

å gi pålegg ikke er knyttet  til finansiering av tilrettelegging.  

 

Konklusjonene om gjeldende rett i andre, tredje og fjerde kapittel vil benyttes som 

utgangspunkt for en drøfting av rettsstillingen til barn med nedsatt funksjonsevne i femte 

kapittel. I dette kapittelet vil det drøftes hvorvidt lovgivningen bør endres eller 

tydeliggjøres. I tillegg vil det undersøkes hvorvidt FNs barnekonvensjon sammenholdt med 

forvaltningspraksis fører til at lovgivningen må endres.  

 

Sjette kapittel inneholder en kort sluttbemerkning med fokus på den fremtidige situasjonen 

for barn med nedsatt funksjonsevne. 

1.3 Avgrensninger 

Oppgaven har flere avgrensninger, hvorav fem er så sentrale at det er nødvendig å nevne 

dem særskilt. 

 

De tre første avgrensninger omhandler rettigheter som kan få betydning for tilrettelegging 

til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen:  

 

Temaet i oppgaven er rettet mot individuell tilrettelegging til et barn med nedsatt 

funksjonsevne. Det avgrenses derfor mot diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §9 som 

omhandler generell tilrettelegging. Det avgrenses også mot generell tilrettelegging i 

forskrift om rammeplan for barnehagen 1.8.  

 

Begrepet individuell tilrettelegging innbefatter spesialpedagogisk hjelp etter 

opplæringsloven §5-7. Oppgaven avgrenses mot denne formen for tilrettelegging. Denne 

bestemmelsen gir barn, etter en sakkyndig vurdering, et individuelt rettskrav. Retten til 

spesialpedagogisk hjelp gjelder også for barn som ikke har nedsatt funksjonsevne. I 

rundskriv om statstilskudd fremheves at det i praksis kan ”være vanskelig å trekke et helt 

klart skille mellom rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven og tildeling av 
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midler til…barn med nedsatt funksjonsevne.”5 Opplæringsloven gir en del rettigheter til 

barn med funksjonsnedsettelser som også kan benyttes i barnehage. Dette er blant annet 

tegnspråkopplæring og skyss, jf. opplæringsloven §§2-6 og 2-7. Heller ikke disse 

rettighetene vil fremstilles i oppgaven.  

 

Det avgrenses mot andre rettigheter som barn med nedsatt funksjonsevne kan ha etter 

helse-og sosiallovgivningen, selv om disse kan få betydning for tilretteleggingstilbudet i 

barnehagen. Dette gjelder først og fremst barn med nedsatt funksjonsevne som har 

individuell plan, jf. forskrift om individuell plan.  

 

De to siste avgrensingene er nødvendige på grunn av oppgavens omfang: 

  

Fremstillingen inneholder et utvalg av saksbehandlingsregler i forhold til kommunen sin 

finansieringsplikt. Blant annet er forvaltningens veiledningsplikt etter forvaltningsloven 

§11 ekskludert fra fremstillingen.  

 

Femte kapitel vil ikke inneholde rettspolitiske vurderinger basert på potensielle subsidiære 

konklusjoner fra andre, tredje og fjerde kapittel. Subsidiære konklusjoner av punkt 3.5.2 

eller punkt 4.3.1 kunne gitt grunnlag for interessante rettspolitiske drøftinger.  

1.4 Begrepsavklaringer 

1.4.1 Individuell tilrettelegging 

Individuell tilrettelegging tar utgangspunkt i hvert enkelt barns behov for tilrettelegging. 

Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for tilrettelegging av sosiale, pedagogiske 

og/eller fysiske forhold i barnehagen, jf. forskrift om rammeplan for barnehagen 1.9. Barn 

som benytter rullestol kan ha behov for fysisk tilrettelegging av utearealet ved asfaltering. 

Synsproblemer hos barn kan medføre at det er nødvendig med materiell tilrettelegging 

gjennom innkjøp av tilpassede leker. Dette er ikke en uttømmende liste over hva 

                                                
5 Rundskriv F-02-10 (2010) s. 15-16 
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individuelle tilrettelegging kan være, men snarere eksempler på tilrettelegging som det ofte 

er behov for i praksis. 

1.4.2 Barnehagen og barnehageeier 

I følge barnehageloven §§6 og 10 er barnehagen en virksomhet som er godkjent av 

kommunen for å ha ansvar for barn under opplæringspliktig alder. I barnehageloven §6 

oppstilles følgende kumulative vilkår for godkjenning som barnehage: 1) Virksomheten er 

regelmessig. 2) Ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer. 3) 

Antall barn må være over fem dersom barna er under tre år og over ti dersom barna er tre år 

eller eldre. 4) Virksomheten må utføres mot godtgjøring. 5) Barn under opplæringspliktig 

alder. Det er verdt å merke seg at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

§2 oppstiller fem kumulative vilkår for at en virksomhet skal betraktes som en barnehage 

hvorav to avviker fra barnehageloven: 1) Tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn 10 

timer. 5) Antall barn som er tilstede samtidig er tre eller flere. I forarbeidene til 

barnehageloven uttales det uttrykkelig at forskriften kommer ”til anvendelse på en rekke 

virksomheter som ikke er godkjenningspliktige etter barnehageloven.”6 At enkelte 

barnehager som faller inn under forskriften ikke faller inn under definisjonen i 

barnehageloven, vil ikke problematiseres ytterligere i oppgaven.  

 

”Eier av barnehagen er ansvarlig for at barnehagen drives innenfor rammene av 

barnehageloven og rammeplanen.”
7
 Barnehageeier har i følge forarbeidene til 

barnehageloven ansvar for at barnehagen oppfyller krav etter forskrift om miljørettet 

helsevern.8 Oppgaven benytter konsekvent begrepet barnehagen selv om pliktsubjekt er 

barnehageeier, jf. barnehageloven §7(1). Årsaken til dette er at barnehagelovgivningen stort 

sett benytter begrepet barnehagen i forhold til plikter i forbindelse med tilrettelegging til 

barn med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet barnehageloven §2(3). 

                                                
6  Ot.prp.nr 72(2004-2005) s 40 
7  Ot.prp.nr 72 (2004-2005) s 44 
8  Ot.prp.nr 72 (2004-2005)  
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1.4.3 Barn med nedsatt funksjonsevne 

Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe. Det dreier seg om barn som har 

skade eller avvik i sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller biologiske 

funksjoner.9 ”Det er ikke oppstilt krav til varighet eller alvorlighetsgrad, men det forutsettes 

en avgrensning mot forbigående og/eller bagatellmessige forhold som ikke påvirker 

funksjonsevnen i nevneverdig grad.» 10  
 

”Funksjons-nedsettelse er å oppfatte som et gap mellom personens funksjonsnedsettelse og det krav 

til funksjon som personens omgivelser stiller...Gapet viser avstanden (funksjonstapet) mellom 

individets personlige forutsetninger på den ene siden og omgivelsenes krav og tilgjengelighet på den 

andre siden.”11  
 

I rettsgrunnlaget som er relevant for tilretteleggingsplikten benyttes begrepene barnets 

funksjonsnivå, barnets…funksjonshemming, funksjonshemmede og nedsatt funksjonsevne, 

jf. barnehageloven §2(3), FNs barnekonvensjon art.2, forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler §9, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Spørsmålet er om 

begrepene er sammenfallende eller om personkretsen varierer avhengig av hvilket begrep 

loven benytter? I utgangspunktet inkluderer begrepet nedsatt funksjonsevne en større 

personkrets enn både funksjonshemming og funksjonshemmede. Dette skyldes at flere 

typer funksjonsnedsettelser omfattes av begrepet nedsatt funksjonsevne, og at dette ikke 

inneholder et krav til varighet og/eller alvorlighetsgrad utover det som må antas å være 

kortvarig og/eller bagatellmessig. Hvorvidt barn med nedsatt funksjonsevne faller inn 

under de ulike definisjonene må vurderes konkret i forhold til hjemmelen. 

1.4.4 Barnehagen og kommunen 

Begrepet barnehagen vil i fremstillingen inkludere alle barnehager uavhengig av hvorvidt 

eieren er offentlig eller privat. Der fremstillingen utelukkende omhandler enten privat eller 

offentlig barnehage vil det presiseres i teksten. Begrepet kommunen benyttes om 

kommunen som barnehagemyndighet.  

                                                
9  Mørland (2008) 
10 NOU 2010:5 s. 26 
11 NOU 2010:5 s. 26 
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1.5 Rettskilder 

Lovgivning om tilrettelegging i barnehagen er relativt ny og innbefatter hovedsakelig 

følgende lover: FNs konvensjon om barnets rettigheter(heretter FNs barnekonvensjon)  ble 

gjort til norsk lov 2003, barnehageloven er fra 2005, forskrift om rammeplan for 

barnehagen er fra 2006 og diskriminerings-og tilgjengelighetsloven er fra 2008. 

1.5.1 FNs barnekonvensjon 

FNs barnekonvensjon regulerer forholdet mellom staten og individet. Det er bare staten 

som direkte pålegges plikter. Begrepet staten i FNs barnekonvensjon innbefatter lovgiver, 

domstolene og alle nivåer i forvaltningen, herunder kommunene. Ved å inkorporere 

konvensjonen i lovgivningen er FNs barnekonvensjon direkte forpliktende ikke bare for 

offentlige organer, men også enkeltpersoner og organisasjoner. FNs barnekonvensjon har 

en semi-konstitusjonell posisjon i norsk rett, og skal i følge menneskerettighetsloven §3 

ved motstrid med annen lovgivning gå foran.  

 

FNs barnekonvensjon benyttes på tre måter i oppgaven. FNs barnekonvensjon kan være et 

selvstendig grunnlag for å pålegge kommune og offentlige barnehagen plikter i forbindelse 

med tilrettelegging. ”Direkte anvendelse forutsetter at bestemmelsen er utformet slik at den 

er egnet til å bli umiddelbart anvendt av de nasjonale myndigheter.”12 Det må tas stilling til 

hvorvidt artikkelen ”etter sitt innhold er egnet til å bli anvendt som selvstendig rettslig 

grunnlag.”13 Det vil blant annet drøftes hvorvidt forvaltningens prioritering mellom barn 

med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med enkeltvedtak om tilskudd er i strid med FNs 

barnekonvensjon art.2. Ved tvil om lovgivningen hjemler en plikt i forbindelse med 

tilrettelegging kan FNs barnekonvensjon være en rettskildefaktor med betydelig vekt. 

“At barnekonvensjonen nå er norsk lov, innebærer at hensynet til barnets beste også kan 

innfortolkes i lovgivning hvor prinsippet ikke direkte kommer til uttrykk.”14 FNs 

barnekonvensjon kan for eksempel få betydning for hvorvidt barnehageloven § 3 gir barn 

                                                
12 Rt 2001  1015 
13 Smith (2008) s. 21 
14 Haugli (2008) s 54 
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med nedsatt funksjonsevne  individuell rettighet. I femte kapittel drøftes det hvorvidt FNs 

barnekonvensjon kan medføre at lovgiver må endre lovgivningen for å sikre at 

gjennomføring av konvensjonens rettigheter, jr. FNs barnekonvensjon art.4.  

 

Tolkningen av FNs barnekonvensjon byr på flere særegenheter i forhold til lovgivningen 

for øvrig.  Høyesterett har tillagt FNs barnekomite sine uttalelser vekt.15 Barnekomiteen 

utgir generelle kommentarer som ”er verdifulle retningslinjer for tolkningen og 

anvendelsen av konvensjonen.”16 Den europeiske menneskerettighetsdomstol har gitt 

uttrykk for at menneskerettighetskonvensjonen må tolkes dynamisk. 17 Det fremgår av 

barnekonvensjonen at den skal tolkes som en helhet. FNs barnekomiteen fremhever 

konvensjonens fire grunnprinsipper, artikkel 2, 3, 6 og 12, og påpeker at de har sentral 

betydning for tolkningen av konvensjonens artikler. 18 I artikkel 23 er  funksjonshemmede 

barn gitt særlige rettigheter som kan få betydning for tilrettelegging i barnehagen.  

1.5.2 Lover og forskrifter 

Barnehageloven er den sentrale loven ved fastlegging av barnehagen og kommunen sine 

plikter i forbindelse med tilrettelegging. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står også sentralt i 

forhold til barnehagen sine plikter i forbindelse med tilrettelegging. I oppgaven benyttes 

betegnelsen barnehagelovgivningen om disse tre rettsgrunnlagene, selv om forskrift om 

miljørettet helsevern egentlig tilhører helseretten. Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven 

§12(3) er rettet mot kommunen sin tilretteleggingsplikt, mens både kommunen og 

barnehagen kan være pliktsubjekt etter lovens §4. Forvaltningsloven er sentral i forhold til 

kommunen sin saksbehandling i forbindelse med vedtak om tilskudd til tilrettelegging.  

Opplæringslova, barnelova og barnevernloven vil også omtales i oppgaven. 

 

                                                
15 Rt	  2001	  	  1015	  	   
16 Høstmælingen (2003) s 80 
17 Tyrer mot Storbritannia 
18 Barnekomiteen (2003) 
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Forskrift om rammeplan for barnehagen inneholder en rekke bestemmelser som kan få 

betydning for barnehagen sin tilretteleggingsplikt. Dette fordrer en helhetlig tolkning av 

barnehagelovgivningen. 

1.5.3 Ulovfestet rett 

Oppgaven vil omtale den ulovfestede vilkårslæren  i forvaltningsretten.  

1.5.4 Forarbeider 

Lovbestemmelsene om tilretteleggingsplikter preges av en fragmentarisk 

lovgivningsteknikk og vage formuleringer. Konsekvensen kan være at andre rettskilder vil 

kunne få utvidet rettskildemessig betydning. I mangel på rettspraksis kan forarbeider få stor 

rettskildemessig vekt. I oppgaven vil Ot.prp.nr 44 (2007-2008) og Ot.prp.nr 72 (2004-

2005) få betydning for tolkningen av henholdsvis diskriminerings-og tilgjengelighetsloven 

og barnehageloven. Hvilken vekt uttalelsene i forarbeidene skal ha vil variere basert på 

hvilken type stoff og hvem som har gitt bidraget.19 I den grad uttalelser i forarbeidene må 

anses som uttrykk for lovgivers vilje bør uttalelser tillegges adskillig vekt.20 Dette gjelder 

for eksempel uttalelsene i forarbeidene om at kommunen har et finansieringsansvar for 

tilrettelegging i barnehagen.21 

1.5.5 Rundskriv 

Rundskriv om statstilskudd kan ha hatt stor betydning for forvaltningen sin praksis når det 

gjelder tilskudd til tilrettelegging. I den grad uttalelser i rundskrivet kan betraktes som 

sammenfallende med fast og varig forvaltningspraksis kan uttalelsene tillegges noe vekt. 

Når det gjelder saksbehandlingsregler som står beskrevet i rundskrivet, kan det være grunn 

til å tro at forvaltningen i alle fall til en viss grad følger disse. Mer tvilsomt kan det være 

om kommunen bevilgninger kommunale midler i samsvar med nødvendighetskriteriet i 

rundskrivet.22 For øvrig er utgangspunktet er at rundskrivet ikke er rettslig forpliktende, 

                                                
19 Eckhoff (2001)  
20 Eckhoff (2001)  
21 Ot.prp.nr 72 (2004-2005)  
22 Rundskriv F-02-10 (2010)   
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men gir uttrykk for anbefalinger og råd. I mangel på andre rettskilder kan rundskriv, som 

tradisjonelt har liten vekt, få betydning for utfallet av drøftingen. 

1.5.6 Høyesterettspraksis 

Den juridiske metoden i oppgaven preges av at det finnes  lite rettspraksis som er relevant 

for tilretteleggingsplikter i barnehagen. Dette har muligens sammenheng med at 

bestemmelsene er av nyere dato. Annen forklaring kan være at barnehageloven ikke gir 

barn med nedsatt funksjonsevne rettskrav i forbindelse med tilrettelegging. Når det gjelder 

kommunen sin saksbehandling av søknad om tilskudd finnes det noe relevant rettspraksis. I 

Rt. 1990 s. 861 ble vedtaket satt til side som ugyldig, da det ikke fremgikk av begrunnelsen 

for vedtaket at alle pliktige hensyn var tatt i betraktning. Rt. 1915 s. 161, Rt. 1964 s. 256, 

Rt. 1964 s. 206 og Rt 1979 s. 994 er relevant for kommunen sin adgang til å sette vilkår.  

1.5.7 Forvaltningspraksis 

Forvaltningspraksis er relevant i den grad praksisen er konsekvent og er av en viss 

varighet.23 Econ-undersøkelsen kan til en viss grad gjenspeile forvaltningens praksis 

og/eller rettsoppfatning. Det er nødvendig å skille mellom forvaltningspraksis som er i strid 

med loven og forvaltningspraksis som kan få rettskildemessig vekt. Ulovlig 

forvaltningspraksis kan ikke tillegges vekt uavhengig av hvor konsekvent og varig den er. I 

følge Econ-undersøkelsen bevilger 11% av kommunen ingen midler til tilrettelegging.24  

Det fremstår som tvilsomt at slik forvaltningspraksis er lovlig. Praksisen kan ikke bidra til å 

innskrenke kommunen sin finansieringsplikt etter barnehageloven. Hvilken vekt 

forvaltningspraksis kan få vil variere både med rettskildebilde for øvrig, og faktorens egen 

vekt. Rettspraksis har tillagt langvarig, omfattende og konsekvent praksis betydelig vekt 

ved tolkningen.25  

                                                
23 Eckhoff (2001) 
24 Econ (2008)  
25 Rt 2000 220 
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1.5.8 Annen praksis 

Det foreligger ingen praksis fra Sivilombudsmannen i forhold til enkeltvedtak om tilskudd 

til tilrettelegging. I forhold til diskriminerings-og tilgjengelighetsloven kunne praksis fra 

Likestillings-og diskrimineringsnemda/ombudet være relevant, men på nåværende 

tidspunkt foreligger ikke slik praksis.  

1.5.9 Reelle hensyn  

I forhold til tilretteleggingsproblematikk fremstår både interesseavveininger og 

konsekvensbetraktninger som relevante hensyn. Hvilken vekt de reelle hensyn kan få, vil 

variere i forhold til faktorens ”egenvekt” og hvilke øvrige rettskildefaktorer som er tilstede. 

Et hensyn som tillegges betydning i flere drøftinger er hensynet til tidlig intervensjon. 

Konsekvensbetraktninger om tidlig intervensjon26 kan få tyngre vekt på grunn av at 

hensynet må anses å være alminnelig akseptert.  

1.6 Bruk av tall fra SSB, Econ og Levanger kommune 

SSB er ansvarlig for innsamling av tall fra årsmeldingen for barnehagen. Tall fra 

årsmeldingen benyttes i oppgaven, men det må fremkomme at det er tvil med hensyn til 

nøyaktigheten av tallene. Når det gjelder antall barn med nedsatt funksjonsevne opereres 

det med tre kategorier: 1) Antall barn med nedsatt funksjonsevne som er tatt opp ved 

prioritering etter barnehageloven §13(1). 2) Antall barn med nedsatt funksjonsevne som er 

tatt opp ordinært, dvs. ikke etter barnehageloven §13(1). 3) Antall barn med særlige behov 

(barn som ikke er ført opp i pkt. a eller b.) I stortingsmelding fremkommer det at summen 

av disse tre tilsvarer antall barn med nedsatt funksjonsevne.27 Oppgaven legger derfor til 

grunn at barn med særlige behov går inn under begrepet barn med nedsatt funksjonsevne. 

 

Econ-undersøkelsen benyttes som kilde til informasjon om forvaltningspraksis. Det må 

bemerkes at formuleringene i undersøkelsen ikke alltid er sammenfallende med 

formuleringene i problemstillingene i oppgaven. Et eksempel kan være spørsmålet om det 

                                                
26 NOU 2010:8  
27 St.meld. nr. 41 (2008-2009): 
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”skjer en prioritering av de begrensede ressursene i statstilskuddet.”28 17 % av kommunene 

svarer at de ”bruker det som trengs av frie midler på dette område”.29 Selv om dette 

spørsmålet omhandler hvorvidt det skjer en prioritering kan kommunene sine svar benyttes 

til  å vurdere hvorvidt bevilgningsnivået samsvarer med de krav som stilles i lovgivningen.  

 

I femte kapittel vil det benyttes informasjon fra Levanger kommune for å illustrere hvordan 

tilskuddsordningen kan fungere i praksis. Diagram 1 og 4 bygger på informasjon fra 

regnskapet til Levanger kommune fra 2009. Diagram 4 har i tillegg en kategori kalt 

underfinansiering av tilretteleggingsbehov. Kategorien bygger på opplysninger fra enheten 

for Barn og Familie i Levanger kommune om at det i 2009 ble søkt på ressurser tilsvarende 

1,5 millioner kroner mer enn det var midler til.30 Styrergruppen i de private barnehagene i 

Levanger kommune har utført en undersøkelse omkring hva som er barnehagens reelle 

behov for tilskudd. ”Rapporten viste at det synes å være en underrapportering av behov.”31 

Det er knyttet usikkerhet til selve beløpet.. Det kan være for høyt dersom barnehagen har 

søkt om mer midler enn det reelle behovet. Det kan være for lavt på grunn av at 

barnehagene mener det er en underrapportering av behovet.  

2 Plikter før avdekking av tilretteleggingsbehov 

2.1 Innledning 

Tilretteleggingsprosessen starter med at det avdekkes at barn med nedsatt funksjonsevne 

har behov for tilrettelegging i barnehagen. Det nærmere innholdet i vurderings-, 

informasjons- og observasjonspliktene til henholdsvis kommunen, foreldrene og 

barnehagen kan være av stor betydning for om barnets behov for tilrettelegging avdekkes 

og på hvilket tidspunkt dette skjer. 

                                                
28 Econ(2008) s 45 
29 Econ(2008) s 45 
30 Aksnes (2010) 
31 Børve (2010) 
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2.2 Kommunen sine plikter ved søknad om opptak etter barnehageloven §13(1)  

2.2.1 Hvilke prosessuelle og materielle plikter har kommunen i forbindelse med søknad 

om prioritet ved opptak? 

Barnehageloven §13(1): ”Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i 

barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt 

funksjonsevne.” I følge §13(3) har kommunen ansvaret ”for at barn med rett til prioritet får 

plass i barnehage.”   

 

Sakkyndig kan være  faglige instanser og medisinsk personer som har hatt med barnet å 

gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble 

oppdaget/diagnostisert. Eksempler på dette kan være lege, PP-tjeneste og helsestasjon.32 

 

Ordlyden i barnehageloven §13 taler for at alle barn med nedsatt funksjonsevne har rett til 

prioritet ved opptak i barnehagen uavhengig av om de har et særskilt behov for 

barnehageplass. Bestemmelsen pålegger imidlertid at det skal skje sakkyndig vurdering av 

hvorvidt barnet har en funksjonsnedsettelse. Skal sakkyndig vurdering utelukkende  

vurdere om barnet har funksjonsnedsettelse? Ordlyden taler mot å tillate at forvaltningen 

foretar en utvelgelse av hvilke barn med nedsatt funksjonsevne som skal få prioritet basert 

på andre kriterier enn hvorvidt barnet har en funksjonsnedsettelse. Forarbeidene påpeker at 

det, i tillegg til vurderingen om barnet har funksjonsnedsettelse, er nødvendig med en 

sakkyndig vurdering om funksjonsnedsettelsen utløser en fortrinnsrett: ”Vurderingen bør 

således gå ut på graden av den nedsatte funksjonsevnen. Det vil si at ikke alle former for 

helsesvakhet, språkproblem eller adferdsavvik gir rett til prioritet.”33 I rundskriv om 

barnehageloven heter det at  ”sakkyndig instans må vurdere om funksjonsnedsettelsen og 

dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for 

førskolebarn ellers.”34 Forarbeider35 og rundskriv36 beskriver en totrinnsprosess. Først må 

                                                
32 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
33 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) s. 74 
34 Rundskriv F-08-06 (2006) s. 45 
35 Ot.prp.nr 72 (2004-2005)  
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sakkyndig vurdere hvorvidt barnet har nedsatt funksjonsevne. Deretter må det tas stilling til 

hvorvidt graden av funksjonsnedsettelse skaper større behov som utløser prioritet. 

Bakgrunnen for prioriteringsbestemmelsen er at barn med nedsatt funksjonsevne har et 

”særskilt behov for et barnehagetilbud.”37 Konsekvensen av å gi bestemmelsen et for vidt 

anvendelsesområde, kan være at prioriteringsretten til en viss grad mister sin funksjon som 

en ekstra beskyttelse for barn som har et stort behov for barnehageplass. Det fremstår 

eksempelvis som unødvendig at barn med lettere allergi får fortrinn i søknadsprosessen om 

barnehageplass.  

 

Konklusjonen er at kommunen etter barnehageloven §13 har prosessuell plikt til å foreta 

sakkyndig vurdering av funksjonsnedsettelse og behovet for barnehageplass. I den grad 

funksjonsnedsettelsen medfører større behov for barnehageplass i forhold til 

funksjonsfriske, må kommunen gi barn med nedsatt funksjonsevne prioritet ved opptak til 

barnehagen.  

2.2.2 Kan det også innfortolkes plikt til å vurdere tilretteleggingsbehovet i forbindelse 

med sakkyndig vurdering etter barnehageloven §13? 

Det harmoniserer dårlig med ordlyden i barnehageloven §13 å innfortolke  plikt til å 

vurdere hvorvidt barn med nedsatt funksjonsevne trenger ekstra tilrettelegging. 

Forarbeidene til barnehageloven38, forarbeidene til diskriminerings-og 

tilgjengelighetsloven39, rundskriv om barnehageloven40og rundskriv om statstilskudd41 

knytter kommunen sin finansieringsplikt til barnehageloven §13. Implisitt i kommunen sin 

finansieringsplikt ligger det at ett behov for tilrettelegging på ett tidspunkt må vurderes. 

Dette åpner for å innfortolke  plikt til å vurdere tilretteleggingsbehov i barnehageloven §13.  

 

                                                                                                                                               
36 Rundskriv F-08-06 (2006)  
37 Rundskriv F-08-06 (2006) s. 45 
38 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
39 Ot.prp.nr 44 (2007-2008)  
40 Rundskriv F-08-06 (2006)  
41 Rundskriv F-02-10 (2010)  
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Bakgrunnen for forvaltningspraksis er rundskriv om statstilskudd. I rundskrivet beskrives 

en saksbehandling hvor barnehagene søker om tilskudd til tilrettelegging og hvor 

kommunen deretter vurderer tilretteleggingsbehov.42 Reelle hensyn taler for ikke å tolke 

rundskrivet som at det uttømmende regulerer tidspunktet for vurdering av 

tilretteleggingsbehov. Det fremstår som sannsynlig at rundskrivet regulerer situasjonen der 

barnehagen søker om tilskudd og tilretteleggingsbehovet ikke er vurdert på et tidligere 

tidspunkt. 

 

Barnehageloven §13 pålegger kommunen å foreta sakkyndig vurdering av om barnet har  

funksjonsnedsettelse som medfører større behov for barnehageplass sammenlignet med 

andre barn. Det fremstår som hensiktsmessig at tilretteleggingsbehov vurderes samtidig 

med at en sakkyndig vurderer funksjonsnedsettelse. Effektivitetshensyn i forvaltningen gjør 

det naturlig å slå sammen sakkyndig vurdering av i hvilken grad funksjonsnedsettelsen 

skaper et behov for barnehageplass, og hvorvidt funksjonsnedsettelsen skaper et behov 

tilrettelegging. Sakkyndige vil etter vurdering av funksjonsnedsettelsen ofte ha et godt 

utgangspunkt for å kunne uttale seg om tilretteleggingsbehovet. Det kan trekkes parallell til 

situasjonen for barn med nedsatt funksjonsevne som skal begynne på skolen. I forskrift om 

rammeplan for barnehagen 5.1 står det følgende: ”Dersom det er behov for omfattende 

tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen.”  Det kan 

være tilsvarende viktig at tilrettelegging forberedes i god tid før barnehagestart. Forskning 

bekrefter at norsk utdanning har vært preget av en vente- og- se-holdning.43 Barnehagen er i 

stadig større grad ”første trinn i utdanningskjeden.”44 En rekke stortingsmeldinger 

fremhever tidlig innsats som et mål for barn.45 Tidlig innsats betyr både at det skal gripes 

inn tidlig når det oppstår problemer, men også at det bør skje på et tidlig tidspunkt i barnets 

liv.46 Dersom tidlig innsats skal gå fra å være en målsetning til en realitet, vil det være et 

skritt i riktig retning at tilretteleggingsbehov vurderes ved opptak. Forskning støtter at tidlig 

                                                
42 Rundskriv F-02-10 (2010) 
43 St.meld.nr 18 (2010–2011) 
44 NOU 2010:7 s. 122  
45 St.meld.nr 16(2006-2007), St.meld.nr 18 (2010–2011), St.meld.nr 16 (2010–2011), NOU 2010: 8, NOU 

2010: 7, St.meld.nr 41 (2008-2009) 
46 St.meld.nr 16 (2006–2007) 
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tilrettelegging vil være av essensiell betydning for individet. Sterke samfunnsøkonomiske 

hensyn taler for vurderingsplikt som kan føre til tidlig avdekking av tilretteleggingsbehov. 

Tidlig avdekking av behov kan muliggjøre en tidlig tilrettelegging:  
 

”Jo senere vi setter inn tiltak for å hjelpe vanskeligstilte barn, jo mindre effektive vil slike tiltak 

være. Det blir derfor dyrt å gjennomføre spesialundervisning i grunnskolen og videregående skole 

for å ta igjen manglende oppfølging i førskolealder.”47 

 

Konklusjonen er at kommunen sin plikt etter barnehageloven §13 til sakkyndig vurdering 

må inkludere evaluering av tilretteleggingsbehovet. 

2.3 Har foreldrene plikt til å legge frem erklæring om barnets tilretteleggingsbehov før 

barnet begynner i barnehagen?  

”Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring 

gis av barnets foresatte.”, jfr barnehageloven §23(1)2.pkt. Dersom barnet ikke har vært til 

ordinære undersøkelser på helsestasjonen, fremgår det tydelig av barnehageloven 

§23(1)1.pkt at det før barnet begynner i barnehagen, ”skal det legges fram erklæring om 

barnets helse.” Første punkt sier ikke hvem som skal legge frem en slik erklæring. Bruken 

av ordet ”kan” i lovens andre punkt kan tolkes som at lovgiver ikke har ment å pålegge 

foreldre plikt til å legge frem erklæring om barnet sin helsetilstand. En annen tolkning er at 

ordet ”kan” er rettet mot dokumentasjonsmåten og ikke regulerer hvorvidt foreldrene har 

plikt til å legge frem erklæring. 

 

Kan det innfortolkes plikt til å legge frem en erklæring som informerer barnehagen om 

barnets tilretteleggingsbehov? Hvorvidt erklæring om barnets helse må inkludere 

informasjon om tilretteleggingsbehov må ses i sammenheng med barneloven. Barneloven 

§30 hjemler omsorgsplikt til de med foreldreansvar. I andre ledd utdypes dette til å gi 

”barnet forsvarleg oppseding og forsyting”. Foreldreansvaret må tolkes ut fra barnets 

perspektiv slik at innholdet i foreldreansvaret vil kunne variere fra barn til barn. Å sørge for 

at et barn med nedsatt funksjonsevne får et godt tilbud i barnehagen faller inn under 
                                                
47 Havnes (2009) s. 47 
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ordlyden ”forsvarleg oppseding”. At tilrettelegging vil utøves av barnehagen og ikke av 

foreldrene kan ikke frata foreldrene ansvar for medvirkning til at barnet får tilrettelegging. I 

forarbeidene heter det at formålet med barnehageloven §23 er å sikre at barnehagen får de 

”nødvendige helseopplysninger om barnet og således være i stand til å tilrettelegge et tilbud 

tilpasset det enkelte barns behov.” Erklæring om barnets helsetilstand kan etter 

barnehageloven §23 enten være fra helsestasjonen eller fra lege.48 

 

Konklusjonen er at foreldrene etter barnehageloven §23 har plikt til å legge frem  erklæring 

fra lege eller helsestasjon som informerer om barnets helsetilstand, herunder 

tilretteleggingsbehov.  

2.4 Plikt til å observere barn med nedsatt funksjonsevne  

2.4.1 Er barnehagen forpliktet til å observere barn med nedsatt funksjonsevne? Herunder 

plikt til å sikre og dokumentere observasjon.  

Barnehagen sin plikt til å observere kan enten gjelde hvorvidt barn med nedsatt 

funksjonsevne har behov for tilrettelegging eller behov for et endret tilretteleggingstilbud.  

 

Barnehagen har ”et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte 

behov.”, forskrift om rammeplan for barnehagen 1.9. Det er nærliggende å forstå uttalelsen 

som at barnehagen har plikt til å følge med om et barn med nedsatt funksjonsevne trenger 

tilrettelegging. Forskrift om rammeplan for barnehagen 4.3 påpeker at ”...det enkelte barns 

trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende.” Gode observasjoner er 

en nødvendighet for å finne barn som trenger spesielle tiltak.49 Det kan være flere grunner 

til at foreldre ikke informerer barnehagen om barnets tilretteleggingsbehov. Foreldrene kan 

mangle innsikt i barnets helsetilstand og/eller forstår ikke at barnet har et 

tilretteleggingsbehov. En annen forklaring kan være at foreldrene ikke kjenner til at 

barnehagen har plikt til å yte et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Gode 

observasjonsrutiner i barnehagen vil for mange barn være en forutsetning for tidlig 

                                                
48 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
49 Bugge (2010) 
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intervensjon. Gjennom den daglig kontakt med barna, har barnehagen gode forutsetninger 

for å bli oppmerksom på tilretteleggingsbehov til barn med nedsatt funksjonsevne. 

 

Har barnehagen en plikt til å sikre observasjon av tilretteleggingsbehovet til barn med 

nedsatt funksjonsevne? I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §4(2) 

fremholdes det at barnehageeieren skal sørge for at ”det er etablert et 

internkontrollsystem.” I forskriftens §3 defineres internkontrollsystem som: ”Systematiske 

tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i 

eller i medhold av lov eller forskrift.” Barnehagen må etter dette sikre og dokumentere at 

de systematisk følger opp og observerer hvorvidt barn med nedsatt funksjonsevne trenger 

tilrettelegging. FNs barnekonvensjon krever ”også at det foretas systematisk oppfølgning 

og vurdering av de handlinger som iverksettes.”50 Det påligger barnehagen å vurdere 

hvorvidt barnehagetilbudet er kvantitativt og kvalitativt tilfredsstillende eller om barnet 

trenger tilrettelegging.  

Konklusjonen er at barnehagen etter forskrift om rammeplan for barnehagen 1.9 og 4.3 har 

plikt til å observere hvorvidt barn med nedsatt funksjonsevne trenger tilrettelegging. 

Barnehagen har etter FNs barnekonvensjon og forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler §§4(2) og 3 plikt til å sikre at barnehagen gjennomfører observasjon 

av tilretteleggingsbehovet til barn med nedsatt funksjonsevne.   

2.4.2 Kommunen sin tilsynsplikt 

Hvorvidt barnehagen overholder plikt til å observere tilretteleggingsbehov kan være 

avhengig av kommunen sin tilsynsplikt. Det presenteres derfor kort grunnlaget for 

kommunen sin tilsynsplikt.  

 

”Kommunen skal…påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.”, jfr 

barnehageloven §8(1). Kommunen er etter barnehageloven §16 pålagt å føre tilsyn med 

barnehagen. Kommunen må føre tilsyn med om barnehagen overholder forskrift om 

                                                
50 Haugli (2008) s. 61 
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rammeplan for barnehagen51 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I 

henhold til disse forskriftene har barnehagen både en plikt til å observere hvorvidt barn 

med nedsatt funksjonsevne trenger tilrettelegging og til å etablere interne rutiner for god 

observasjon av barn med nedsatt funksjonsevne. 

 

I punkt 2.4.1 fremkommer det at barnehagen har plikt til å ha internkontrollsystem i forhold 

til observasjon av barn med nedsatt funksjonsevne. I forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler §3(1)b står det et at de ”systematiske tiltakene skal være beskrevet i 

administrative prosedyrer.” ”Kommunen har rett til innsyn i disse dokumenter i den grad 

dette er nødvendig for å ivareta kommunen sin tilsynsplikt, jfr barnehageloven §8(5).  

3 Barnehagen og kommunen sine plikter i forbindelse med gjennomføring av 

individuell tilrettelegging 

3.1 Innledning 

I den grad det er konstatert tilretteleggingsbehov, enten ved sakkyndig vurdering ved 

opptak, informasjon fra foreldrene eller ved observasjon i barnehagen, omhandler 

problemstillingene hvilke plikter barnehagen og kommunen har i forbindelse med 

gjennomføring av tilrettelegging. Innholdet i kommunen og barnehagen sine plikter vil 

kunne ha betydning for mulighetene til å realisere målsetningen om tidlig intervensjon.  

 

I tillegg vil det vurderes om barnehagen sin manglende tilrettelegging, kan bryte det 

generelle diskrimineringsforbudet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §4. Utfallet 

av denne vurderingen kan få betydning for rettsstilling til barn med nedsatt funksjonsevne i 

forhold til barnehagen.  

                                                
51 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
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3.2 Har kommunen plikt til å sørge for gjennomføring av tilrettelegging? 

”Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at 

barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter.”, jf. 

diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3). En naturlig forståelse av ordlyden taler for 

at kommunen kan være ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tilretteleggingen. I 

praksis kan det oppstå en situasjon hvor kommunen ikke kan overholde sin 

tilretteleggingsplikt på grunn av at barnehagen ikke er samarbeidsvillig. Dette kan lede til 

en situasjon der kommunen bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §12(3), fordi 

barnehagen ikke foretar den tilretteleggingen de er forpliktet til etter 

barnehagelovgivningen. Det kan ved første øyekast synes urimelig. Kommunen har 

imidlertid som lokal barnehagemyndighet rett til å plassere barn med nedsatt funksjonsevne 

i den barnehagen de synes er mest hensiktsmessig.52 I tillegg har kommunen en 

veilednings-og tilsynsplikt der de har myndighet til å pålegge retting og/eller stengning av 

barnehagevirksomhet.  

Konklusjonen er at kommunen har tilretteleggingsplikt som inkluderer gjennomføring av 

tilretteleggingen etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §12(3).   

3.3 Barnehagen sin plikt til individuell tilrettelegging 

3.3.1 Har barnehagen plikt til individuell tilrettelegging? 

Etter barnehageloven §2(3) skal barnehagen ”ta hensyn til barnas…funksjonsnivå...” 

Forarbeidene uttrykker at barnehagen skal ”sikre individuell oppfølgning, støtte og 

stimulering.”53 Formuleringen er vid og alle barn med nedsatt funksjonsevne faller inn 

under personkretsen i barnehageloven §2(3).  

 

Forarbeidene påpeker at barnehageloven §2(3) må ses i sammenheng med 

formålsbestemmelsen i lovens §1.54 Formålsparagrafen i barnehageloven er vag, men kan i 

                                                
52 Ot.prp.nr 44 (2007-2008)  
53 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) s. 23 
54 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
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visse tilfeller gi veiledning i forhold til hvilken plikt barnehagen har for tilrettelegging. 

Barnehagen ”skal…ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning 

som grunnlag for allsidig utvikling.”, jf. barnehageloven §1.  

 

Barnehageloven §2(3) er en ”lovfesting av rammeplanens føringer om å støtte og ta hensyn 

til det enkelte barnet.”55 Forskrift om rammeplan for barnehagen  inneholder en rekke 

uttalelser om individuell tilpasning av barnehagetilbudet.56 Følgende uttalelser kan trekkes 

frem som et eksempel på dette:  

 
”Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, 

uansett…funksjonsnivå...”57 ”Barnehagen skal...tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende 

kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale 

forutsetninger…”58  

 

Den røde tråden i forskrift om rammeplan for barnehagen er at barnehagen ”skal gi et 

individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett 

funksjonsnivå…”, jf. forskrift om rammeplan for barnehagen 1.7. En rekke bestemmelser 

danner utgangspunkt for en individuell tilretteleggingsplikt for barnehagen.  

 

Individuelle faktorer kan være avgjørende for tilretteleggingsbehov til barn med nedsatt 

funksjonsevne. Grad og type av funksjonsnedsettelse, men også alder og personlighet vil 

kunne påvirke tilretteleggingsbehovet. Hensynet til barnet taler for individuell 

tilretteleggingsplikt for barnehagen. 

 

Konklusjonen er at barnehagen har individuell tilretteleggingsplikt etter barnehageloven 

§2(3) og  flere bestemmelser i forskrift om rammeplan for barnehagen.  

                                                
55 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) s.108 
56 Forskrift om rammeplan for barnehagen (2006) 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.4 
57 Forskrift om rammeplan for barnehagen (2006) 1.4 
58 Forskrift om rammeplan for barnehagen (2006) 3.2 
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3.3.2 Har barnehagen plikt til tilrettelegging som er helsefremmende og forebyggende?  

Barnehageloven §2(6) uttrykker at barnehagen ”skal ha en helsefremmende og en 

forebyggende funksjon...” I forskrift om rammeplan for barnehagen 1.9 pålegges 

barnehagen ”et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte 

behov.” I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §7 om ”generelle krav” 

står det at blant annet at barnehagene skal ”tilrettelegges og drives slik at forskriftens 

bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en 

alment akseptert måte.” De generelle kravene må settes i sammenheng med forskriftens 

formål i §1 som konkret trekker frem at miljøet skal forebygge ”sykdom og skade.” Mange 

barn med nedsatt funksjonsevne kan i større grad enn funksjonsfriske barn være utsatt for 

ytterligere funksjonsnedsettelse og sykdom dersom barnehagen ikke yter et tilpasset 

barnehagetilbud. Et eksempel på materiell tilrettelegging kan være ekstra innkjøp av 

desinfeksjonsmidler for å hindre sykdom hos barn med nedsatt immunforsvar. 

 

Konklusjonen er at barnehageloven §2(6), forskrift om rammeplanen for barnehagen 1.9 og 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §7 jf §1 hjemler plikt til 

tilrettelegging som må ha en helsefremmende og forebyggende funksjon for barn med 

nedsatt funksjonsevne. 

3.3.3 Har barnehagen plikt til fysisk tilrettelegging? 

I følge forskrift om rammeplan for barnehagen 1.8 skal barnehagens ”fysiske 

miljø…utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta aktivt i lek og andre 

aktiviteter. I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at barn… med 

ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene.” I forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler §9 fremheves det i forhold til utforming og innredning at: 

”Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.”  

 

Konklusjonen er at barnehagen etter forskrift om rammeplan for barnehagen 1.8 og 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §9 har plikt til fysisk 

tilrettelegging. 
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3.3.4 Hvor langt går barnehagen sin plikt til individuell tilrettelegging? 

Forskrift om rammeplan for barnehagen 1.9 pålegger tilrettelegging av en viss kvalitet: 

”Likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av 

tilbudet...”  

 

Har barnehagen plikt til å ta hensyn til sosial inkludering ved gjennomføring av 

tilrettelegging? Forskrift om rammeplan for barnehagen 2.4 pålegger barnehagen plikt til å 

la alle ”barn i barnehagen, uansett…funksjonsnivå…få likeverdige muligheter til å delta i 

meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende.” Forskrift om rammeplan for 

barnehagen 2.1 påpeker at det å ”gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er 

grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt 

læringsperspektiv.” Sosial integrering i barnehagen kan være en forutsetning for at barn 

med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i samfunnet. Forskning stadfester at 

inkludering kan gi best læringsutbytte for alle barn, ikke bare barn med nedsatt 

funksjonsevne.59  Hensynet til både funksjonsfriske og barn med nedsatt funksjonsevne taler 

for at barnehagen kan ha plikt til å ta hensyn til integrering ved utformingen av 

tilretteleggingen. I artikkel 23 heter det følgende:  
 

”Partene anerkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og 

anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer selvstendighet og bidrar til barnets aktive 

deltakelse i samfunnet.” 
 

FNs barnekonvensjon artikkel 23 bidrar til at det kan være nødvendig å ta hensyn til sosial 

integrering ved utformingen av tilretteleggingen. 

 

I hvilken grad må tilrettelegging tilfredsstille en kvalitativt og kvantitativt standard som gir 

gode muligheter for positiv utvikling? Forskrift om rammeplan for barnehagen 1.9 

uttrykker at barnehagen har ”et særlig ansvar for å forebygge vansker…” Barnehageloven 

§2(6) uttrykker at barnehagen skal ha ”en helsefremmende og en forebyggende 

funksjon…” Det er liten tvil om at tilretteleggingen må være av en slik kvalitet og mengde 

                                                
59 St. meld. nr. 18 (2010–2011) 
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at den forebygger ytterligere funksjonsnedsettelser. FNs barnekonvensjon art.6nr.2 om 

barnets rett til ”development” kan tale for en tilretteleggingsplikt som tar hensyn til barnets 

rett til utvikling. Den norske oversettelsen av art.6nr.2 uttaler at kommunen skal ”sikre at 

barnet overlever og vokser opp.” Kjørholt60 påpeker at denne oversettelsen er noe tvilsom 

når man leser den engelske originalversjonen: ”State parties shall ensure to the maximum 

extent possible the survival and development of the child.” Kjørholt fremmer et forslag til 

en alternativ oversettelse, som ligger nærmere ordlyden: ”Partene skal så langt det er mulig 

sikre barnets overlevelse og utvikling.”61 FNs barnekomite har utdypet ordet 

”development” til å innbefatte følgende; ”physical, mental, spiritual, moral, psychological 

and social development…”62 FNs barnekonvensjon krever at barnehagen skal gjøre sitt 

ytterste for å sikre barn sin utvikling med formuleringen ”…to the maximum extent 

possible…”. FNs barnekonvensjon må forstås slik at det ikke er tilstrekkelig med 

forebygging av funksjonsnedsettelser, dersom det er reelle muligheter for utvikling for barn 

med nedsatt funksjonsevne.  

 

Kan foreldrene sitt ansvar for tilrettelegging påvirke barnehagen sin tilretteleggingsplikt 

kvantitativt? Foreldre har etter barnelova §30 ansvar for å gi barnet ”forsvarleg oppseding 

og forsyting”. I forhold til barn med nedsatt funksjonsevne kan dette innebære plikt til å 

sørge for tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne. Problemstillingen er aktuell i 

forhold til barn som trenger en kvantitativt begrenset tilrettelegging. Årsaken er at det 

fremstår som et alternativ at foreldrene selv står for tilretteleggingstiltaket etter at 

barnehagedagen er over. Grensen må trekkes basert på hvilket tidspunkt det er naturlig å 

gjennomføre tilrettelegging, og hvor omfattende behovet for tilrettelegging er. I den grad 

tilrettelegging lar seg gjennomføre før eller etter barnehagetid og er kvantitativt begrenset, 

vil foreldrene sin tilretteleggingsplikt kunne begrense barnehagen sin tilretteleggingsplikt.  

 

                                                
60 Kjørholt (2008) 
61 Kjørholt (2008) s. 63 
62 FNs barnekomite (1996), avsnitt 40 
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Konklusjonen er at forskrift om rammeplan for barnehagen hjemler en tilretteleggingsplikt 

hvor både kvantitative og kvalitative hensyn må ivaretas ved gjennomføringen av 

tilretteleggingen. Foreldre sin plikt til tilrettelegging etter barnelova §30, kan begrense 

barnehagen sin tilretteleggingsplikt kvantitativt. 

3.3.5 Begrenses barnehagen sin tilretteleggingsplikt av kommunen sin 

tilretteleggingsplikt etter diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3)?  

Tilretteleggingsplikten etter diskriminerings-og tilgjengelighetsloven er en presisering av 

det vernet barn med nedsatt funksjonsevne har etter barnehagelovgivningen.63 Det påpekes 

tydelig at ”plikten til individuell tilrettelegging ikke skal innskrenke rettighetene etter 

barnehageloven.”64 

Konklusjonen er at barnehagen sin plikt til individuell tilrettelegging ikke begrenses av 

kommunen sin tilretteleggingsplikt. 

3.4 Hvem er barnehagen forpliktet til å inkludere ved utforming av tilrettelegging i 

barnehagen? 

3.4.1 Utgangspunkt for drøftingen 

Barnehageloven § 2(3) og en rekke bestemmelser i forskrift om rammeplan for barnehagen 

pålegger barnehagen plikt til individuell tilrettelegging. I forskrift om rammeplan for 

barnehagen 1.7 heter det blant annet at barnehagen ”skal støtte barns utvikling ut fra deres 

egne forutsetninger…” Det individuelle aspektet ved tilretteleggingsplikten fordrer at 

barnehagen avdekker hvilke individuelle behov barnet har i forbindelse med tilrettelegging. 

Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe (jf. punkt 1.4.3), og behovene 

for tilrettelegging kan variere både med hensyn til form og mengde av tilrettelegging. I 

plikten til individuell tilrettelegging må de innfortolkes plikt til å inkludere sakkyndige, 

barnet og foreldrene dersom dette er nødvendig for å avdekke barnets forutsetninger og 

behov. 
                                                
63 Ot.prp.nr 44 (2007-2008) 
64 Ot.prp.nr 44 (2007-2008) s. 185 
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3.4.2 Sakkyndige 

I forskrift om rammeplan for barnehagen kap 5 står det:  
 

”For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og 

utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. 

Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha 

behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser.”  
 

Helsestasjonen og PP-tjenesten er trukket frem som institusjoner som kan hjelpe 

barnehagen med utforming av tilretteleggingstilbud., jf. forskrift om rammeplan for 

barnehagen henholdsvis 5.3 og 5.4. Uttalelsene pålegger barnehagen plikt til samarbeid 

med kommunale sakkyndige. 

 

Kan det innfortolkes plikt til å ta hensyn til uttalelser fra sakkyndige som barnehagen har 

fått av foreldrene i henhold til barnehageloven §23? Sakkyndig erklæring kan enten være 

utarbeidet av PP-tjenesten eller av en lege som kjenner til barnets helsetilstand.65  Er 

uttalelsen utarbeidet av PP-tjenesten har barnehagen plikt til å ta hensyn til erklæringen i 

henhold til forskrift om rammeplan for barnehagen kap.5. Hvorvidt barnehagen har plikt til 

å ta hensyn til legeerklæring fremgår ikke av forskrift om rammeplan for barnehagen. 

Forarbeidene fremhever at formålet med barnehageloven §23 er å sikre at barnehagen er ”i 

stand til å tilrettelegge et tilbud tilpasset det enkelte barns behov.”66 Dette taler for at alle 

erklæringer som legges frem i henhold til barnehageloven § 23 må tas i betraktning når 

barnehagen utformer tilretteleggingstilbudet.  

 

Konklusjonen er at forskrift om rammeplan for barnehagen kap. 5 pålegger barnehagen 

plikt til å samarbeide med kommunale sakkyndige. Erklæring om barnets helse som er lagt 

frem etter barnehageloven §23 må barnehagen ta hensyn til ved utforming av 

tilrettelegging.   

                                                
65 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
66 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) s. 105 
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3.4.3 Barnet 

Barnehagen har plikt til å gi barn ”rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.”, jf 

barnehageloven §1(2)4 pkt. Barnehageloven §3(1) utdyper dette og gir barnet rett til ”å gi 

uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.” Forskrift om rammeplan for 

barnehagen 1.5  uttaler at barn ”har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved 

sitt liv i barnehagen.” Etter barnehageloven §3(3) skal barnets synspunkter tillegges vekt i 

samsvar med barnets alder og modenhet. På grunn av manglende modenhet kan ikke 

barnehagen vektlegge et barns motvilje mot tilretteleggingen i vurderingen om barnet skal 

ha tilrettelegging. Når det gjelder hvordan og på hvilket tidspunkt tilrettelegging skal 

gjennomføres må terskelen være lavere for å legge vekt på barnet sine uttalelser. I de 

tilfeller hvor barnet ikke makter å formulere klare synspunkter, kan reelle hensyn tale for å 

legge vekt på oppfatninger som fremgår av barnets opptreden. Forskrift om rammeplan for 

barnehagen 1.5  inneholder en uttalelse i den forbindelse:  
 

”Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine 

synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barns følelsesmessige uttrykk 

skal bli tatt på alvor.” 

 

Barnehageloven §3 ble lovfestet for å bidra til å oppfylle FNs barnekonvensjon artikkel 12 

om barnets rett til medvirkning. Med unntak av barnehageloven §13 står det i forarbeidene 

at barnehageloven ikke gir barn individuelle rettigheter.67 At barnehageloven §3 ikke 

inneholder en rett til medvirkning, harmoniserer dårlig både med ordlyden i 

barnehageloven §3 og med FNs barnekonvensjon art.3 som gir barn med nedsatt 

funksjonsevne rett til medvirkning. Barnehageloven §3 må tolkes i samsvar med FNs 

barnekonvensjon art.3. 

  

Konklusjonen er at barnehageloven §3 gir barnet individuell rett til medvirkning ved 

utforming av tilrettelegging. 
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3.4.4 Foreldre 

Etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §16 skal barnehagen 

”oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold ved barnets helse som de 

ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.” Dette etablerer en minimumsplikt for 

barnehagen til å ta kontakt med foreldrene, og be om opplysninger som kan være relevante 

for en tilretteleggingsplikt. En konsekvens av bestemmelsen er at foreldrene har rett til å 

uttale seg. Dette må også gjelde selv om barnehagen ikke overholder sin plikt til å 

etterspørre informasjon om barnets helsetilstand. Barnehageloven inneholder ingen 

bestemmelser som direkte hjemler plikt til å legge vekt på foreldrene sine uttalelser. 

Barnehagen ”skal i samarbeid og forståelse med hjemmet  ivareta barnas behov”, jfr 

barnehageloven §1. Forskrift om rammeplan for barnehagen 1.6 utdyper at det med 

samarbeid menes ”regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles”, og at 

forholdet mellom barnehagen og foreldrene skal bygge på ”gjensidig respekt og 

anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet…” Videre pålegger 

forskriftens 1.6 personalet å ”invitere foreldrene til medvirkning.” Alle disse uttalelsene 

taler for at barnehagen må ta behørig hensyn til foreldrene sine synspunkter ved utforming 

av tilretteleggingen. Reelle hensyn taler også for å la foreldrene uttale seg for å få saken 

tilstrekkelig belyst. Selv om foreldrene ofte mangler fagkunnskaper, kan foreldrene ha 

kunnskaper som kan bidra til utdypet forståelse av tilretteleggingsbehovet for barnet. At 

barn med nedsatt funksjonsevne ikke alltid er i stand til å uttrykke sine behov, og dermed 

ikke får benyttet sin rett til å uttale seg, øker behovet for å inkludere og ta hensyn til 

foreldrene sine uttalelser.   

 

Konklusjonen er at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §16 pålegger 

barnehagen plikt til å la foreldrene uttale seg om tilrettelegging og at forskrift om 

rammeplan for barnehagen 1.6 gir foreldre rett til medvirkning.  
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3.5 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §4 

3.5.1 Utgangspunkt for drøftingen 

Hittil i tredje kapittel har problemstillingene vært rettet mot hvilken plikt kommunen og  

barnehagen har i forhold til gjennomføring av individuell tilrettelegging. I motsetning til 

barnehagelovgivningen pålegger ikke diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §4 

barnehagen og kommunen direkte plikt til tilrettelegging, men bestemmelsen inneholder 

derimot et forbud mot diskriminering som kan medføre at manglende tilrettelegging faller 

inn under diskriminerings-og tilgjengelighetsloven. Barnehageloven gir ikke barn med 

nedsatt funksjonsevne individuelle rettigheter.68 Ved å inkludere et 

diskrimineringsperspektiv kan barnehagen bli underlagt en annen type lovgivning med 

bruk av andre sanksjoner ved brudd på loven.  I den grad manglende tilrettelegging er å 

betrakte som diskriminering etter diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §4,  kan barn 

med nedsatt funksjonsevne innklage barnehagen til Likestillings-og 

diskrimineringsnemda/ombudet etter lovens §16. Budets rolle er å gi uttalelser og 

veiledning i slike saker. Dersom manglende tilrettelegging går inn under 

diskrimineringsloven §4, kan barn med nedsatt funksjonsevne søke oppreisning ved 

manglende tilrettelegging etter diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §17 dersom 

barnehagen har opptrådt uaktsomt. 

3.5.2 Kan manglende individuell tilrettelegging medføre brudd på 

diskrimineringsforbudet i diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §4? 

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens virkeområde innbefatter alle offentlige og 

private virksomheter, jf diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §2. I diskriminerings-og 

tilgjengelighetsloven §4 er det ikke foretatt noen innsnevring av pliktsubjektet i forhold til 

lovens generelle virkeområde. I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §12(3) derimot er 

det presisert at plikten utelukkende påligger kommunen som barnehagemyndighet, og ikke 

barnehagene. Utelatelse av presisering i forhold til pliktsubjekt i diskriminerings- og 
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tilgjengelighetsloven § 4 må forstås som at både kommunen og barnehagen kan være 

pliktsubjektene.   

 

Hvordan er virkeområdet fordelt mellom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §12(3) 

og diskrimineringsforbudet i lovens §4 i forholdt til manglende tilrettelegging? I 

diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §4(7) står det at diskriminering ”som skyldes 

mangelfull fysisk tilrettelegging, er uttømmende regulert i §§9 og 12.” Det er nærliggende 

å tolke bestemmelsen antitetisk, slik at manglende tilrettelegging som ikke er fysisk 

tilrettelegging kan vurderes opp mot diskrimineringsforbudet i diskriminerings-og 

tilgjengelighetsloven §4. 

 

Hvor langt går diskrimineringsforbudet i forhold til manglende tilrettelegging? I 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4(1) står det følgende: ”Direkte og indirekte 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.” I forarbeidene beskrives 

diskriminering som ”handlinger eller unnlatelser som fører til lovstridig 

forskjellsbehandling.”69 Hvorvidt manglende tilrettelegging rammes av diskriminerings-

forbudet må først vurderes opp mot ”direkte diskriminering.”  I §4(2) utdypes begrepet 

slik: ”Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål 

eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere...” 

Direkte diskriminering kan ofte være engangshendelser. Et eksempel kan være: Et barn 

med Tourettes syndrom får ikke være med avdelingen når de skal gå i luciatog på et 

aldershjem. Det kan være vanskelig å sette slike engangshendelser i direkte sammenheng 

med manglende tilrettelegging. Kan manglende tilrettelegging bryte forbudet mot indirekte 

diskriminering? I §4(3) beskrives indirekte diskriminering som ”enhver tilsynelatende 

nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer 

på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.” Et eksempel fra 

virkeligheten:  

Et barn med nedsatt funksjonsevne må sitte fastspent i en stol etter klokken 15.00 

hver dag. Det ikke er personalmessige ressurser til å stimulere barnet i lek og/eller 
                                                
69 Ot.prp.nr 44 (2007-2008) s. 251 
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ha forsvarlig tilsyn med barnet etter dette tidspunktet. Praksisen kan spores tilbake 

til at lederen i barnehagen har besluttet at antall ansatte skal reduseres etter klokken 

15 på grunn av erfaring med at flere barn blir hentet før dette tidspunktet. Er 

beslutningen om å redusere bemanningen med den følge at et barn må sitte fastspent 

i en stol er indirekte diskriminering?  

I avgjørelsen av hvorvidt det foreligger diskriminering eller ikke, må det avklares hvorvidt 

situasjonen skyldes barnets nedsatte funksjonsevne.  

 

I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §4(4) regnes ikke manglende tilrettelegging som  

diskriminering dersom forskjellsbehandling ”er nødvendig for å oppnå et saklig formål…” 

Hva som er saklig forskjellsbehandling må vurderes konkret i hvert enkelte tilfelle. I 

eksemplet om barnet med Tourettes syndrom kan det foreligge saklig betraktning om at de 

eldre kan bli støtt av barnet sin opptreden. Vurderingen må bero på om formålet med 

handlingen, unnlatelsen, praksisen eller beslutningen kan anses være legitimt og rimelig. 

Dersom forskjellsbehandlingen er uforholdsmessig inngripende har det etter §4(4) ingen 

betydning at diskrimineringen har et saklig formål. Det kan hevdes at det ikke er 

uforholdsmessig inngripende overfor barnet med Tourettes syndrom at vedkommende ikke 

får delta på aldershjemmet. Dersom barnet alltid blir ekskludert fra å være med på sosiale 

ting utenfor barnehagen kan praksisen lettere betraktes som uforholdsmessig inngripende.  
 

Konklusjonen er at barnehagen sin manglende tilrettelegging, med unntak av fysisk 

tilrettelegging, kan medføre brudd mot det indirekte diskrimineringsforbudet i 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §4.  
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4 Kommunen sine plikter i forbindelse med finansiering av individuell 

tilrettelegging 

4.1 Innledning 

Tilretteleggingsbehovet er avdekket. (jf kapittel 2) Barnehagen har utformet et tilbud basert 

på barnet sitt individuelle tilretteleggingsbehov.(jf kapittel 3) Barnehagen mener 

tilrettelegging vil medføre kostnad for barnehagen. ”Alle som driver godkjente barnehager 

kan søke kommunen om tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.”70 

Tidspunktet for vurdering av tilskudd til tilrettelegging er knyttet til barnehagen sin 

søknad.71  

4.2 Plikt til individuell tilrettelegging 

4.2.1 Har kommunen individuell tilretteleggingsplikt? 

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd §3 ble 

vurdert som rettslig grunnlag for finansieringsplikt, men utelukket på grunnlag av at 

bestemmelsen utelukkende omhandler kostnader til ”ordinær drift”, jfr barnehageloven 

§14. 

 

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved søknad om opptak til barnehagen, jf. 

barnehageloven §13(1). ”Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i 

barnehage”, jfr  barnehageloven §13(3). Kan det innfortolkes en plikt til finansiering av 

tilrettelegging i barnehageloven § 13? Det bør utvises forsiktighet med å innfortolke  plikt 

som medfører store kostnader for kommunene. I tilknytning til barnehageloven §13 uttales 

det i forarbeidene at kommunen ”har det praktiske og økonomiske ansvaret og må i så fall 

enten gjøre barnehagen i stand til å motta barnet eller gi barnet tilbud i en annen 

barnehage.” 72 Kommunen ”har det overordnede ansvaret for merkostnadene, utover det 

staten yter i tilskudd, også overfor private barnehager.”73 Forarbeidene  til diskriminerings-

                                                
70 Rundskriv F-02-10 (2010) s. 16 
71 Rundskriv F-02-10 (2010) 
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og tilgjengelighetsloven knytter også kommunen sin tilretteleggingsplikt til 

prioriteringsbestemmelsen i §13.74 Rundskriv om statstilskudd tar utgangspunkt i 

barnehageloven §13 i forbindelse med tilskudd til tiltak til barn med nedsatt 

funksjonsevne.75 §13 er den eneste bestemmelsen i barnehageloven som direkte angår 

kommunen sin plikt i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Plikten til å 

gi barn med nedsatt funksjonsevne barnehageplass etter barnehageloven §13 kan tale for at 

kommunen må finansiere nødvendig tilrettelegging.  

 

Tvil omkring kommunen sin tilretteleggingsplikt ble fjernet i 2008 ved diskriminerings-og 

tilgjengelighetsloven §12(3): ”Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av 

barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige utviklings- 

og aktivitetsmuligheter.” I forarbeidene til diskriminerings-og tilgjengelighetsloven står det 

at utvalget ”finner ut fra prioriteringsregelen i §9 (nå §13) med forarbeider at 

tilretteleggingsplikten må pålegges kommunen, og ikke den enkelte barnehage.” 76  

Departementet anfører at ”lovfesting av denne plikten i diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven [§12(3)]  som en presisering og understrekning av det vernet barn 

med nedsatt funksjonsevne allerede har etter reglene i barnehageloven med forskrifter.”77  

Det legges ”til grunn for en slik bestemmelse at kommunene har ansvaret for økonomiske 

ekstrakostnader  ved å gi barn med nedsatt funksjonsevne en prioritet.” 78  Kommunen, som 

eneste pliktsubjekt etter §12(3), har en plikt til rimelig individuell tilrettelegging. 

 

Konklusjonen er at kommunen har plikt til individuell tilrettelegging etter barnehageloven 

§13 og diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3). 

                                                
74 Ot.prp.nr 44 (2007-2008) 
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76 Ot.prp.nr 44 (2007-2008) s. 177 
77 Ot.prp.nr 44 (2007-2008) s. 185 
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4.2.2 Hvor langt går kommunen sin tilretteleggingsplikt etter barnehageloven §13 og 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §12(3)? 

Barnehageloven §13 pålegger kommunen tilretteleggingsplikt, men gir ingen veiledning i 

forhold til hvor langt finansieringsplikt til kommunen går. Uttalelsene i forarbeidene 

konstaterer at kommunen har tilretteleggingsplikt uten å konkretisere innholdet i plikten.79 

Den nære sammenhengen mellom innholdet i barnehagen sin tilretteleggingsplikt og 

kommunen sin finansieringsplikt taler for at kommunen er ansvarlig for å finansiere 

tilrettelegging i den grad loven hjemler plikt til tilrettelegging som påfører barnehagen 

ekstra utgifter. Dette samsvarer med at forarbeidene pålegger kommunen ”ansvaret for 

merkostnadene”.80 Rundskriv om statstilskudd henviser til at forskrift om rammeplan for 

barnehagen legger ”føringer for hva barna skal erfare og få kunnskaper om i barnehagen.”81 

Det fremgår av både stortingsmelding82 og rundskriv83  at kommunene i tillegg må yte det 

som er nødvendig av egne midler, for å gi barn med nedsatt funksjonsevne et godt tilbud i 

barnehagen. I den grad loven hjemler tilretteleggingsplikt for barnehagen som medfører 

ekstrakostnader må det anses som nødvendig å yte midler til tilrettelegging. Tall fra SSB 

viser at 6385 barn med nedsatt funksjonsevne ikke får finansiert tilrettelegging fra 

kommunen.84 Forvaltningspraksis tyder på at kommunene ikke oppfatter at de er rettslig 

forpliktet til å yte det som ”trengs”.85 Dette kan ikke tillegges vekt, fordi praksis må anses å 

være i strid med loven. Manglende finansiering kan redusere barnehagen sine muligheter til 

å oppfylle tilretteleggingsplikt på en tilfredsstillende måte. Konsekvensen av mangelfull 

finansiering vil enten være et svekket barnehagetilbud generelt sett eller at barn med 

nedsatt funksjonsevne ikke får tilrettelegging.  

 

Ordlyden i diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3) må tolkes som at kommunen 

sin plikt kan gjelde alle typer tilrettelegging. Synspunktet støttes av forarbeidene som peker 
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81 Rundskriv F-02-10 (2010) s 15 
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83 Rundskriv F-02-10 (2010)  
84 SSB (2010) 
85 Econ (2008) s. 45 
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på at kommunen ”skal legge til rette de sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i 

barnehagen.”86 Plikten til individuell tilrettelegging må forstås på tilsvarende måte som 

barnehagen sin tilretteleggingsplikt. Tilrettelegging må utformes med utgangspunkt i 

barnets individuelle behov og forutsetninger. Tilretteleggingsplikten begrenses av ordlyden 

i diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3) på to måter. Målet med tilretteleggingen 

må for det første være å sikre ”likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter” for barn 

med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder fysisk, materiell, pedagogisk, personalmessig 

og sosial tilrettelegging er det naturlig at disse typene tilrettelegging er knyttet opp mot 

utviklings-og aktivitetsmuligheter. For det andre har kommunen plikt til å foreta ”rimelig 

individuell tilrettelegging”, jf. diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3). 

”Spørsmålet om et tiltak medfører uforholdsmessig byrde...må vurderes konkret.”87  

Utvalget fremhever tre momenter som det skal legges særlig vekt på. 1) Det vil være av 

betydning hvor store kostnader tilretteleggingen medfører.88 Kostnadene må konkretiseres 

før kommunen kan påstå at rimelighetsbegrensningen er overskredet.89 2) Det er relevant 

hvor mye ressurser kommunen har tilgjengelig.90 Dårlig kommuneøkonomi kan ikke frata 

kommunen plikt til tilrettelegging, men kan være et moment som kan tillegges vekt ved 

rimelighetsvurderingen. FNs barnekonvensjon artikkel 6 nr.2 taler for å la barnet sine 

utviklingsmuligheter gå foran økonomiske hensyn i vurderingen av hva som er rimelig 

tilrettelegging. 3) Tilretteleggingens forventede effekt kan få betydning.91 Den økonomiske 

siden ved tilretteleggingsproblematikken må vurderes opp mot hvilke utviklings-og 

aktivitetsmuligheter tilrettelegging gir barnet. Varigheten i relasjonen mellom barnet og 

barnehagen  og graden av funksjonsnedsettelse må tas i betraktning ved vurdering av hva 

som er rimelig individuell tilrettelegging.92  Et eksempel på en kost–nytte vurdering: En 

toåring med omfattende funksjonsnedsettelse kan ha krav på fysisk tilrettelegging selv om 

det medfører store kostnader for en kommune med dårlig økonomi. Etter diskriminerings-
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og tilgjengelighetsloven §12(3) er plikten til å gjennomføre og finansiere tilrettelegging 

sammenfallende.(jf .punkt 4.2.1) I den grad kommunen er forpliktet til rimelig individuell 

tilrettelegging må kommunen sørge for finansiering av tilrettelegging.  

 

Konklusjonen er at diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3) lovfester en 

tilretteleggingsplikt som tar utgangspunkt i barnets individuelle behov.93 

Rimelighetsbegrensingen er først og fremst en sikkerhetsventil i forhold til meget dyre 

tilretteleggingstiltak hvor behovet for og effekten av tilrettelegging kan anses å være lav.94 

Barnehageloven §13 pålegger kommunen å finansiere tilrettelegging dersom individuell 

tilrettelegging påfører barnehagen ekstra utgifter.  

4.3 Utrednings- og begrunnelsesplikt. Herunder pliktige hensyn.  

4.3.1 Er vedtak om tilskudd til tilrettelegging enkeltvedtak? 

Vedtak om tilskudd til private barnehager er enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2(1) b. 

Dette fremgår også av rundskriv om statstilskudd ved henvisning til forvaltningsloven 

§28(2).95 Vedtak om tilskudd til kommunale barnehager faller ikke under definisjonen av 

enkeltvedtak etter §2(1) b. Forvaltningsloven §2(4) åpner imidlertid for at kommunale 

barnehager skal likestilles med private barnehager: ”Et forvaltningsorgan likestilles med 

privat rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom organet har samme interesse eller 

stilling i saken som private parter kan ha.” Kunnskapsdepartementet avviser i rundskriv om 

statstilskudd at en kommunal barnehage har et rettslig krav på å ”påklage et vedtak om 

tildeling av midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.”96 Videre heter det i 

rundskrivet at ”kommunen kan velge å behandle vedtak om tildeling av midler til 

kommunale barnehager på samme måte som vedtak om tildeling til ikke-kommunale 

barnehager.”97 Departementet mener tilsynelatende at det ikke foreligger en plikt til å 

likestille kommunale og private barnehager. Kommunale og private barnehager vil ofte ha 
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samme stilling og  interesse i forhold til å få tilskudd til tilrettelegging. I forvaltningsloven 

§2(4) står det at forvaltningsorgan, herunder kommunale barnehager, ”likestilles…dersom 

har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha.” Ordlyden åpner ikke 

for at kommunen kan velge hvorvidt de skal behandle vedtak om tilskudd etter 

forvaltningsloven sine regler om enkeltvedtak.  
 

Konklusjonen er at vedtak om tilskudd til private barnehager er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven §2(1)b, og at kommunen ved vedtak om tilskudd har plikt til å likestille 

kommunale barnehager med private barnehager etter forvaltningsloven §2(4).  

4.3.2 Utgangspunkter for utredningsplikten etter forvaltningsloven §17 i saker om 

tilskudd til tilrettelegging  

Etter forvaltningsloven §3(1) er kommunen forpliktet til å følge forvaltningslovens regler 

om utredning i saker om tilskudd til tilrettelegging. Etter forvaltningsloven §17(1) skal 

forvaltningsorganet ” påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.” 

Formålet med utredningsplikten er å sikre godt grunnlag for den avgjørelsen som skal 

treffes.  
 

Dersom det ikke er vurdert ved opptak, må det vurderes hvorvidt barnet har nedsatt 

funksjonsevne. Deretter må det avklares hvorvidt funksjonsnedsettelsen fører til et 

tilretteleggingsbehov. Videre må kommunen vurdere hvilken tilretteleggingsplikt 

barnehagen og kommunen har for barnet etter lovgivningen.   
 

Kravet til grundighet må bero på en skjønnsmessig avveiing av flere hensyn i den enkelte 

saken.98 Betydningen av tidlig intervensjon99 og varigheten av barnehagetiden skjerper 

kravet til grundighet. Grundighetskravet vil varierer basert på hvorvidt barnehageansvarlig 

i kommunen har tilstrekkelig med kunnskap til å kunne vurdere hvilke behov et bredt 

spekter av barn med nedsatt funksjonsevne har. 

 

                                                
98 Woxholth (2011) 
99 Hagtvet (2004) 
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Konklusjon: Utredningen etter forvaltningsloven § 17(1) må ta utgangspunkt i den 

individuelle tilretteleggingsplikten som påligger barnehagen og kommunen i forhold til 

tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne.   

4.3.3 Medfører utredningsplikten etter forvaltningsloven §17(1) at kommunen har plikt til 

å innhente uttalelser fra sakkyndige, barnet og foreldre? 

Kravet om forsvarlig saksutredning etter forvaltningsloven §17(1) inneholder ikke et 

alminnelig krav om innhenting av uttalelser fra sakkyndige. Konkrete omstendigheter kan  

ofte føre til at det er nødvendig å innhente uttalelser fra sakkyndige. I undersøkelsen fra 

Econ fremgår det at PP-tjenesten eller annen sakkyndig vurdering ofte inngår i 

søknadsprosessen. 100 Hensynet til barnets beste etter FNs barnekonvensjon art.3 kan også 

tale for at plikt til innhenting av uttalelse fra sakkyndig kan innfortolkes i forvaltningens 

plikt til å få saken tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven §17(1). Dette gjelder i 

forsterket grad om barnet har en ukjent og/eller en uklare diagnose, og dersom kommunen 

sin kompetanse om tilretteleggingsbehovet er mangelfull. Kommunen er forpliktet til å 

innhente sakkyndige uttalelser der det er nødvendig ut i fra kravet om forsvarlig 

saksbehandling i forvaltningsloven §17(1). 

 

Forvaltningsloven §2 definerer part som en ”person som en avgjørelse retter seg mot eller 

som saken ellers direkte gjelder.” I rundskriv om statstilskudd står det følgende i 

tilknytning til saksbehandlingen: ”Midlene skal fordeles etter en konkret vurdering av 

behovet…hos det enkelte barnet.”101 Som en følge av dette må barn med nedsatt 

funksjonsevne være part i saker om tilskudd til tilrettelegging. Forvaltningsloven 

§17(1)2pkt jf §16 pålegger kommunen å påse at barn med nedsatt funksjonsevne får uttale 

seg. Barnet skal ”særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ 

saksbehandling som angår barnet”, jf FNs barnekonvensjon art.12nr.2. Ut i fra drøftingen 

er kommunen forpliktet til å la barnet uttale seg etter FNs barnekonvensjonen art.12 og 

forvaltningsloven §17(1) jf §16. 

                                                
100 Econ (2008) 
101 Rundskriv F-02-10 (2010) s. 16 
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Forvaltningen kan etter omstendighetene være forpliktet til å innhente uttalelser fra foreldre 

for å få saken tilstrekkelig belyst etter forvaltningsloven §17(1). Etter forvaltningsloven 

§16(1) har foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne rett til å uttale seg. FNs 

barnekonvensjon art.12 nr.2 åpner for at en annen enn barnet, ”en representant eller et 

egnet organ”, skal ivareta barnets rett til å bli hørt i saksbehandlingsprosessen. Foreldrene 

fremstår i denne sammenhengen som en naturlig representant for barnet. Reelle hensyn 

taler også for å la foreldrene uttale seg for å få saken tilstrekkelig belyst. Foreldrene kan ha 

kunnskap som kan bidra til utdypet forståelse av tilretteleggingsbehov for barnet. 

Kommunen har plikt til å la foreldrene uttale seg etter forvaltningsloven §16(1) jf. §17(1).  

 

Konklusjonen er at det i forhold til kommunen sin utredningsplikt etter forvaltningsloven 

§17 må det betraktes som saksbehandlingsfeil ikke å innhente uttalelser fra foreldrene og 

barnet. Hvorvidt det er saksbehandlingsfeil ikke å innhente uttalelser fra sakkyndige må 

vurderes ut i fra hensynet til forsvarlig saksbehandling i forvaltningsloven §17(1). 

4.3.4 I hvilken grad er uttalelser fra sakkyndige, barnet og foreldrene pliktige hensyn for 

forvaltningen? 

Når det gjelder hvorvidt kommunen er pliktig til å ta hensyn til uttalelser fra sakkyndige og 

foreldrene må det vurderes konkret. Reelle hensyn kan i stor grad medføre at kommunen 

må ta hensyn til sakkyndige og foreldrene sine synspunkter. Utgangspunktet for kommunen 

sin utredningsplikt er plikten til individuell tilrettelegging. Det individuelle aspektet får 

betydning både i forhold til hvorvidt kommunen må ta hensyn til sakkyndige og foreldrene 

sine uttalelser. Sakkyndige har gode forutsetninger for uttale seg om hvilke behov den 

konkrete funksjonsnedsettelsen medfører i et medisinsk og faglig perspektiv. Foreldrene vil 

ha gode kunnskap om barnets personlighet og atferd som kan påvirke 

tilretteleggingsbehovet.  

 

FNs barnekonvensjon art.12 nr.1 jf. forvaltningsloven §17(1)3pk pålegger kommunen å 

tillegge barnets synspunkter ”behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”   
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Konklusjonen er at kommunen kan være forpliktet til å ta hensyn til sakkyndige, barnet og 

foreldrene sine uttalelser.  

4.3.5 Må det fremgå av begrunnelsen for enkeltvedtak om tilskudd at  kommunen har tatt 

hensyn til uttalelser sakkyndige, barnet og foreldrene som er pliktige hensyn?  

Etter forvaltningsloven §24 skal enkeltvedtak begrunnes. Utredningsplikten om tilskudd til 

tilrettelegging må settes i sammenheng med begrunnelsesplikten. Etter forvaltningsloven 

§25(3) bør forvaltningen nevne de ”hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av 

forvaltningsmessig skjønn…” Høyesterett har i praksis stilt strenge krav til 

begrunnelsen.102 Et eksempel kan være Rt. 1990 s. 861 hvor vedtaket ble satt til side som 

ugyldig, da det ikke fremgikk av begrunnelsen for vedtaket at alle pliktige hensyn var tatt i 

betraktning. Det fremgår av konklusjonene i punkt 4.3.3 og 4.3.4 at uttalelser fra 

sakkyndige, barnet og/eller foreldrene kan være pliktige hensyn forvaltningen. En rekke 

reelle hensyn taler for at det må fremgå av begrunnelsen at kommunen har tatt hensyn til 

sakkyndige, barnet og foreldrene sine uttalelser. Det kan være lettere for foreldre til barn 

med nedsatt funksjonsevne å forsone seg med vedtaket når det fremgår av vedtaket at 

kommunen har vurdert uttalelser fra sakkyndige, foreldrene og barnet. En begrunnelse som 

inkluderer en betrakting om hvorvidt det er tatt hensyn til sakkyndige, barnet og foreldrene, 

gir et bedre grunnlag for foreldrene i forbindelse med vurdering av hvorvidt de skal 

påklage vedtaket. I tillegg kan plikt til å begrunne vedtak om tilskudd sørge for at 

forvaltningen i større grad overholder sin plikt til å ta hensyn til sakkyndige, barnet og 

foreldrene sine uttalelser. 

 

Konklusjonen er at det må fremgå av begrunnelsen for enkeltvedtak om tilskudd at 

kommunen har tatt hensyn til uttalelser fra sakkyndige, barnet og foreldrene som er pliktige 

hensyn, jf. forvaltningsloven §25(3).  

                                                
102 Rt 1981  745 , Rt 2000 1056 og Rt 2000 1066 
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4.4 Kommunen sin adgang til å sette vilkår og til å gi pålegg i forbindelse med 

tilrettelegging 

4.4.1 Kan kommunen sette vilkår til barnehagen sin forvaltning av midlene ved vedtak 

om tilskudd?  

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager §9 åpner for at kommunen kan sette ”rimelige og relevante vilkår knyttet til 

barnehagedriften for kommunalt tilskudd.” Forskriften gjelder imidlertid bare tilskudd til 

ordinær drift, jf. forskriftens §1(2) og barnehageloven §14, og ikke tilskudd til 

tilrettelegging. Når det gjelder adgangen til å sette vilkår i forbindelse med tilskudd til 

tilrettelegging må det vurderes etter den ulovfestede vilkårslæren. I forvaltningsrett har 

man i enkelte sammenhenger akseptert at kommunen stiller vilkår som betingelse for et 

begunstigende vedtak. Det er opp til kommunen å bedømme om tilskudd skal gis basert på 

vurdering av barnets behov for tilrettelegging. Juridisk teori mener at kommunen har en 

viss frihet til å stille vilkår så fremst disse ligger innenfor loven sine rammer.103 Reelle 

hensyn taler for at kommunen skal ha adgang til å sette vilkår. Barnehageansvarlig i 

kommunen vil ofte ha en unik kompetanse basert på erfaring med mange barn med nedsatt 

funksjonsevne og tilrettelegging i barnehagen. Kommunen vil trolig ha gode forutsetninger 

for å komme med innspill i forhold til hvordan tilrettelegging kan gjennomføres på en god 

måte. Vilkåret må være egnet til å tilgodese formål som er relevant for tilskuddsordningen. 

Kommunen kan for eksempel ikke stille som vilkår at barnehagen får tilskudd med krav om 

at barnehagen ikke vil søke om ytterligere tilskudd dette året. Et relevant vilkår kan være at 

barnehagen benytter en ansatt med pedagogisk bakgrunn ved utføringen av 

tilretteleggingen. I den grad barnehagen selv foreslår vilkår eller er positiv til et vilkår, er 

tendensen i rettspraksis at dette kan være relevant for kommunen sin adgang til å sette 

vilkår.104 Et eksempel på dette kan være at barnehagen foreslår en aktiv oppfølgning ved 

oppstart hvor det etter hvert vil skje en nedtrapping av mengden tilrettelegging. 

                                                
103 Frihagen(1991) 

104 Rt 1915 161, Rt 1964 256, Rt 1964 206 og Rt 1979 994 
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I forhold til kommunale barnehager kan overordnet organ i kommunen i tillegg sette vilkår 

som instruksjonsmyndighet.  

 

Konklusjonen er at kommunen kan sette vilkår knyttet til tilrettelegging i forbindelse med 

vedtak om tilskudd etter den ulovfestede vilkårslæren.  

4.4.2 Har kommunen adgang til å gi pålegg til barnehagen om tilretteleggingstilbudet 

uavhengig av vedtak om tilskudd til tilrettelegging?  

Adgangen til å gi pålegg henger nært sammen med plikten til å føre tilsyn.  

 

Har kommunen plikt til å føre tilsyn med at barnehagen overholder sin plikt til individuell 

tilrettelegging etter barnehageloven? (jf. punkt 1.2 tredje avsnitt) ”Kommunen skal…påse 

at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.”, jfr barnehageloven §8(1) jf. 

§16. Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at barnehagen overholder plikten til 

individuell tilrettelegging etter barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagen. 

I forskrift om rammeplan for barnehagen 4.1 står det at årsplanen ”må gi informasjon om 

hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og 

vurderes.”  Dette betyr at årsplanen må gi informasjon om hvordan barnehageloven §2(3), 

som er utgangspunktet for barnehagen sin tilretteleggingsplikt, følges opp og 

dokumenteres. En av hensiktene med årsplanen i barnehagen er at den skal fungere som 

grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, jf forskrift om rammeplan for barnehagen 

punkt 4.1. I forhold til kommunale barnehager er kommunen i tillegg pålagt internt tilsyn 

og kontroll etter kommuneloven kap 12. 

 

Hvor langt går kommunen sin tilsynsplikt? Formålet med tilsynsplikten er å avdekke 

ulovlige eller uforsvarlige forhold. I forarbeidene påpekes det at tilsynsplikt inkluderer  

plikt til å vurdere kvaliteten av barnehagetilbudet.105 Reelle hensyn kan tale for en relativ 

tilsynsplikt til kommunen når det gjelder tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne. 

                                                
105 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
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I etterkant av vedtak om tilskudd kan det argumenteres for at kommunen må utøve 

tilsynsplikt aktivt. At kommunen har stilt vilkår i forbindelse med tilskuddet kan skjerpe 

kravet til tilsyn. Dersom kommunen har besluttet å finansiere mindre tilrettelegging enn 

hva sakkyndige anbefaler kan det være grunn til en utvidet tilretteleggingsplikt. En annen 

ting som kan skjerpe tilsynsplikten er at barnehagen uttrykker at tilrettelegging ikke 

fungerer på  tilfredsstillende måte.  

 

Hvor langt går kommunen sin adgang til å gi pålegg om retting dersom det er avdekket 

ulovlige og uforsvarlige forhold? Kommunen har først og fremst adgang til å gi pålegg om 

ulovlige forhold.  Når det gjelder tilretteleggingstilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne 

kan kommunen gi pålegg om forhold som er i strid med barnehageloven, forskrift om 

rammeplan for barnehagen106 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I 

den grad kommunen mener det er nødvendig med retting av forhold som ikke er 

lovregulert, kan kommunen gjøre det dersom forholdet kan betraktes som uforsvarlig.  

 

Konklusjonen er at kommunen har adgang til å gi pålegge om retting av ulovlige og 

uforsvarlige forhold etter barnehageloven §16.  

4.5 Forvaltningspraksis som følge av manglende kommunal finansiering - i strid med 

saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og diskrimineringsforbudet i FNs 

barnekonvensjon?  

4.5.1 Bakgrunn for problemstillingen 

Econ-undersøkelsen kan tyde på at bevilgningsnivået i mange kommuner ikke samsvarer 

med kommunen sine forpliktelser etter loven.107(jf. punkt 5.4.2) Det foreligger indikasjoner 

på at manglende finansiering presser frem følgende to problemstillinger i virkeligheten:   

Enkelthistorier kan tyde på at det er et problem at kommunen avviser eller utsetter søknad 

om tilskudd, fordi de allerede har brukt opp de budsjetterte midlene. Econ-undersøkelsen 

                                                
106 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
107 Econ (2008) 
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bekrefter at det i mange kommuner skjer prioritering mellom barn med nedsatt 

funksjonsevne.108 

 

Det vil drøftes hvorvidt forvaltningens avvisning/utsettelse av søknad og prioritering 

mellom barn med nedsatt funksjonsevne er i strid med henholdsvis saksbehandlingsregler i 

forvaltningsloven og diskrimineringsforbudet i FNs barnekonvensjon art.2. Ved å inkludere 

et diskrimineringsperspektiv fra FNs barnekonvensjon kan det fremkomme at forvaltningen 

ikke bare er forpliktet til saklig og forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven, men at 

kommunen også kan ha plikter etter FNs barnekonvensjon.  

4.5.2 Er forvaltningens avvisning og utsettelse av søknad om tilskudd i strid med 

saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og ulovfestede krav til forsvarlig 

saksbehandling?  

Det er åpenbart at avvisning av søknad med henvisning til at det ikke er ytterligere 

ressurser til tilrettelegging, bryter en rekke saksbehandlingsregler i forvaltningsloven samt 

ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling. Dersom barnehageloven 

§13(1)/diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3) i et konkret tilfelle  pålegger 

kommunen finansiell plikt, er kommunen forpliktet til å yte tilskudd uavhengig av hvorvidt 

det er avsatt tilstrekkelig med økonomiske midler til dette formålet i budsjettet. 

 

Kommunen har bundet opp hele budsjettet i det de mottar søknad på sensommeren. 

Kommunen ønsker å utsette saksbehandlingen til januar neste år hvor nytt budsjett 

foreligger. Etter forvaltningsloven § 11a(1) skal kommunen forberede og avgjøre saken 

uten ugrunnet opphold. Det fremstår som åpenbart at kommunen ikke kan utsette sin 

finansieringsplikt ved bevisst å forsinke saksgangen i påvente av nytt budsjett.  

 

Konklusjon: Kommunen kan ikke avvise eller utsette en søknad om tilskudd på grunn av at 

de budsjetterte midlene til tilrettelegging er bundet opp.  

                                                
108  Econ (2008) 
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4.5.3 Kan forvaltningens prioritering mellom barn med nedsatt funksjonsevne i 

forbindelse med enkeltvedtak bryte diskrimineringsforbudet i FNs barnekonvensjon 

art.2?  

FNs barnekonvensjon art.2 er utelukkende relevant dersom kommunen sin opptreden er 

knyttet opp til artikkelen sitt diskrimineringsgrunnlag. Forvaltningens prioritering mellom 

barn med nedsatt funksjonsevne, er knyttet til ”barnets…funksjonshemming” som er 

diskrimineringsgrunnlaget i art.2.  

 

For at FNs barnekonvensjon art.2 skal være anvendelig krever bestemmelsen at det må ha 

skjedd forskjellsbehandling. Econ-undersøkeslen viser at mange kommuner prioriterer de 

barna som har alvorlig funksjonsnedsettelse.109 Det eksisterer forskjellsbehandling mellom 

barn med psykiske, motoriske og kognitive problemer i forhold til barn med andre 

funksjonsnedsettelser.110  

 

Den som mener seg diskriminert må ha kommet dårligere ut av forskjellsbehandlingen enn 

andre i en sammenlignbar situasjon.111 I forhold til forvaltningens prioritering mellom barn 

med nedsatt funksjonsevne, må det avklares hvorvidt det er i overensstemmelse med FNs 

barnekonvensjon at det faktiske sammenligningsgrunnlaget i dette tilfellet er andre barn 

med nedsatt funksjonsevne. Verken konvensjonstekst, forarbeider eller uttalelser fra 

barnekomiteen gir veiledning på løsning i slike situasjoner. Undersøkelsen fra Econ kan 

tyde på at prioriteringene i kommuneforvaltningen112 dels er sammenfallende med skillet i 

definisjonen av funksjonshemming113 og barn  med nedsatt funksjonsevne.114 Det kan 

imidlertid virke kunstig og tilfeldig å trekke en grense mellom barn med nedsatt 

funksjonsevne basert på type funksjonsnedsettelse. Tilrettelegging kan ha like stor 

betydning for barn med nedsatt funksjonsevne som ikke har psykisk, motorisk eller 

kognitiv funksjonsnedsettelse. FNs barnekomite har lagt til grunn en snever tolkning av 

                                                
109 Econ (2008)  
110 Econ (2008) 
111 Wait mot Storbritannia(2002) 
112 Econ (2008) 
113 FNs barnekomite(2003)  
114 NOU 2010:5  
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begrepet ”barnets…funksjonshemming” i forhold til FNs barnekonvensjon art 2.115 Selv 

om uttalelsen må tillegges vekt, kan dynamisk tolkning åpne for endring av forståelsen av 

begrepet. Konvensjonen må tolkes i samsvar med formålet om å beskytte barn sine 

rettigheter. Barnets beste, som tolkningsprinsipp, fordrer at det tas utgangspunkt i det 

enkelte barnets behov og forutsetninger. Rye hevder at jo tidligere tilrettelegging 

iverksettes, desto større vil den forebyggende effekten være.116 Juridisk teori taler for en 

vid definisjon for begrepet barn med funksjonshemming etter art.2.117 Begrepet 

”funksjonshemming” tolkes utvidende slik at alle barn med nedsatt funksjonsevne 

beskyttes av diskrimineringsforbudet. 

 

Forskjellsbehandling som er saklig og rimelig vil ikke rammes av 

diskrimineringsforbudet.118 Prioriteringen må bære preg av å være urimelig for å bryte 

diskrimineringsforbudet i FNs barnekonvensjon. Fra forvaltningen sitt ståsted kan det 

fremstå som saklig og rimelig forskjellsbehandling å prioritere barn med alvorlige og 

omfattende funksjonsnedsettelser. Det må imidlertid påpekes at årsaken til at forvaltningen 

må prioritere mellom barn med nedsatt funksjonsevne, er manglende kommunal 

finansiering. Kan prioritering mellom barn med nedsatt funksjonsevne som skyldes 

manglende finansiering betraktes som rimelig, fordi prioriteringen skjer basert på en 

vurdering av at noen  barn har større behov for tilrettelegging? Konvensjonen stiller strenge 

krav til kommunene. FNs barnekomitee har understreket at gjennomføringen av de 

generelle prinsippene i konvensjonen, herunder art.2, kan ikke begrenses av mangel på 

økonomiske ressurser.119 Dette taler for at dårlig økonomi ikke kvalifiserer som en saklig 

begrunnelse for prioritering mellom barn med nedsatt funksjonsevne.  

 

Konklusjonen er at forvaltningen sin prioritering mellom barn med nedsatt funksjonsevne i 

forbindelse med enkeltvedtak kan bryte diskrimineringsforbudet i barnekonvensjonen art.2.  

                                                
115 FNs barnekomite(2003) 
116 Rye (2007) 
117 Syse (2008)  
118 Heyerdahl (2008) 
119 FNs barnekomite (2007) 
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5 Rettsstillingen til barn med nedsatt funksjonsevne 

5.1 Innledning 

Med utgangspunkt i drøftingene i andre, tredje og fjerde kapittel vil det drøftes hvorvidt 

barn med nedsatt funksjonsevne bør/må få en sterkere rettsstilling.  

 

Forslag til endringer i gjeldende rett fremmes der lovgivningen er vurdert som 

utilfredsstillende med hensyn til innhold. Endringer for å tydeliggjøre pliktene i forbindelse 

med tilrettelegging, har som hensikt å klargjøre innholdet i pliktene. Behovet for å 

tydeliggjøre eksistens, innhold og rekkevidde kan knyttes opp mot de involverte parter. 

Selv om det er grunnlag for å innfortolke plikter i lovgivningen, kan terskelen for å gjøre 

dette være høy i kommunal forvaltningspraksis. Det kan skyldes at byråkrater og ikke-

jurister har en differensiert rettsanvendelse i forhold til jurister.120 Foreldre til barn med 

nedsatt funksjonsevne har ikke bare et behov for å vite hva barnehagen og kommunen har 

plikt til, men også behov for å vite hva barnehagen og kommunen ikke har plikt til. Antall 

unødvendige krav og klager kan reduseres med en lovgivning hvor pliktenes innhold og 

rekkevidde fremgår tydelig.  

 

Femte kapittel vil i tillegg til anbefalinger om endringer eller tydeliggjøring, inneholde en 

vurdering av hvorvidt FNs barnekonvensjon art 4 kan medføre at det må treffes 

”lovgivningsmessige…tiltak for å gjennomføre de rettighetene som følger av loven.” 

Fremstillingen vil inneholde et utvalg av FNs barnekonvensjon sine artikler: Artikkel 6, 3 

og 2 vil knyttes til problemstillinger om henholdsvis avdekking, gjennomføring og 

finansiering i forbindelse med tilrettelegging.  

                                                
120 Mathiesen(2005) 
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5.2 Rettsstillingen til barn med nedsatt funksjonsevne i forhold til avdekking av 

tilretteleggingsbehov på tidlig tidspunkt 

5.2.1 Bør det tydeliggjøres en plikt til å vurdere tilretteleggingsbehovet ved søknad om 

prioritet ved opptak til barnehagen?  

Det konkluderes i punkt. 2.2.2 med at sakkyndig vurdering etter barnehageloven §13(1) må 

inkludere evaluering av tilretteleggingsbehov. Konklusjonen kan være vanskelig 

tilgjengelig for rettsansvendere som forholder seg til ordlyden til barnehageloven §13(1): 

”Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal 

foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.” På 

grunn av uttalelser i rundskriv om statstilskudd121 vurderer trolig ikke forvaltningen 

tilretteleggingsbehov ved opptak. Å tydeliggjøre at  sakkyndig vurdering må inneholde 

evaluering av tilretteleggingsbehov, kan føre til både tidligere avdekking av 

tilretteleggingsbehov og  raskere iverksettelse av tilrettelegging.  I følge NOU 2010 ser 

tidlig intervensjon ut til å ha stor verdi både for individet og samfunnet: ”Intervensjoner på 

et tidlig stadium av livet er derfor viktig fordi utbyttet av tiltak senere i livet er lavere.”122 

Mangel på tydelig plikt til å vurdere tilretteleggingsbehov ved søknad om prioritet ved 

opptak er trolig en av de største prosessuelle svakhetene i barnehageloven. 

 

Anbefalingen er at lovgiver bør tydeliggjøre at sakkyndig vurdering ved opptak etter 

barnehageloven §13(1) skal inneholde evaluering av tilretteleggingsbehov til barn med 

nedsatt funksjonsevne.  

5.2.2 Medfører FNs barnekonvensjon art.6 nr.2 at lovgiver må sikre avdekking av 

tilretteleggingsbehov på et tidlig tidspunkt? 

At behovet for tilrettelegging oppdages på et tidlig tidspunkt kan knyttes opp mot art.6nr.2 

om barnets ”development”. For barn med nedsatt funksjonsevne er tidlig avdekking og 

tilrettelegging avgjørende for barnets utvikling i et langsiktig perspektiv.123 Etter art.6.nr.2 

                                                
121 Rundskriv F-02-10(2010) 
122 NOU 2010:8 s. 69 
123 Rye (2007), NOU 2010:8 
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skal lovgiver ”to the maximum extent possible” sikre barnets ”development”. 

Enkelthistorier fra forvaltningspraksis kan tyde på at forvaltningen vurderer 

tilretteleggingsbehovet ved opptak. Spørsmålsformuleringene i Econ-undersøkelsen124 og 

formuleringene i rundskriv om statstilskudd125 kan tyde på at behovet for tilrettelegging 

utelukkende vurderes etter søknad om tilskudd fra barnehagen. I den grad det kan 

stadfestes at tilretteleggingsbehovet ikke vurderes ved opptak, må det foretas en endring i 

barnehageloven §13 slik at det fremgår tydelig at tilretteleggingsbehovet skal vurderes ved 

opptak. 

 

Konklusjon: Lovgiver  må ”to the maximum exent possible” sikre at 

tilretteleggingsbehovet avdekkes på et tidlig tidspunkt.  

5.2.3 Bør barnehagen pålegges plikt til å oppfordre foreldre om å legge frem erklæring 

om barnets helsetilstand, herunder tilretteleggingsbehov, før barnet begynner i 

barnehagen?  

Etter barnehageloven §23 skal barnehagen få fremlagt erklæring om barnets helsetilstand, 

herunder tilretteleggingsbehovet, jf. punkt 2.3. I praksis vil ofte foreldre uoppfordret og 

uavhengig av informasjonsplikt opplyse om at barnet har en funksjonsnedsettelse som 

fordrer et tilrettelagt barnehagetilbud. For at barnehagen skal kunne foreta de nødvendige 

forberedelsene, herunder å søke om tilskudd til tilrettelegging, er det en fordel om 

foreldrene legger frem erklæring om barnets helsetilstand før barnet begynner, jf. 

barnehageloven §23. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §16 pålegger 

barnehagen plikt til å oppfordre om ”forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet 

skal ta særskilt hensyn til.” Bestemmelsen mangler imidlertid en konkretisering av 

tidspunkt for en slik oppfordring. For at foreldrene sin plikt til å informere barnehagen om 

tilretteleggingsbehov før barnet begynner skal fungere i praksis, bør loven i tillegg 

inneholde plikt for barnehagen til å oppfordre foreldrene om å legge frem erklæring om 

barnets helsetilstand, herunder tilretteleggingsbehov, før barnet begynner i barnehagen. Før 

                                                
124 Econ (2008) 
125 Rundskriv F-02-10 (2010)  
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barnet begynner i barnehagen kan foreldrene ha lav kompetanse i forhold til hvilke plikter 

barnehagen og kommunen har for gi barnet et tilrettelagt tilbud.126  

 

Det anbefales at det i tilknytning til  barnehageloven §23 pålegges plikt for barnehagen til å 

oppfordre foreldre om å legge frem sakkyndig erklæring før barnet begynner i barnehagen. 

5.3 Rettsstillingen til barn med nedsatt funksjonsevne i forhold til gjennomføring av 

tilrettelegging i barnehagen 

5.3.1 Bør det tydeliggjøres at barnehagen har selvstendig plikt til individuell 

tilrettelegging? 

Barnehagen har individuell tilretteleggingsplikt etter barnehageloven §2(3) og forskrift om 

rammeplan for barnehagen.(jf. punkt 3.3.) Tilrettelegging basert på barnets behov for 

tilrettelagt tilbud fremstår som en fornuftig innfallsvinkel for barnehagen sin 

tilretteleggingsplikt. 

 

Problemet med tilretteleggingsplikten slik den fremkommer i forskrift om rammeplan for 

barnehagen er antallet og spredningen av bestemmelser som pålegger barnehagen en 

tilretteleggingsplikt. En overflod av vage bestemmelser kan føre til tvil med hensyn til 

innholdet og rekkevidden av tilretteleggingsplikten for barnehagen og foreldrene. Tvil kan 

lede til mange konfliktsituasjoner mellom foreldre og barnehagen. I den grad det oppstår 

uenighet mellom foreldre og barnehagen, har barn med nedsatt funksjonsevne få rettslige 

virkemidler dersom kommunen ikke griper inn som barnehagemyndighet. Barnehageloven 

gir ikke barn med nedsatt funksjonsevne individuelle rettigheter.127 I forbindelse med 

diskriminerings-og tilgjengelighetsloven viste departementet ”til at hensynet til klarhet og 

forutberegnelighet taler for at tilretteleggingsplikter reguleres særskilt.”128 Det samme 

hensynet foreligger i forhold til å klargjøre både innhold og rekkevidde av barnehagen sin 

tilretteleggingsplikt.  

                                                
126 Lundeby (2002) 
127 Ot.prp.nr. 72 (2004-2005) 
128 Ot.prp,nr 44 (2007-2008) s. 103 
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Barnehagen har en selvstendig tilretteleggingsplikt, og barnehagen kan ikke utsette 

iverksettelse av tilrettelegging i påvente at tilskudd fra kommunen.(jf. punkt 3.3) 

Enkelthendelser fra virkeligheten kan tyde på at det eksisterer tvil hos barnehagene med 

hensyn til om de har plikt til å iverksette tilrettelegging før kommunen yter tilskudd til 

tilrettelegging. Dette kan føre til at tidlig intervensjon utsettes eller i verste fall bortfaller på 

grunn av manglende kommunal finansiering.  

 

Dersom lovgiver ikke ønsker å pålegge barnehagen en selvstendig individuell 

tilretteleggingsplikt, må dette fremkomme i lovgivningen slik at foreldre kan få innsikt i 

ansvarsfordelingen mellom barnehagen og kommunen.  

 

Anbefalingen er at forskrift om rammeplan for barnehagen bør inneholde særskilt 

regulering av barnehagen sin plikt til individuell tilrettelegging. Lovgiver bør sikre at det 

fremkommer tydelig at barnehagen sin tilretteleggingsplikt er selvstendig og uavhengig av 

kommunen sin finansieringsplikt.  

5.3.2 Medfører FNs barnekonvensjonen art.3 at lovgiver må sikre at plikten til 

individuell tilrettelegging gjennomføres?  

At tilrettelegging gjennomføres på tilfredsstillende måte kan knyttes opp mot art.3 om 

barnets beste. I FNs barnekonvensjon art.3nr.3 står det at lovgiver  
 

”skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller beskyttelse, retter 

seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, særlig med hensyn til 

sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.”  
 

Det finnes på nåværende tidspunkt ikke barnehageforskning som kan stadfeste at 

tilrettelegging ikke gjennomføres i tråd med barnehageloven. En sannsynlig konsekvens av 

manglende finansiering av tilretteleggingstilbudet fra kommunen kan være at 

barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne ikke  samsvarer med det tilbudet som 

fremgår av loven.  
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Konklusjon: Lovgiver må etter art.3.nr. 3 sikre at barnehagen utøver tilretteleggingsplikten 

i samsvar med loven.   

5.3.3 Bør barnehagen sin plikt til å inkludere sakkyndige og foreldrene ved utforming av 

tilrettelegging tydeliggjøres?  

Barnehagen har plikt til å inkludere sakkyndige og foreldrene i utforming av individuell 

tilrettelegging. (jfr punkt 3.4) Plikten fremkommer gjennom spredte og til dels vage 

bestemmelser i forskrift om rammeplan for barnehagen og forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler.  

 

Selv om barn med nedsatt funksjonsevne i utgangspunktet har den samme retten til å uttale 

seg som funksjonsfriske barn, vil den faktiske muligheten til å uttale seg ofte være 

begrenset i forhold til utforming av tilrettelegging. Tilretteleggingsproblematikk kan være 

vanskelig å forstå for barn med nedsatt funksjonsevne. Det kan også tenkes at barn med 

nedsatt funksjonsevne ikke er i stand til å uttrykke hvilke behov funksjonsnedsettelsen 

medfører.  

 

På grunn av at barnet i mange tilfeller kan mangle den nødvendige modenhet er det viktig 

at foreldre og sakkyndige får delta aktivt i utformingen av tilretteleggingstilbudet. Det taler 

for å tydeliggjøre både foreldre og sakkyndige sin rolle ved utforming av tilrettelegging. 

Hensynet til barnets helse og utvikling taler for å inkludere sakkyndige(jf. punkt 3.4.2), 

mens hensyn som barnets trivsel og velferd i hverdagen taler for å ta behørig hensyn til 

foreldrene sine synspunkter(jf. punkt 3.4.4)  

 

Det anbefales at plikten til å inkludere sakkyndige og foreldre tydeliggjøres i henhold til 

utforming av individuell tilrettelegging.  



 54 

5.4 Rettsstillingen til barn med nedsatt funksjonsevne i forhold til finansiering av 

individuell tilrettelegging 

5.4.1 Tilskuddsordningen: Fra øremerking av statstilskudd til innlemming i 

rammebevilgningene til kommunen 

I forarbeidene til barnehageloven står det at ”tilrettelegging ofte vil medføre 

ekstrakostnader for barnehageeier. Staten gir derfor et tilskudd til tiltak for barn med 

nedsatt funksjonsevne i barnehage.”129 Frem til januar 2011 har det statlige tilskuddet vært 

øremerket til barn med nedsatt funksjonsevne. Norske kommuner fikk i 2008 om lag 829 

millioner kroner til tilskuddsordningen fra staten.130 I rundskriv om statstilskudd står 

følgende: ”Det påligger også kommunen å yte det som er nødvendig av egne midler, i 

tillegg til tilskuddet fra staten, for å gi disse barna et tilbud i ikke-kommunale eller 

kommunale barnehager.”131 Diagrammet nedenfor viser hvordan den prosentvise 

fordelingen var i en norsk kommune i 2009. 

Diagram 1: Statlig og kommunalt tilskudd i en norsk kommune i 2009.132 

 
Diagram 1 viser tydelig at det øremerkede statstilskuddet har dekket størsteparten av 

utgiftene til tilrettelegging. Statstilskuddet har sikret at mange barn med nedsatt 

funksjonsevne har fått tilrettelegging. Ved innlemmingen av det øremerkede statstilskuddet 

i rammebevilgningene til kommunen er det overlatt til kommunen å overholde 

                                                
129 Ot.prp.nr. 72 (2004-2005) s. 75 
130 St.meld.nr 41 
131 Rundskriv F-02-10 (2010) s. 16 
132 Levanger kommune (2009) 
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finansieringsplikten etter barnehageloven § 13.133 Fjerningen av øremerkingen av 

statstilskuddet betyr at kommunene ikke lengre har plikt til å benytte midlene til 

tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne. I stortingsmelding nr. 41 uttrykker 

departementet følgende om fjerningen av øremerkingen av statstilskuddet: ”Departementet 

vil følge nøye med på utviklingen og eventuelt vurdere å sette inn tiltak hvis det blir 

nødvendig.”134 Det er nærliggende å spørre om lovgivningen ikke allerede på nåværende 

tidspunkt bør tydeliggjøres for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får 

tilfredsstillende tilrettelegging i barnehagen. Innlemmingen av det øremerkede 

statstilskuddet i rammebevilgningene til kommunene kan medføre et behov for å gi barn 

med nedsatt funksjonsevne en sterkere rettsstilling.  

5.4.2 Bør kommunen sin plikt til å finansiere individuell tilrettelegging tydeliggjøres? 

Utgangspunkt er at barnehageloven §13 og diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3) 

pålegger kommunen å finansiere rimelig individuell tilrettelegging (jf. punkt 4.2.) 

 

I hvilken grad overholder norske kommuner plikten til å finansiere individuell 

tilrettelegging? For å belyse problemstillingen vil det benyttes to diagrammer.  

Diagram 2: Barn med nedsatt funksjonsevne: Med og uten finansiert tilrettelegging.135 

 
 

 

 

                                                
133 Lauvik (2011) 
134 St.meld.nr 41 s. 98 
135 SSB (2008, 2009, 2010) 
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Diagram 3. Bevilgningsnivået i norske kommuner136 

 
Diagram 2 viser at 42 %137 av barn med nedsatt funksjonsevne ikke får finansiert 

tilrettelegging av kommunen. Diagram 3 viser at bare 17%138 av norske kommuner bevilger 

det som ”trengs” av kommunale midler til tilrettelegging i norske barnehager. Disse to 

tallene indikerer at mange norske kommuner ikke overholder sin plikt til å finansiere 

individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Diagram 2 kan 

tyde på at effekten av diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3) foreløpig har 

uteblitt. 

 

I en vurdering av hvorvidt lovgivningen bør tydeliggjøre kommunen sin finansieringsplikt 

er det nødvendig å se på hva som kan være årsakene til at 6385139 barn med nedsatt 

funksjonsevne ikke fikk finansiert tilrettelegging og at bare 17%140 av norske kommuner 

bevilget det som var nødvendig av midler til tilrettelegging til barn med nedsatt 

funksjonsevne i 2008. 

 

For det første kan det tenkes at kommunene ikke er klar over eksistensen, innholdet og 

rekkevidden av finansieringsplikten. Kommunen sin plikt fremkommer ikke direkte av 

barnehageloven, men må innfortolkes i barnehageloven §13 på bakgrunn av uttalelser i 

                                                
136 Econ (2008)  
137 SSB (2010) 
138 Econ (2008) 
139 SSB (2010) 
140 Econ (2008) 

17	  %	  

11	  %	  

69	  %	  

3	  %	  Bruker	  det	  som	  
"trengs"	  av	  
kommunale	  midler	  
Ingen	  kommunale	  
midler	  

Stram	  prioritering,	  
men	  noe	  kommunale	  
midler	  
Vet	  ikke/ubsevart	  



 57 

forarbeidene.141 Forvaltningen benytter formodentlig forarbeider i langt mindre grad enn 

jurister, og det kan tenkes at forvaltningen ikke kjenner til at barnehageloven §13 pålegger 

kommunen plikt til å finansiere tilrettelegging. Rundskriv om statstilskudd henviser 

imidlertid til at en fortolkning av barnehageloven §13(3) er gitt i rundskriv F-08/06. 

Hvorvidt kommunene kjenner til at diskriminerings-og tilgjengelighetsloven §12(3) 

regulerer kommunen sin plikt til finansiering av tilrettelegging kan det ikke spekuleres i. 

Det kan imidlertid nevnes at rundskriv F-02-10 ikke nevner bestemmelsen i sin veiledning 

om tilskuddsordningen.   

 

For det andre kan forklaringen være at kommunene ikke bryr seg om å overholde plikten i 

mangel på sanksjoner for brudd på finansieringsplikten. Dersom dette er en realitet kan 

innlemmingen av det øremerkede statstilskuddet i rammebevilgningene være betenkelig.  

 

For å vurdere hvorvidt en tydeliggjøring er nødvendig, må det fremstilles hvilke 

konsekvenser det kan ha at enkelte norske kommuner ikke overholder sin finansieringsplikt 

Diagrammet nedenfor belyser hvor stor underfinansieringen av tilretteleggingsbehovet i 

norske kommuner kan være.(jf. punkt. 1.6)  

Diagram 4. Finansiering av tilrettelegging i en norsk kommune142 

 
Eksemplet i diagram 4 viser at barnehagene må yte et tilrettelagt tilbud til barn med nedsatt 

funksjonsevne selv om kommunen og staten utelukkende finansierer 70% av det 

                                                
141 Ot.prp.nr 72 (2004-2005) 
142 Levanger kommune og Marit Aksnes 
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barnehagen mener er kostnadene med et tilrettelagt tilbud. Konsekvensen av 

underfinansiering av tilretteleggingshovet kan enten være at barnetilbudet generelt sett blir 

dårligere eller at barn med nedsatt funksjonsevne får et svekket barnehagetilbud.  

 

I den grad det kan konkluderes med at norske kommuner ikke overholder sin 

finansieringsplikt er det et betydelig rettssikkerhetsproblem for barn med nedsatt 

funksjonsevne. En rekke stortingsmeldinger fremhever tidlig innsats som en målsetning for 

barn med spesielle behov.143 Dersom tidlig innsats skal gå fra å være en målsetning til en 

realitet vil det være et skritt i riktig retning å klargjøre i barnehageloven at kommunen har 

en finansieringsplikt i forbindelse med tilrettelegging i barnehagen. I tillegg kan det være 

nødvendig med effektivisering av statlig kontroll og tilsyn, samt bruk av sanksjoner i 

forhold til de kommuner som ikke overholder finansieringsplikten.  

5.4.3 Medfører FNs barnekonvensjon art.2 at lovgiver må sikre at kommunen overholder 

sine plikter i forbindelse finansiering av tilrettelegging?  

Econ-undersøkelsen avslører at mange kommuner underfinansierer tilretteleggingsbehov(jf. 

diagram 3).144 Konsekvensen av praksisen er at 6385 barn med nedsatt funksjonsevne ikke 

får finansiert tilrettelegging i barnehagen.145(jf. diagram2) Praksis fra enkelte kommuner 

taler også for at det skjer en betydelig underfinansiering i norske kommuner.(jf. diagram 4) 

I punkt 4.5. konkluderes det med at forvaltningspraksis som ofte kommer i etterkant av 

manglende finansiering både kan være i strid med forvaltningsloven og 

diskrimineringsforbudet i art.2. I artikkel 2 står det at lovgiver skal ” sikre de rettigheter 

som er fastsatt i denne konvensjon…uten hensyn til barnets…funksjonshemming…”  

 

Det konkluderes med at det er nødvendig å  forta endringer i lovgivningen for å sørge for at 

kommunen i større grad overholder finansieringsplikten.  

                                                
143 St.meld. nr. 16(2006-2007), Meld. St. 18 (2010–2011), Meld. St. 16 (2010–2011), NOU 2010: 8, NOU 

2010: 7, St.meld. nr. 41 (2008-2009) 
144Econ (2008)  
145St.meld.nr 41(2008-2009) 
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5.4.4 Bør det tydeliggjøres at kommunen har plikt til å ta hensyn til sakkyndige, barnet 

og foreldrene sine uttalelser? 

Punkt 4.3.3 konkluderer med at kommunen er forpliktet til å innhente uttalelser fra 

sakkyndig der det er nødvendig ut i fra kravet om forsvarlig saksbehandling i 

forvaltningsloven §17(1). Når det gjelder barnet og foreldrene har forvaltningen en plikt til 

å innhente uttalelse etter forvaltningsloven § 16 jf. §17. I punkt 4.3.4 konkluderes det med 

at forvaltningen kan ha plikt til å ta hensyn til sakkyndige, barnet og foreldrene sine 

uttalelser. Dersom uttalelser fra forvaltningen er pliktige hensyn må det fremgå av 

vedtakets begrunnelse av forvaltningen har tatt hensyn til uttalelsene. (jf. punkt 4.3.5)  

 

På tross av at kommunen etter forvaltningsloven §16(1) jf §17 er forpliktet til å la 

foreldrene uttale seg (jf. punkt 4.3.3) viser undersøkelsen fra Econ at 10% av kommunene 

velger ikke å involvere foreldrene i søknadsprosessen.146 Når det gjelder spesialpedagogisk 

hjelp svarer samtlige kommuner at foreldrene involveres i søknadsprosessen.147 Årsaken til 

forskjellen kan være at opplæringsloven hjemler en tydelig plikt til å la foreldrene og 

barnet uttale seg(§5-4(2)), og at deres syn skal tillegges stor vekt ved utformingen av 

vedtaket.(§5-4(3)) På grunn av at barn med nedsatt funksjonsevne ikke kan søke om 

tilskudd til tilrettelegging i barnehagen, kan det være av stor betydning at kommunen i sin 

saksbehandling inkluderer barnet og foreldrene.  

 

Det er ukjent i hvilken grad kommunen tar behørig hensyn til sakkyndige sine uttalelser. 

Det individuelle aspektet ved tilretteleggingsplikten taler for at sakkyndige, som ofte vil ha 

gode forutsetninger for å uttale seg om hvilke behov den konkrete funksjonsnedsettelsen 

medfører, bør få uttale seg og at kommunen som et minimum må gi en begrunnelse dersom 

de ønsker å yte et tilskudd som ikke svarer til anbefaling fra sakkyndige.  

 

                                                
146Econ(2008) 
147Econ(2008)  
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Det anbefales en tydeliggjøring av plikten til å inkludere sakkyndige, barnet og foreldrene. 

Opplæringsloven §5-3(4), §5-4(2) og §5-4(3) fremstår som et godt eksempel på hvordan 

dette kan gjøres.   

5.5 Bør kommunen være tilsynsmyndighet i forhold til tilrettelegging i barnehagen?  

I punkt 2.4.2 påpekes det med at kommunen har plikt til å følge med om barnehagen har 

gode rutiner for observasjon av barn med nedsatt funksjonsevne. I punkt 4.4.2 fremheves 

det at kommunen har tilsynsplikt i forhold til gjennomføringen av tilretteleggingen.  

 

Hva er fordelene med kommunen som tilsynsmyndighet? Å være tilsynsmyndighet er en 

utfordrende oppgave som krever god innsikt i de ulike barnehagene og behovene til barn 

med nedsatt funksjonsevne. Barnehageansvarlig i kommunen kan ha gode forutsetninger 

for å utøve tilsynsplikt i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne. Dette skyldes god 

kompetanse på fagområdet samt inngående kjennskap og oversikt over barnehagene i 

kommunen.  

 

Hva er ulempene med kommunen som tilsynsmyndighet? Formålet med tilsynsplikt i 

forhold til tilrettelegging er å sikre at barnehagen gjennomfører lovpålagt individuell 

tilrettelegging. I forarbeidene fremkommer det at enkelte av høringsinstansene mente 

kommunen ikke burde være tilsynsmyndighet.148 Bakgrunnen for disse uttalelsene var først 

og fremst frykt for habilitetskonflikter.149 Departementet hadde imidlertid tro på at 

kommunen skulle opptre bevisst i sin opptreden som eier og tilsynsmyndighet.150
 Når det 

gjelder kommunen sin tilsynsplikt i forhold til tilrettelegging må det i tillegg fremheves at 

kommunen har finansieringsplikt. Tilsyn som avdekker manglende observasjonsrutiner 

eller mangelfull gjennomføring av tilrettelegging, kan føre til pålegg om retting av 

barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. I den grad endring av 

barnehagetilbudet vil medføre merkostnader for barnehageeier kan barnehagen søke 

kommunen om tilskudd til tilrettelegging. Kommunen kan dermed ha økonomiske motiver 

                                                
148 Ot.prp.nr.72 (2004-2005) 
149 Ot.prp.nr.72 (2004-2005) 
150 Ot.prp.nr.72 (2004-2005) 
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for ikke å utøve tilsynsplikten på en måte som ivaretar barnets beste. Tilsynsstrukturen kan 

fungere under forutsetning av at kommunen er villig til å bevilge tilstrekkelig med ressurser 

for å finansiere tilrettelegging i barnehagen. Econ-undersøkelsen avslører manglende evne 

og/eller vilje til å prioritere tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne.151 I 

kombinasjonen med en finansieringsplikt som ikke overholdes kan det være uheldig at 

kommunen er tilsynsmyndighet.  

 

Anbefaling: Hvorvidt det kan være nødvendig å frata kommunen tilsynsplikten vil avhenge 

av hvorvidt lovgiver i større grad kan tvinge kommunen til å overholde 

finansieringsplikten.  

6 Sluttbemerkninger 

Barn med nedsatt funksjonsevne er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet. Barnets 

utvikling og trivsel i hverdagen kan være avhengig av at barnehagen og kommunen yter et 

tilrettelagt tilbud. Det er godt dokumentert gjennom forskning at tilrettelegging i 

barnehagen kan være avgjørende for fremtiden til barn med nedsatt funksjonsevne.152 

Gjeldende rett pålegger barnehagen og kommunen plikter til tilrettelegging som burde gi 

barn med nedsatt funksjonsevne et god tilrettelagt tilbud i barnehagen. Enkelthendelser fra 

virkeligheten, rapport fra Econ153 og tall fra SSB154 kan tyde på at det er et gap mellom det 

tilretteleggingstilbudet som er lovfestet og det faktiske tilbudet som barn med nedsatt 

funksjonsevne mottar. Ansvarsfordelingen mellom kommunen og barnehagen er en av flere 

trekke ved lovgivningen som kan hindre en effektiv gjennomføring av barnehagen sin plikt 

til tilrettelegging. 

 

                                                
151 Econ (2008) 
152 Havnes (2009), NOU 2010:8, Rye (2007) 
153 Econ (2008)  
154 SSB (2008, 2009, 2010) 
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Ved innlemmingen av det øremerkede statstilskuddet  i kommunens rammebevilgning ble 

en tidligere sikker ressurstilgang fjernet i januar 2011. Econ-undersøkelsen155  og tall fra 

SSB156 bekrefter at mange kommuner bryter barnehageloven §13 i stort omfang. Frem til 

januar 2011 har lovbruddene fått begrenset betydning, fordi det øremerkede statstilskuddet 

har finansiert store deler av tilskuddsordningen.(jf. diagram 1) Tilretteleggingssituasjonen 

for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen vil derfor trolig bli forverret dersom det 

ikke foretas tiltak for å sikre at kommunene i større grad overholder sin finansieringsplikt. 

Det et stort rettssikkerhetsproblem at kommunene kan bryte finansieringsplikten uten at det 

får negative konsekvenser for kommunene i form av sanksjoner. Problematikken med 

kommunenes brudd på lovfestede rettigheter for barn ble tatt opp til debatt i stortinget 

12.april.2011. Fremtiden vil vise hvorvidt lovgiver styrker rettsstillingen til barn med 

nedsatt funksjonsevne.   

 

                                                
155 Econ (2008)  
156 SSB (2008, 2009, 2010) 
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