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Svar - Høringsbrev - Forslag til endringer i opplæringsloven, 
privatskoleloven og folkehøyskoleloven  
 
Hedmark fylkeskommune har følgende kommentarer til høringsbrevet 06.09.13: 

 
Pkt. 2: Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket, jfr. § 13.10. 
 
Forslaget er en ansvarsavklaring og medfører ingen prinsipielle endringer eller ekstra kostnader. Det 
kan drøftes hvor mye forholdet mellom rektornivå og nærmeste overordnede skal detaljreguleres i lov, 
men Hedmark fylkeskommune støtter forslaget.    
 
Pkt 3: Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om inntil to år ekstra i videregående 
opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring 
 
Hedmark fylkeskommune støtter forslaget. Det er unødvendig at § 3-12 kobles om mot rett til 
spesialundervisning jfr. § 3-1 5.ledd. Dette er ikke elever som tilhører PPT sin målgruppe. 
 
Pkt 4: Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel 
 
Hedmark fylkeskommune har ingen innsigelser mot at ansvaret for grunnskoleopplæring lovfestes. 
Forslaget virker mer som å rette opp en tidligere forglemmelse av lovgiver. Hedmark fylkeskommune 
har imidlertid innsigelser på at KUD bruker begrepet «spesialpedagogisk hjelp» i forslag til ny lovtekst i 
§ 13-2a. Spesialpedagogisk hjelp  gjelder i flg l§ 5-7 kun barn under opplæringspliktig alder. Det virker 
ulogisk at dette skal stå i en paragraf som spesifikt omhandler opplæring i fengsel, og bør derfor tas ut 
av lovteksten.  
 
I forslag til nytt pkt 3 i § 13-2a brukes begrepet refusjon. Dette betyr at dagens ordning med 
forhåndstilskudd opphører.  Det står at fylkeskommunen skal kompenseres fullt ut for opplæring som 
gis til rettighetshetselever. Dette må tolkes dithen at fylkeskommunen ikke får kompensasjon for 
opplæring gitt til innsatte som ikke har rettigheter etter opplæringsloven.  Mange av 



 

 

opplæringstilbudene som gis i fengselet er korte kompetansegivende kurs som ikke er en del av 
læreplanverket, men som Fylkesmannen i Hordaland initierer. Høringsnotatet går ikke nærmere inn på 
hva som defineres som refusjonsberettiget opplæring.  
Hedmark fylkeskommune ser det som viktig at nåværende tilskuddsordning opprettholdes og frykter 
at en endring vil gå ut over bredden i opplæringstilbudene til de innsatte.  
 
Med tanke på at gjennomsnittlig soningstid i Norge er 30-40 dager, er det begrenset hvor mye 
tradisjonell skolegang de innsatte kan rekke.   Det virker ulogisk å nekte en innsatt på 22 år opplæring 
med begrunnelse av at han har brukt opp sin rett til videregående opplæring, mens en innsatt på 25 år 
som har voksenrett til videregående opplæring og dermed være refusjonsberettiget, skal få opplæring.  
Hedmark fylkeskommune savner en bredere drøfting av konsekvensene av forslaget. 
 
 Pkt 5: Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra 
grunnopplæringen  
  
Hedmark fylkeskommune støtter forslaget om at personopplysninger fra grunnopplæringen sikres i lov 
slik at Utdanningsdirektoratet kan innhente disse.  
HFK støtter imidlertid ikke forslaget om at elevopplysninger skal slettes etter 10 år. Dette forslaget 
samsvarer heller ikke med forslag i pkt 6 (se nærmere kommentarer). 
 
Pkt. 6: Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til 
videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser 
 
 Det er manglende samsvar med opplæringslov, personopplysningslov og arkivlov som har ført til 
forslag om endring i pkt 5 og 6, og det er tilsyn med to fylkeskommuner med avvik ifht 
personopplysningsloven som har utløst forslaget. Forslaget vil medføre uoversiktlige forhold for 
fylkeskommunene og anses ikke som gjennomførbart uten store konsekvenser.   

 
Hedmark fylkeskommune ser det som helt nødvendig at opplysningene bevares så lenge som 
mulig. Dette skyldes både behov for innhenting av statistikk på lokalt og sentralt nivå, men like 
mye den oppgaven fylkeskommunen har som serviceinstitusjon. Det kommer mange 
henvendelser knyttet til vurdering av rettigheter til videregående opplæring, og fylkeskommunen 
er helt avhengig av å ha rask tilgang til disse opplysningene. Forslaget er heller ikke kongruent 
med pkt. 5 om 10 års slettefrist. Der kan opplysningene slettes allerede når en person er 19 år og 
har fullført og bestått videregående opplæring.  
 
Hedmark fylkeskommune mener videre at det vil bli «hull» i oversiktene dersom alle som har 
fullført og bestått skal slettes, mens de som kun har gjennomført videregående opplæring kan 
slettes etter en individuell vurdering. Det bør ikke være individuelle vurderinger i 
fylkeskommunene som avgjør hvem som skal/kan slettes. 
 
Det fremgår av høringen at forslaget kan fremstå som byrdefullt for fylkeskommunene. Denne 

oppfatningen deler Hedmark fylkeskommune. Dersom en person påberoper seg voksenrett til 
videregående opplæring, trenger fylkeskommunen rask tilgang til elevregisteret for å få 
dette bekreftet eller avkreftet.   
 
 



 

 

Pkt 7: Innføring av krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole 
Dette berører ikke fylkeskommunen, men det må være åpenbart at det skal stilles samme krav til 
lærerstilling som i annen offentlig eller privat skole. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tore Gregersen 
Fylkessjef videregående opplæring                         
 

Kasper Tøstiengen 
Avdelingssjef 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og 
sendes  uten signatur. 
  

 

   
  
 
  
 
 
 


