
Postadresse: Telefon: 69 92 44 00 Org.nr.: 964947449 mva 
Elvestadvn. 1000 Telefax: 69 92 44 01 Bank: 1064.07.03100 

1827 Hobøl                     

E-post: post@hobol.kommune.no 

                                                                                                               HOBØL KOMMUNE 
  

 Sentraladministrasjonen 

 
  

Kunnskapsdepartementet Saksbehandler: Eva Kubberød Utne   
 Tlf.: 69 92 44 04  
   

                                                                                                 

 

 

 

 

 
Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode:  Dato: 

10/720-10/6144/EKU  A20 &73  06.10.2010 

 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING. 

FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VOKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET  

 

Uttalelsen gjelder kapittel 15.4 Økonomi, avsnittet og kapittel 15.5.4. 

Oppsummering 

 
 

I avsnittet ”Grunnskoleopplæring slås det fast at ” Det er et eget øremerket tilskudd til opplæring 

av barn og unge asylsøkere”… Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og unge asylsøkere i 

grunnskolealder som har rettigheter etter opplæringsloven § 2-1” For barn og unge asylsøkere i 

mottak er tilskuddssatsen for 2010 kr 68 911 per elev. Det slås fast at ”Tilskuddet til 

grunnskoleopplæring for barn og unge asylsøkere i statlig mottak ligger under gjennomsnittlig 

elevkostnad….” 

 

Kommunen har i brev til KS 8.des.2009, tatt opp utfordringene kommunen har i forhold til 

opplæring av barn og unge bosatt i mottaket. Dette hadde sin bakgrunn i tilsyn fra fylkesmannen 

på § 2-1 og 2-8 i opplæringsloven. 

 

 Kommunen ønsker fortsatt å bemerke at tilskuddssatsen per elev bosatt i asylmottak ikke står i 

forhold til det kravet som kommunen har om grunnskoleopplæring for disse. Det vises til 

opplæringsloven, bl.a. § 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar” 

Foruten språkopplæring vil det også blant disse være elever med spesielle behov og kostnaden 

for noen av disse elevene kan ligge langt over tilskuddsnivået. 

 

Hobøl kommune har også i brevet til KS tatt opp det urimelige i ulikheter i tilskuddssats for 

elever bosatt i asylmottak og tilskudd til ”grunnskoleopplæring av einslege mindreårige 

asylsøkjarar i omsorgssenter.” 

For en elev bosatt i asylmottak er tilskuddssatsen som nevnt kr 68 911 per år eller kr 6 891,- per 

mnd i 10 måneder. For en enslig mindreårig asylsøker i omsorgssenter er tilskuddet kr 149 958,- 

per barn per år eller kr 14 996,- per mnd. 

Dette er vel kr 8 000 mer per måned til det samme formålet. 

 

 



 

 

I høringsuttalelsen kap.15.5.4 ”Oppsummering (s.325) konkluderer utredningen med: 

”Generelt er satsene i dagens tilskuddsordning for opplæring av barn i asylmottak for lave og må 

høynes”. Dette støtter opp under vår tidligere henvendelse til KS. Utredningen nevner imidlertid 

ikke verken i tekst eller i opplisting av tiltak, elever som er spesielt kostnadskrevende. 

 

Hobøl kommune ber om at det innføres særskilte ordninger som gjør refusjon av utgifter til 

spesielt kostnadskrevende elever i mottak mulig. 

 

Hobøl kommune vil hevde at det ikke er mulig å legge til rette for en opplæring som 

tilfredsstiller opplæringsloven med de midlene som stilles til rådighet. Resultatet er en betydelig 

merutgift på skolesektoren for å dekke de kostnader som opplæringsloven krever. 

 

Vi ber departementet se på tilskuddsordningene og spesielt vurdere de urimelige forskjellene det 

er mellom tilskudd til grunnskoleopplæring til elever bosatt i mottak og enslige mindreårige 

bosatt i omsorgssenter. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bjørn Sjøvold (sign.) Eva Kubberød Utne  

rådmann skolefaglig rådgiver 
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