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HORINGSUTTALELSE NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING

Formannskapet i Ringebu kommune behandlet deler av NOU 2010:7, Mangfold og mestring i sitt
møte 12.10.2010. Formannskapet vedtok at administrasjonen skulle følge opp saken og skrive en
høringsuttalelse i forbindelse med den økonomiske siden av saken.

Ringebu kommune er vertskap for et statlig asyhnottak for mindreårige asylsøkere. Fra 2000 til 2006
hadde vi vertskapsrollen for et ordinært mottak.

Etter Opplæringslovens § 2-1 har alle som skal oppholde seg i Norge lenger enn 3 måneder, også
asylsøkere, rett til grunnskoleopplæring (eller annen,tilsvarende opplæring).

Grunnskolen i Ringebu gir slik opplæring til asylsøkere i gnmnskolealder. Voksenopplæringen i
samarbeid med Ringbeu Ungdomsskole har gitt språkopplæring og grunnskoleopplæring
slik opplæring i mange år og har utviklet høy kompetanse på området.

Fordi asylsøkerne er statens ansvar, får kommunen kompensert for kostnadene til denne
undervisningen i etterkant av at opplæringen har funnet sted. Som KS påpekte i sitt brev 22.2.2010,
dekker ikke refusjonsbeløpet de utgiftene kommunen har.

Bakgrunnen for dette brevet er imidlertid en større utfordring enn uoverensstemmelsen mellom våre
faktiske utgifter og beløpet som refunderes for gjennomsnittselevene.
Blant asylsøkerne finnes det, som blant fastboende, elever som trenger spesiell tilrettelegging for å
kunne få innfridd den retten til opplæring som Opplæringsloven gir dem. Noen av elevene har så
store lærevansker at de må ha spesialundervisning for å kunne nyttegjøre seg opplæringstilbudet.
Noen har adferdsproblemer som gjør at skolen må gi elevene assistanse for å beskytte, både dem
selv og medelever. Noen har funksjonshemminger som gjør at skolene må tilpasses bygningsmessig
for å kunne gi dem opplæringstilbud.

Refusjonen kommunene får for opplæringstilbudet, er i år 6.891 pr. mnd.
Vi vil gjerne gi asylsøkerne et godt opplæringstilbud, men med en allerede knapp
kommuneøkonomi, der tilbudet til fastboende elever er redusert, blir det umulig å få
dette til. I tillegg kan problemstillinger som dette skape uønskede fronter mellom innbyggerne i
kommunen.

Ringebu kommune er tilfreds med ordningen der ordinære elever fra asylmottaket får
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opplæringstilbud som refunderes i etterkant, slik som i dag.
I tillegg ønsker vi oss en ordning der vi kan kreve refusjon for utgifter til elever som krever
ekstraordinære tiltak i forbindelse med opplæringen.
Vi ønsker oss en refusjonsordning som tar høyde for de utfordringene vi har beskrevet over - slik at
de fastboende elevene og elevene som bor i mottaket, kan få en opplæring vi som kommune kan
være både fornøyd med og stolt av.
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