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Høring - Forslag til endringer i forskrift til lov om mindreårige 
innsatte og presisering av bestemmelsen om avbrudd ved 
gjennomføring av samfunnsstraff - Tilbakemelding

Utdanningsdirektoratet viser til høringsnotatet. Mindreårige innsatte vil være domfelte 
mellom 15 og 18 år.

Under pkt. 5 forslag til forskriftsendringer er det foreslått en ny bestemmelse, § 3-1 a. I 
bestemmelsens andre ledd heter det:

«Fengsler som mottar mindreårige innsatte i varetekt eller til straffegjennomføring, har plikt 
til å tilrettelegge forholdene i fengslet slik at den mindreåriges behov så langt det er mulig 
blir ivaretatt […]»

Utdanningsdirektoratet ønsker å understreke følgende: 
Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Opplæringen starter normalt det året 
barnet fyller seks år. Den blir dermed normalt avsluttet det året barnet fyller 16 år, jf. 
opplæringsloven § 2-1. Ungdom har rett til tre år med videregående opplæring. Vilkåret for 
rett til videregående opplæring er at ungdommen har fullført grunnskolen eller tilsvarende 
opplæring. For de fagene der læreplanene forutsetter lengre tid enn tre år, vil ungdommen 
ha rett til den opplæringstiden som læreplanene fastsetter. Domfelte mellom 15 og 18 år er 
eller bør være i en opplæringssituasjon og det vil være en del av den mindreåriges behov at 
dette følges tett opp. 

Det følger av opplæringsloven § 13-2a at fylkeskommunen har plikt til å sørge for 
grunnskole- og videregående opplæring i fengsel.

Vennlig hilsen

Morten Haug Frøyen Øivind Bøås
avdelingsdirektør rådgiver
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