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HORINGSSVAR OM ENDRINGER 1 OPPLÆR1NGSLOVEN - DIREKTE
OVERGANG I RETTEN TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG RETT TIL VG.
OPPLÆRING FOR DE MED SLIK OPPLÆRING FRA UTLANDET

Viser til horingsbrev datert 14.1 1. 16 vedr. ovennevnte.

Fylkesutdanningssjefen har vurdert de foreslåtte endringene i opplæringsloven og har
følgende kommentarer:

Utvidelse ay ungdomsretten til yideregående opplæring for å få en direkte oyergang
mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring
Fylkesutdanningssjefen stotter forslaget om å åpne for en direkte overRang mellom
ungdomsretten og voksenretten til viderettående opplæring, og at dette gjores gjennom en
utvidelse av unRclomsretten. Fylkesutdanningssjefen stotter ogsa forslaRet om å ljerne
begrensningen om at retten må tas ut innenfor en sammenhengende periode på fem eller seks
år. Begrensningen til å gjøre bare ett omvalg støttes også.

Departementet har i sin vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser konkludert
med at forslaget ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.
Fylkesutdanningssjefen er ikke enig i dette da en utvidelse av ungdomsretten oRså innebærer
en utvidelse av elevstatusen som gir rett til spesialundervisning og rett til skyss. I tillegg vil en
fierning av uttaksperioden på fem eller seks år, samt retten til ett omvalg, kunne medføre
ekstra kostnader for fylkeskommunene ved at elevene er lengre tid i opplæring.

Innføring av rett til videregående opplæring for de som har fullført opplæring i utlandet
som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge
Fylkesutdanningssjefen stotter forslaget om å gi de som er over 25 år rett til videreRående
opplæring etter opplæringslovens § 4A-3. Dette vil gi en mulighet for å oppnå studie- eller
yrkeskompetanse i Norge. Nar det delder de som er under 25 år mener
fylkesutdanningssjefen at de skal få sin rett til videregående opplærin2 etter opplæringslovens

3- I

Fylkesutdanningssjefen registrerer at det tas høyde for ekstra kostnader knyttet til denne
retten. Vi er usikre på hvor mye dette vil kunne utgjøre for fylkeskommunene. Det forutsettes
imidlertid at det gis full kompensasjon for denne rettighetsutvidelsen.
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Med vennlig hilsen

Sedolf Slettli
Fylkesutdanningssjef
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