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Høring - Forslag om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til 

opplæringsloven. Forsrkiftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i 

vidaregåande opplæring 
 

Landsorganisasjonen i Norge  har fra Kunnskapsdepartementet 05.07.2011 mottatt høring om 

ovennevnte sak der vi har følgende merknader: 

 

LO er opptatt av at Oppfølgingstjenesten må bli bedre til å ivareta alle unge innen tjenestens 

målgruppe, og mener det er viktige presiseringer som er foreslått.  

 

Vi ser med bekymring på den økende andelen unge som sliter med angst, uro og 

konsentrasjonsproblemer både i grunnskolen og i videregående skole og mener det er 

nødvendig med mange typer faglig kompetanse i hjelpearbeidet enten dette er innen 

Oppfølgingstjenesten eller i skolen/lærebedriften for øvrig. Særlig nevner vi 

funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmedes og ungdom med psykiske lidelser som ofte 

faller utenfor systemets generelle innretninger. Her kreves kvalifisert personell for å ivareta 

og fange opp den enkeltes behov. 

 

LO mener også at særlig utsatte grupper som for eksempel ungdom som er under barnevernets 

omsorg eller mottar tiltak fra barnevernet etter fylte 18 år bør få utvidet tilbud fram til fylte 23 

år. Tilbudet bør sammenholdes med bestemmelsen i barnevernsloven § 1-4. 

 

LO støtter for øvrig forslag til endringer med unntak av: 

 

Grunnkompetanse 

LO viser til at Opplæringsloven gir anledning til å utforme individuelle tilpassede 

opplæringsløp som lærekandidat og ønsker ikke innføring av praksisbrev/grunnkompetanse 

som et eget søkbart nivå, verken for denne gruppen eller andre unge. LO mener det ikke er 

godtgjort at kompetansen er etterspurt i arbeidsmarkedet. 
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LO ser ikke at Oppfølgingstjenesten kan klare å utføre sine oppgaver på en kvalitativ og 

effektiv måte uten å tilføres betydelige ressurser.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Tor-Arne Solbakken 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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