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Høringsuttalelse — forslag om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr.
724 til opplæringsloven. Forskriftens kapittel 13
Oppfølgingstenesta i videregåande opplæring

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) takker muligheten til å kommentere ovennevnte
høring.

At flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring, har store positive konsekvenser,
det styrker deres muligheter på arbeidsmarkedet og bidrar til å redusere antallet unge
stønadsmottakere. Ut i fra prognosene om fremtidens kompetansebehov er det viktig at
elevene blir fanget opp og får et tilbud som bidrar til at de får gjennomført påbegynt
opplæring.

Det er med bekymring vi registrerer at en stor del av ungdommene som faller innenfor
Oppfølgingstjenestens område ikke kan gjøres rede for. Når så mye som 25 — 30% av de
unge ikke kan redegjøres for, forteller det at det er behov for endringer i forskriften og
Oppfølgingstjenestens arbeidsmetoder. NHO mener at det generelt bør kunne stilles større
krav til Oppfølgingstjenesten om å ha oversikt over ungdom som faller innenfor deres
ansvarsområde. Det er også positivt at det initieres et økt samarbeid mellom
Oppfølgingstjenesten og NAV i oppfølgingsprosjektet under Ny Giv, men vi mener at dette
samarbeidet bør styrkes. I dag er det slik at NAV skal følge opp de ungdommene som på
eget initiativ registrer seg, hvilket tilsier at de ikke omfatter de øvrige i
Oppfølgingstjenestens portefølje. Det bør være anledning for Oppfølgingstjenesten og NAV
å arrangere felles tiltak for ungdom som forener de ulike organers kompetanse.

NHO vil også understreke at den lovfestede retten til videregående opplæring, ikke forplikter
målgruppen til å benytte seg av tilbudet. Det må derfor også gis anledning til skriftlig å frasi
seg denne retten, for å kunne sette inn resurssene i forhold til de som ønsker å benytte seg av
retten. Mange av de i målgruppen som Oppfølgingstjenesten i dag ikke har oversikt, over
kan nok "kvitteres ut" av målgruppen.

NHO vil konsentrere sin høringsuttalelse om spørsmål av særlig betydning for
medlemsbedriftene.
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Forskriftens 13-1 Formål
NHO er enige i departementets vurdering av begrepsbruk, men ber også om at man
inkluderer ordet "aktivitet". Aktivitet henspeiler på faktisk handling og signaliserer en
forventning om deltakelse fra brukeren av tjenesten.

Forskriftens 13-2 Mål ru e
Ingen innsigelser til tillegg av opplæringskontrakt. NHO ber om at man vurderer en
kommentar her om at det bør være mulig å frasi seg retten til oppfølging fra
Oppfølgingstjenesten.

Forskriftens 13-3 0 åver
I tillegg til at det skal gis tilbud etter bokstav d, mener NHO også at Oppfølgingstjenesten
skal informere alle i målgruppen om eksisterende tilbud i området/ fylket. Dette for å invitere
ungdommene selv til involvering i egen situasjon.

Vi er enig i de endringene som foreslås, men ber om at tilbud om veiledningssamtale også
gis til ungdom som faller innenfor målgruppen og som orienterer seg om tilbud eller
vurderer konkrete tilbud.

Forskriftens 13-4 Samarbeid o koordinerin
Vi ser det som positivt hvis Oppfølgingstjenesten kan bidra til økt gjennomføring ved
tidligere involvering allerede på grunnskolenivå. Til tross for at Oppfølgingstjenesten ikke
kan pålegges et ansvar når det gjelder forebyggende arbeid på grunnskolenivå, håper vi at
tillegget i denne bestemmelsen vil medføre at grunnskolen inviteres til et samarbeid der
målet er å hindre frafall.
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