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Høringssvar – forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven
Forskriftens kapittel 13 om oppfølgingstjenesten i videregående opplæring

Oppland fylkeskommune har fått forslag om endringer i forskriften til opplæringsloven kapittel 13 på
høring. Forslaget innebærer i hovedsak presiseringer av gjeldende rett, og er utarbeidet innenfor
gjeldende rammer i opplæringsloven § 3-6 andre ledd. Høringsfrist er 31.oktober.
Oppland fylkeskommune har følgende kommentarer til høringen:
Oppland fylkeskommune støtter endringsforslagene i §§ 13-1, 13-2, 13-3 a), c), d) og e).
Oppland fylkeskommune støtter ikke endringene i § 13-3 b) ”gi skrifteleg informasjon til alle i
målgruppa om kva rettar dei har. Føresette til ungdom som ikkje er myndig skal ha same
informasjon.” Vi mener at informasjon om hvilke rettigheter ungdommene i oppfølgingstjenestens
målgruppe har, bør komme på systemnivå og ikke på individnivå. Det viktigste er at
oppfølgingstjenesten så tidlig som mulig kommer i direkte og personlig kontakt med ungdommene i
sin målgruppe. Dette punktet resulterer i et merarbeid og en merkostnad som ikke anses som
formålstjenelig. Det anses også som en vanskelig oppgave å identifisere de foresatte til disse
ungdommene. Foresatte som ber om det får informasjon om hvilke rettigheter deres barn har,
eventuelt kopi av det skriftlige materialet ungdommen har mottatt. Generell informasjon om
rettigheter og plikter finnes i dag tilgjengelig på flere nettsider, blant annet på www.vilbli.no. En
forskriftsregulering av dette er lite hensiktsmessig.

Forslaget tar bort presisering av at ungdom som ikke tar i mot tilbud fra OT, skal kontaktes årlig.
Dette punktet bør inn igjen.
Oppland fylkeskommune støtter ikke fullt ut endringene i § 13-4 ”… Oppfølgingstjenesten kan bistå
dei skolane som ønskjer det, i arbeidet med å redusere fråfallet frå videregåande opplæring gjennom
samarbeid med rådgivarane i grunnskole og vidaregåande opplæring”. Vi mener at formuleringen
”dei skolane som ønskjer det” bør strykes.
Postadresse
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER
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Kirkegaten 76, Lillehammer
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Telefon:
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E-post:

Telefaks:

postmottak@oppland.org

Oppland fylkeskommune anmoder om en lovendring:
I opplæringsloven, forskrift og forslag til endring av forskrift er ungdom i arbeid definert utenfor OTs
målgruppe.
Ungdom i arbeid bør være definert innenfor OTs målgruppe, slik at OT oppretter kontakt med disse
med informasjon om rettigheter og tilbud om veiledning. Ungdom i arbeid bør defineres utenfor
målgruppen når det gjelder tilbud om tiltak.
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