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Vi viser til høringsbrev av 05.07.2011 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ovennevnte 
sak. 
 
Oslo kommunes høringsuttalelse fremgår av byrådens sak nr. 31/2011, vedtatt av byråden for 
kunnskap og utdanning den 02.11.2011. 
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Byrådens sak nr.:  31/2011  Vår ref. (saksnr.):  201103164-4

Vedtaksdato:  02.11.2011  Arkivkode:  400

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN.
FORSKRIFTENS KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTJENESTEN I VIDEREGÅENDE
OPPLÆRING

Saksfremstilling:  

Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og utdanning

Byrådens sak

Kunnskapsdepartementet har ved brev av 05.07.2011 sendt forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven kapittel 13  Opp101gingstenesta i vidaregaande opplæring  på høring. Forslaget
innebærer hovedsakelig presiseringer av gjeldende rett og er utarbeidet innenfor gjeldende rammer
i opplæringsloven § 3-6 annet ledd.

Bakgrunnen for forslaget er bl.a. at fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste på landsbasis mangler
oversikt over ca 30 % av ungdommene i målgruppen og dermed står uten mulighet til å tilby den
oppfølgingen ungdommene trenger for å komme tilbake til opplæring og /eller arbeid. I følge
departementet foreslås ingen nye oppgaver for oppfølgingstjenesten, kun enkelte endringer i
struktur og forskriftstekst for å presisere oppfølgingstjenestens rolle og oppgaver tydeligere.

Departementets høringsfrist er satt til 31.10.2011.

Om endrin sforsla ene

I det følgende gjengis forslag til ordlyd i de bestemmelser Oslo kommune vil uttale seg om:

§  13-3 Oppgåver, bokstav b

Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta

b) gi skrifileg informasjon til alle i målgruppa om kva rellar dei har. Foresette til ungdom som

ikkje er myndig skal ha same infOrmasjon.

§ 13-4 Samarbeid og koordinering, annet ledd:

Oppfolgingslenesta kan bistå dei skolane som onskjer det, i arbeidet med å redusere
fråfallet frå vidaregaande opplæring gjennom samarbeid med rådgivarane i grunnskole og
vidaregåande opplæring.



Vedtakskompetanse:

2

Uttalelsen avgis av byråden for kunnskap og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak:  

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets forslag om endringer
i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven, forskriftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i
vidaregåande opplæring:

Ad  §  13-3 Oppgåver, bokstav b)

Forslaget innebærer at oppfølgingstjenesten skal gi skriftlig informasjon til alle i målgruppen om
opplæringsrettigheter samt relevant og kortfattet informasjon om andre tjenesteytere, tilbud og
ordninger som ligger utenfor opplæringslovens ansvarsområde. Den skriftlige informasjonen om
rettigheter er ment som et første ledd i kontakten med ungdommen. Oslo kommune har ingen
merknader til dette, men vil påpeke at kravet om skriftliggjøring av denne informasjonen er nytt
og kan innebære økte oppgaver for fylkeskommunen. Også bestemmelsen om at foresatte til
ungdom som ikke er myndig skal få den samme informasjon er ny og vil representere et økt
oppgaveomfang for fylkeskommunene. Det vises blant annet til at opplysninger om foresatte pr i
dag ikke er tilgjengelig i VIGO/OTTO. Økte administrative oppgaver for fylkeskommunene vil
medføre merutgifter. Dette bør kompenseres.

Ad  §  13-4 Samarbeid og koordinering, annet ledd
Oslo kommune støtter ikke forslaget til ordlyd i ny § 13-4 annet ledd. Dette fordi forslaget vil
kunne innebære en svekkelse av samarbeidet mellom oppfølgingstjenesten og skolene med hensyn
til frafallsforebygging, og en svekket forpliktelse for oppfølgingstjenesten overfor skolene. Et
hovedpoeng med oppfølgingstjenesten må være at den aktivt skal forebyge og forhindre frafall i
videregående opplæring. Dersom oppfølgingstjenesten bare skal kunne bistå de skolene som
ønsker det, vil det også kunne svekke skoleeiers styring med organisering av samarbeidet mellom
skole og oppfølgingstjeneste. Det foreslås på denne bakgrunn å erstatte "kan" med "skal- og at
formuleringen "...som ønsker det" strykes. § 13-4 annet ledd vil da lyde som følger:

OppfOlgingstenesta skal bista skolane i arbeidet med å redusere fråfallet.frå vidaregaande
opplæring glennom samarbeid med rådgivarane i grunnskole og vidaregaande opplæring
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Vedlegg:
1. Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 13 Oppfølgingstenesta i

vidaregåande opplæring
2. Gjeldende forskrift til opplæringsloven kapittel 13 Oppfølgingstenesta i vidaregåande

opplæring
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