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MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I
FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN
Saken er behandlet som saksnr DS-FSK 205/11.
De underrettes herved om at administrasjonen med hjemmel i Snillfjord kommunes
delegeringssreglement har fattet følgende
VEDTAK
Høringssvar til forslag om endring i forskrift til opplæringsloven – kap 13
Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring følger som vedlegg.
Begrunnelse for vedtaket:
Notat til høringssvar forelagt formannskapet i møte 24.10.11 som delegerte til rådmannen å
utarbeide høringssvar.
Med hilsen

Åge Røe
Kommunalsjef oppvekst
Vedlegg:

Postadresse:
Rådhuset
7257 Snillfjord

Høring – Forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven.

E-post/internett
postmottak@snillfjord.kommune.no
www.snillfjord.kommune.no

Telefon: 72 45 55 55
Telefaks: 72 45 55 97

Bankgiro: 4202.14.37667
Org.nr.
964 982 309
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HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN - KAP 13
OPPFØLGINGSTENESTA I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
Snillfjord kommune vil understreke at kommunene kan sitte med verdifull kompetanse i
oppfølgingsarbeidet av elever. At oppfølgingstjenesten bør benytte denne kompetansen må
gjøres tydeligere i teksten til forskrift.
I kommunen er det opparbeidet en kompetanse på elevene i målgruppen ofte gjennom et
tverrfaglig samarbeid. Når elevene går over i videregående og blir fylkeskommunens ansvar
bør denne kompetansen komme elevene til nytte.
Det som videre kan skje er at når elevene har fylt 21 år og ikke har gjennomført et
tilfredsstillende løp i videregående skole, vil noen av dem igjen komme inn under
kommunens tjenesteområde med behov for hjelp. I slike tilfelle vil hjelpen bli bedre tilpasset
om en kan unngå det ”hullet” som vil være opparbeidet hvis kommunen er ute av
oppfølgingen i perioden 16-21 år.
I høringsdokumentet sies at punkt § 13-3d) gjenspeiler den forpliktelse OT har til å sikre
tverretatlig samarbeid med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har
ansvar for målgruppa.
Snillfjord kommune mener forslagets tekst til § 13-3 d) ikke er tydelig nok på at OT må
benytte den kompetansen som kommunene besitter.

Med hilsen

Åge Røe
Kommunalsjef oppvekst

Postadresse:
Rådhuset
7257 Snillfjord

E-post/internett
postmottak@snillfjord.kommune.no
www.snillfjord.kommune.no

Telefon: 72 45 55 55
Telefaks: 72 45 55 97

Bankgiro: 4202.14.37667
Org.nr.
964 982 309

