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Høringsuttalelse vedrørende forslag om endring i Opplæringsloven § 13  

 
Vi viser til brev 5/7-2011 hvor det bes om en høringsuttalelse i forhold til forslag om 
endring i kapittel 13 som omhandler oppfølgingstjenesten i videregående opplæring.  
 
Uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune tolker forslaget til endring i forskriften til opplæringsloven § 13 
samlet sett som en styrking av OT-ungdommens rettigheter. Dette gjøres gjennom en 
større presisering av Oppfølgingstjenesten sin rolle, plikter og oppgaver overfor 
målgruppa.  
 
Særlig ser man denne styrkingen gjennom forslagets endring av forskrift § 13 – 3 b og c 
 
Kommentarer til forslaget 
 Forslagets lovtekst § 13 – 3 b) 
” gi skriftleg informasjon til alle i målgruppa om hva rettar dei har. Føresette til ungdom 
som ikkje er myndig skal ha same informasjon.” 
 
Vest-Agder fylkeskommunes kommentarer: 
Vest-Agder fylkeskommunen registrerer at ordlyden til denne paragrafen er ny og 
oppfattes derfor som en ny oppgave til Oppfølgingstjenesten. Det har tidligere ikke vært et 
krav til skriftliggjøring av ungdommens rettighet. Dette fordrer en enighet om og en 
tydeliggjøring av hvilke rettigheter den enkelte OT-ungdom faktisk har i forhold til skolen 
og i forhold til oppfølgingstjenesten.  
Ifølge høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet er denne skriftlige informasjonen særlig 
knyttet til opplæringsretten, men den knytter seg også til informasjon om rettigheter som 
ungdommen har i forhold til den videre oppfølgingen av oppfølgingstjenesten eller av 
andre aktuelle instanser. 
Den delen som omhandler informasjon om de rettigheter som ungdommen har i forhold til 
videre oppfølgingen fra oppfølgingstjenesten fremstår forstsatt som noe uklar. 
Oppfølgingstjenestens oppfølging overfor OT-ungdommen krever en ytterligere 
tydeliggjøring og presisering enn forslaget legger opp til, dersom ungdommens rettigheter 
skal skriftliggjøres.  
 
 Forslagets lovtekst § 13 – 3 c) 
”etablere kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa med sikte på rettleiing og 
oppfølging” 
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Vest-Agder fylkeskommunes kommentarer: 
Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget om å styrke oppfølgingstjenestens ansvar for 
kontaktetableringen med OT-ungdommen, og tolker endringen av formuleringen ”etablere 
kontakt med” i stedet for ”ta kontakt med” som et positiv forslag i den retningen.  
 
Ordlyden i forslagets lovtekst til § 13-3 c) er en tydeliggjøring av oppfølgingstjenestens 
plikt til å opprette kontakt med OT-ungdommen, men sier lite om hvordan denne kontakten 
skal etableres.   
I høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet presiseres det at det ikke vil være 
tilstrekkelig å  
 sende et brev eller e-post uten at slike forsøk følges opp med ytterligere initiativ. Hva som 
derimot anses som tilstrekkelig er upresist og gir fortsatt rom for ulik tolkning av oppgaven. 
Hvor langt skal Oppfølgingstjenesten gå for å ”etablere” kontakt med ungdommen og hvor 
mye tid skal man bruke på ungdom som unndrar seg kontakt? Dette vil være ulikt og 
avhengig av ressursene som tildeles til dette arbeidet.  
 
 
Konklusjon 
Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget til endring av forskrift til opplæringsloven § 13, 
men ser utfordringer knyttet til forslagets presisering av ungdommens rettigheter. 
Vest-Agder fylkeskommune er uenige i at forslaget ”ikke vil medføre vesentlige 
økonomiske eller administrative konsekvenser ” slik det står i høringsbrevet fra 
Kunnskapsdepartementet.  
 
For å ivareta de foreslåtte endringene er det derfor behov for å styrke oppfølgingstjenesten 
økonomisk. 
 
 
 
Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune vil fremme en orienteringssak til 
hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkekommune(HKU) med bakgrunn i 
denne høringsuttalelse ved neste møte i HKU.   
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Arly Hauge    Johanne M. Benitez Nilsen 
Utdanningssjef    Prosjektleder for Ny GIV 
    
 
 
 
 
 


