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Troms og Finnmark fylkesting har i møte 14.12.21, sak 105/21, behandlet ovennevnte sak og gjort 
følgende vedtak:  
 

1. Fylkestinget gir høringsinnspill til ny opplæringslov i tråd med vedlagte forslag, 
med følgende endring;  

Tillegg til § 5-1: Troms og Finnmark fylkeskommune mener fylkeskommunenes 
ansvar for inntak til videregående opplæring bør tydeliggjøres i lovverket, og at 
fylkeskommunenes rett til selv å bestemme inntaksordning bør lovfestes. 
 

2. Fylkestinget forutsetter at departementet utreder kostnadene forbundet med utvidete 
rettigheter, og at fylkeskommunene kompenseres for merkostnadene. 

 

3. Følgende tillegg til Høringssvaret: 
§11-7 i ny opplæringslov – Vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring og krav 
om sakkunnig vurdering: 

 
Ønsket tillegg: 
«Kommunen og fylkeskommunen må vektlegge tilrådninger fra spesialisthelsetjenesten tungt. 
Dersom kommunen og fylkeskommunen velger å se bort fra tilrådning fra 
spesialisthelsetjenesten må dette begrunnes særskilt.» 
«Når det gjelder elever som et skoleår innehar individuelt tilrettelagt opplæring, så må 
arbeidet for neste skoleår starte opp i så god tid, at nytt vedtak kan foreligge i god tid før neste 
skoleår begynner. Her må det også tas hensyn til en eventuell klageadgang. Hvis kommunen 
eller fylkeskommunen pga. kapasitet ikke klarer å ha dette klart til nytt skoleår, skal det gamle 
vedtaket om individuelt tilrettelagt opplæring ligge til grunn. Unntatt når elev, foresatte og 
kommunen sammen mener at dette kan være til ulempe for elevens opplæring». 
 

§11-8 i ny opplæringslov – Kva den sakkunnige vurderinga skal innehalde: 
Ønsket tillegg: 
«f) om det er gitt en uttalelse fra spesialisthelsetjenesten og i hvilken grad denne uttalelsen er 
tatt med i utarbeidelsen av sakkyndig vurdering» 

Tillegg i kapittel 7 opplærling i bedrift. 

Ønsket tillegg: 
For mange er læretiden det første møte med arbeidslivet. Det er viktig å sikre at unge 
vet at de har rett til å fagorganisere seg og blir gjort kjent med aktuelle 
fagorganisasjoner. Derfor burde retten til informasjon om arbeids- og lønnsforhold og 
retten til å organisere seg lovfestet. Gjennomføringen av denne retten kan f.eks. gjøres 
ved at fagorganisasjonen/er informere om rettigheter og plikter, og hvilke 
fagorganisasjoner som er aktuelle for yrkesgruppa på fagdager med 
opplæringskontoret man tilhører.  

I kapittel 27 opplæring i og på de samiske språkene.  



Ønsket tillegg: 
På bakgrunn av funnene i Riksrevisjonens rapport om samiske elevers rett til 
opplæring i og på samisk (2019–2020) støtter vi ikke departementet. Troms og 
Finnmark fylkeskommune mener at alle skoler må ha en plikt til å opplyse elever om 
hvilke rettigheter man har til samiskundervisning.  

Kapittel 28 opp læring i kvensk og finsk.  

Ønsket tillegg: 
Troms og Finnmark fylkeskommune støtter ikke departementet og mener retten til å 
lære kvensk og finsk burde gjelde alle med kvensk/norskfinsk bakgrunn i landet. I 
tillegg må retten til å bli opplyst om rettigheten til språkopplæring gjelde likt som med 
samisk. Staten må erkjenne sitt ansvar for å bevare kvens og finsk språk.» 

 

 

Se vedlegg for utfyllende høringssvar. 
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Høringsinnspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune 

 
Kapittel 5 - Rett til vidaregåande opplæring 

§ 5-1 Rett til videregående opplæring 
Vi støtter forslaget om å utvide ungdomsretten til eleven har oppnådd studie- eller yrkes -
kompetanse. Denne utvidelsen vil innebære at elever som på grunn av sykdom eller andre 
grunner ikke klarer å fullføre innen tre år nå får rett til å fullføre videregående opplæring. Vi 
støtter departementets forslag om at elever med planlagt sluttkompetanse på lavere nivå skal 
beholde retten til studie- eller yrkeskompetanse, men ser et klart behov for en veileder og 
tydelige retningslinjer for elever som ikke har forutsetninger for å oppnå en slik kompetanse. 

Dagens øvre aldersgrense på 24 år er en godt innarbeidet grense for bruk av ungdomsretten. 
Fylkeskommunen ser ingen tungtveiende argumenter for å endre denne aldersgrensen. Vi 
støtter forslaget om at ungdom kan velge opplæring for voksne etter § 18-3 fra og med det 
året hen fyller 19 år. Fylkeskommunen er i utgangspunktet enig i at retten til videregående 
opplæring ikke skal gjelde fag som allerede er bestått, men ønsker at det gjøres unntak for 
elever som gjør omvalg slik reglene er i dag. 

Troms og Finnmark fylkeskommune mener fylkeskommunenes ansvar for inntak til 
videregående opplæring bør tydeliggjøres i lovverket, og at fylkeskommunenes rett til selv å 
bestemme inntaksordning bør lovfestes. 

 
Kapittel 6 - Val av skriftspråk og særskilde språkrettar i den vidaregåande opplæringa 

På bakgrunn av funnene i Riksrevisjonens rapport om samiske elevers rett til opplæring i og 
på samisk (2019–2020) støtter vi ikke departementet. Troms og Finnmark fylkeskommune 
mener at alle skoler må ha en plikt til å opplyse elever om hvilke rettigheter man har til 
samiskundervisning.  

Troms og Finnmark fylkeskommune støtter ikke departementet og mener retten til å lære 
kvensk og finsk burde gjelde alle med kvensk/norskfinsk bakgrunn i landet. I tillegg må retten 
til å bli opplyst om rettigheten til språkopplæring gjelde likt som med samisk. Staten må 
erkjenne sitt ansvar for å bevare kvens og finsk språk. 

 

§ 6-2 Opplæring i samisk i den vidaregåande opplæringa 
Dette forslaget er tydelig og konkretiserer hvordan opplæring skal tilbys. Forslaget styrker 
elevenes rettigheter til opplæring på samisk.  Skoleeier får også tydelige plikter og veiledning 
som bør kommer til anvendelse i tilbud og gjennomføring.  

§ 6-3 Opplæring i og på norsk teiknspråk i den vidaregåande opplæring 
Retten til å få opplæring i norsk tegnspråk bør gjelde alle elever som har nedsatt hørsel, men 
som av ulike grunner ikke kan nyttiggjøre seg tolk i undervisningen, og som følge av 
funksjonsnedsettelsen har utfordringer med å skille språklyder i 2.fremmedspråk. I dag er det 
en utfordring for elever som har denne funksjonshemmingen å delta i den muntlige under -
visningen i fremmedspråk. Det kan være mange grunner til at elever med nedsatt hørsel ikke 
velger tolk i undervisningen. De kan imidlertid ha samme utfordringer som de som velger 
tolk, med å oppfatte ulike språklyder. Tegnspråk kan da være et alternativ som bør kunne gis 
på begynnernivå. Også disse elevene bør kunne søke om å være unntatt opplæring i 



fremmedspråk, dersom ikke det kan erstattes med tegnspråk som 2.fremmedspråk. Forslaget 
øker rettigheter til elever som har bruk for tegnspråk.  

§ 6-4 Opplæring i punktskrift i den vidaregåande opplæringa  
Det er viktig å ta hensyn til hva eleven selv ønsker og at vurdering av elevens beste er i fokus.  
Dette styrkes i denne paragrafen.  

§ 6-5 Særskild språkopplæring i den vidaregåande opplæringa 
Forslaget fremstår som mer tydelig selv om det meste er en videreføring av rett til språk -
opplæring. De språklige endringene er med å forsterke inntrykket av rettigheter til forsterket 
opplæring i norsk og til tospråklig opplæring i fag. Fylkeskommunens plikt til kartlegging av 
eleven er med på kvalitetssikre gode tiltak og videre oppfølging underveis i opplæringa.   
 

Kapittel 7 - Opplæring i bedrift   

For mange er læretiden det første møte med arbeidslivet. Det er viktig å sikre at unge vet at de 
har rett til å fagorganisere seg og blir gjort kjent med aktuelle fagorganisasjoner. Derfor burde 
retten til informasjon om arbeids- og lønnsforhold og retten til å organisere seg lovfestet. 
Gjennomføringen av denne retten kan f.eks. gjøres ved at fagorganisasjonen/er informere om 
rettigheter og plikter, og hvilke fagorganisasjoner som er aktuelle for yrkesgruppa på fagdager 
med opplæringskontoret man tilhører.  

§ 7-1 Verkeområdet for kapittelet 
Vi støtter bestemmelsen. Vi synes løsningen med «nokon som har eller skal ha læretid» er 
god og ønsker ikke å bruke lærling som generelt begrep. Definisjonene på de ulike ordningene 
bør stå i forskriften som foreslått.  

§ 7-2  Inngåing og endring av kontrakt om læretid 
Formuleringen 1.avsnitt:   « Kontrakten skal vere inngått før opplæringa i lærebedrifta tek til. 
Kontrakten gjeld frå den tida opplæringa tek til, sjølv om godkjenninga kjem seinare er 
utydelig og legger opp til forskjellsbehandling». For utydelig, hva er forskjell på inngått 
kontrakt og godkjent kontrakt? Må presiseres. De 2 setningene motsier seg selv. Hva blir 
konsekvensene av dette? Bør presiseres hvor langt man kan tilbakedatere en lærekontrakt 
dersom lærling har startet opplæring i bedriften før lærekontrakten er signert. 

Vi merker oss at resultatet av første ledd annen setning sammenholdt med § 7-7 medfører en 
ny plikt til å godkjenne alle kontrakter, inkludert alle FOB-kontrakter for voksne uten rett og 
alle fagbrev på jobb- kontrakter. Alle som har avtalt læreplass med en bedrift og oppfyller 
vilkårene vil dermed ha rett til å få denne godkjent. Retten vil også gjelde personer som 
ønsker sitt tredje eller til og med fjerde fagbrev, noe som ligger utenfor fullføringsreformens 
formål. Bestemmelsen vil utvide fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og vil kunne 
medføre økte kostnader og mindre mulighet til å prioritere rettssøkerne når økonomien krever 
det. Vi ser samtidig at denne endringen har stor verdi for både for individene og for 
næringslivet og samfunnet som helhet. Det vil bidra til å flere ut i jobb i de næringene som 
trenger arbeidskraft.  

§ 7-3 Heving og oppseiing av kontrakt om læretid 
Vi merker oss at bestemmelsen i gamle § 4-6 åttende ledd som bestemte at kontrakten kun 
kan heves etter paragrafen ikke er videreført, selv om det legges til grunn at det fremdeles skal 
være slik i både NOU-en og høringsnotatet.  

Sitat lovtekst:  



«Før det blir gjort vedtak om å heve ein kontrakt om læretid etter krav frå lærebedrifta, skal 
den som har læretid i bedrift, få høve til å forklare seg munnleg for fylkeskommunen»  

Ihht. til forvaltningsloven og kontradiksjonsprinsippet skal partene ha rett til å uttale seg før 
enkeltvedtak fattes. Dette bør også være skriftlig i opplæringsloven, slik at dokumentasjons -
kravene er oppfylt. 

§ 7-4  Kva rettar og plikter dei med læretid i bedrift har som arbeidstakarar. Tilhøvet 
til arbeidsmiljøloven (to alternativ)  
Vi støtter alternativ 1. Vi mener ikke det er nødvendig å blande opplæringskontorene i denne 
bestemmelsen, selv om vi mener opplæringskontor bør reguleres av loven. Alternativ 2 kan 
dessuten skape forvirring rundt hvor mange arbeidskontrakter som skal inngås.  

Hvis man ønsker å spesifisere hvilken lærebedrift som skal være part i arbeidskontrakten 
kunne man eksempelvis formulere teksten slik: 

«Dei som skal ha læretid i bedrift, skal ha arbeidsavtale med den lærebedrifta som har ansvar 
for opplæringa. Lærebedrifta kan berre seie opp denne arbeidsavtalen dersom kontrakten om 
læretid blir oppsagd eller heva etter § 7-3.»  

Denne formuleringen krever at man bestemmer i lov eller forskrift at ansvaret for opplæringen 
påligger lærebedriften og ikke opplæringskontoret, slik det er foreslått i forbindelse med § 7-5 
på side 407 flg. Vi mener at lærlinger kun skal ha en arbeidsavtale av gangen, og at dersom 
flere bedrifter skal samarbeide om opplæringen skal en av dem stå som ansvarlig 
arbeidsgiver, mens de andre har lærlingen på utlån etter hospitering. 

Hvis man ønsker å spesifisere hvilken lærebedrift som skal være part i arbeidskontrakten 
kunne man eksempelvis formulere teksten slik: 

«Dei som skal ha læretid i bedrift, skal ha arbeidsavtale med den lærebedrifta som har ansvar 
for opplæringa. Lærebedrifta kan berre seie opp denne arbeidsavtalen dersom kontrakten om 
læretid blir oppsagd eller heva etter § 7-3.»  

Denne formuleringen krever at man bestemmer i lov eller forskrift at ansvaret for opplæringen 
påligger lærebedriften og ikke opplæringskontoret, slik det er foreslått i forbindelse med § 7-5 
på side 407 flg. Vi mener at lærlinger kun skal ha en arbeidsavtale av gangen, og at dersom 
flere bedrifter skal samarbeide om opplæringen skal en av dem stå som ansvarlig 
arbeidsgiver, mens de andre har lærlingen på utlån etter hospitering.  

Tredje ledd:  
Presiseringen av at reglene i aml. §§ 15-3 og 15-6 skal følges ved oppsigelse i prøvetiden, og 
at det er arbeidsavtalen som kan sies opp dersom vilkårene i aml. er oppfylt er positivt. Før 
var det uklart hvordan man skulle vurdere oppsigelse av lærekontrakt i prøvetiden, og det er 
bra for lærlingenes rettssikkerhet at man nå velger å følge aml. og at lærekontrakten bortfaller 
dersom arbeidsavtalen sies opp etter vilkårene.  

Anledningen til å si opp en FOB kontrakt innen 6 mnd må avgrenses til å gjelde for voksne 
over 21 år. Hvorfor skal det være forskjell på rettighetene for en ungdom i 4-årig kontrakt/2-
årig kontrakt. Fylkeskommunen har en betydelig andel FOB lærekontrakter med lærlinger 
med ungdomsrett. 

Lovtekst siste setning » Lærekandidatar har rett til individuell tilrettelegging etter kapittel 11 
dersom utbyttet av den ordinære opplæringa ikkje er eller ikkje kan bli tilfredsstillande». 
Kommentar: For lærekandidater utarbeides en tilrettelagt intern læreplan med utvalgte mål. 
Ordningen ER tilpassa opplæring. Burde derfor ta bort retten til spesialundervisning for 



lærekandidater. 
 

§ 7-5 Godkjenning av lærebedrifter 
Opplæringskontor bør reguleres, men ikke som lærebedrift. 

Å fjerne opplæringskontorene fra opplæringsloven er en dårlig løsning. Det vil svekke 
formidlingsarbeidet og medføre store økonomiske og administrative kostnader for 
fylkeskommunene. Fullføringsreformen og den nye opplæringsloven legger opp til en økning 
i antall personer som skal utdannes, og en svekking av opplæringskontorene vil gjøre det 
vanskelig å få formidlet alle kandidatene. Dersom opplæringskontorene ikke lengre er 
lærebedrifter vil dette også medføre kostnader og mer administrativt arbeid for 
fylkeskommunene i forbindelse med godkjenning. Det innebærer at hver lærebedrift må 
vurderes individuelt av YON før de kan ta inn lærling, og det vil dermed ta lengre tid fra 
bedriften bestemmer seg for å ta inn lærling til lærlingen kan begynne. Likevel mener vi det er 
en bedre løsning at kun bedrifter som har produksjon i faget og skal stå for opplæringen er 
lærebedrifter.  

Opplæringskontorene bør reguleres i loven, men som en egen rolle med egne krav til 
godkjenning. Vi mener at opplæringskontor ikke skal være lærebedrifter, men at de skal være 
en egen type organisasjon og at opplæringskontor får en egen definisjon i loven. De har ikke 
behov for å være lærebedrifter hvis de får en egen rolle. Skulle de ta inn en lærling, eks. i 
service- og administrasjonsfaget kan de godkjennes som lærebedrift i kun det faget.  

Dette forslaget skal ikke svekke opplæringskontorenes posisjon. Men løsningen vil gjøre det 
mulig å klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom opplæringskontor og 
medlemsbedriften. Dersom det ikke er aktuelt å gi opplæringskontorene en egen rolle ønsker 
vi subsidiært at de skal være lærebedrifter. Det er en bedre løsning enn å ta de ut av loven.  

Ansvar og oppgaver 
Vi ønsker at opplæringskontorene skal fortsette å være kontraktspart og at de får tilskuddet. 
Opplæringskontorene er viktig for både kvalitet i opplæringen og for rekruttering av mindre 
lærebedrifter som ikke ville påtatt seg oppdraget hvis de måtte administrere det selv. 
Opplæringskontorenes posisjon bør ikke svekkes.  

Vi ønsker at lærebedriftenes oppgaver og ansvar tydeliggjøres i loven eller forskrift. Vi mener 
kjerneoppgavene som lovfestes bør være: 

• å ha ansvar for opplæringen  

• gi opplæringen (evt. i samarbeid med andre) 

• ha produksjon i faget 

• skrive arbeidskontrakt 

• ha faglig leder og instruktør 

• gi underveisvurdering  

Men halvårssamtaler er vi åpne for at opplæringskontoret kan påta seg ansvar for om de 
ønsker det, da det vil være enklere for lærlingen å ta opp ting som er vanskelig med en ekstern 
person. Vi mener det er en god løsning at opplæringskontorene og lærebedriftene selv får 
bestemme hvem som skal gjøre hva utover de lovpålagte kjerneoppgavene.  



Vi ønsker alternativ 2 i § 7-5, men med unntaket at opplæringskontor ikke er lærebedrifter. 
Eksempelvis formulert som dette: « [Alternativ 2:] Departementet kan gi forskrift om 
godkjenning av lærebedrifter og om godkjenning av opplæringskontor. Departementet kan òg 
gi forskrift om deling av ansvaret mellom samarbeidande lærebedrifter og om deling av 
ansvaret mellom opplæringskontor og lærebedriftene som er knytte til kontoret 
(medlemsbedrifter).» 

§ 7-6 Krav til lærebedrifter 
Vi støtter alternativ 2, men slik at opplæringskontor ikke er en lærebedrift, men en egen type 
organisasjon. Samtidig er det viktig at departementet gir forskrift til hvilke regler som gjelder 
for opplæringskontor. 

«Ei lærebedrift skal vere i stand til å gi opplæring i samsvar med læreplanar i fag, anten åleine 
eller i samarbeid med andre godkjende lærebedrifter. Ei lærebedrift skal ha ein eller fleire 
fagleg kvalifiserte personar som har ansvaret for opplæringa, og ein eller fleire instruktørar 
som gir opplæring. Departementet kan gi forskrift om kva reglar som gjeld for 
opplæringskontor.»  Det er viktig med tydelige krav når vi skal godkjenne nye lærebedrifter 
og opplæringskontor. Vi støtter de foreslåtte kravene til lærebedrifter.  

Vi mener opplæringskontorene bør godkjennes av YON etter egne krav, og at disse kravene 
bør inn i denne bestemmelsen.  

§ 7-8  Tilskot til lærebedrifter og opplæringskontor 
Vi støtter i utgangspunktet bestemmelsen. Kanskje burde det inn i bestemmelsen at tilskuddet 
er knyttet til lærlingene og ikke bare at de er godkjent som lærebedrift. Kanskje er det nok at 
dette fremkommer av forskriften. Vi ønsker også at det fremdeles skal være mulig å betale 
tilskuddet til opplæringskontorene.  

«Fylkeskommunen skal gi godkjende lærebedrifter med aktive kontraktar tilskot til opplæring. 
Tilskotet kan utbetales til opplæringskontor.  

Departementet kan gi forskrift om tilskot til lærebedrifter.» 

Vi ønsker at det gjøres en vurdering på om det bør bli lovpålagt for bedrifter av en viss 
størrelse å ha en slik representant for de ansatte.  
 

Kapittel 9 - Skyss, bustad, oppfølgingsteneste og overgang frå grunnskole til 
vidaregåande opplæring 

§ 9-1 Skyss til og frå skolen for elevar i den vidaregåande opplæringa 
Bestemmelsen viderefører dagens lov § 7-2 første avsnitt i all hovedsak. Endring fra dagens 
lov § 7-2 første avsnitt er at en lovfester, det som er praktisert i dagens lovtekst, at retten til 
gratis skyss gjelder for de elever som har flere hjem. Forslaget legger til grunn at denne retten 
gjelder bare når eleven har fast, planlagt og regelmessig opphold i hjemmene.  

Departementet bør kommentere hvem som skal dokumentere behovet i denne paragrafen.  

§ 9-3 Hjelp med å skaffe bustad til elevar i den vidaregåande opplæringa 
Bestemmelsen viderefører dagens lov § 7-2 tredje avsnitt i all hovedsak. Endring fra dagens 
lov § 7-2 tredje avsnitt er at en i forslag til ny lov endrer ordlyden «om nødvendig» til skal.  

Denne tolkningen støttes av opplæringslovutvalgets forslag, der en skriver «å videreføre 
dagens ordning om at fylkeskommunene skal hjelpe elever i videregående opplæring med å 
skaffe losji hvis de velger innlosjering på grunn av lang eller vanskelig skolevei samt 



departementets vurdering «departementet støtter også utvalgets forslag om å videreføre 
fylkeskommunenes forpliktelser om å hjelpe elever i videregående opplæring som ønsker 
innlosjering på grunn av lang eller vanskelig skolevei. 

Forslag til ny lovtekst i § 9-3 versus dagens opplæringslov § 7-2 tredje avsnitt anses som lik.  
 
§ 9-4 Oppfølgingsteneste for ungdom som ikkje er i vidaregåande opplæring eller arbeid 
En nedre aldersgrense på 16 år vil ikke være riktig å definere, da OT-tjenesten skal ha et 
særlig samarbeid med grunnskolene. Tjenesten vil ha et naturlig omfang i forhold til at dette 
er et tilbud som gruppen i videregående skole skal ha. Samarbeid med grunnskolen for å 
tilrettelegge for overganger er viktig og en nedre aldersgrense kan virke mot sin hensikt. 

Målgruppen blir utvidet med øvre aldersgrense fra 21 til 24, vil dette øke omfanget av 
tjenesten, her må en tilføre ressurser for å kunne gi en god nok tjeneste.  

Videre er det i forslaget: 
Plikter å sikre tverretatlig samarbeid og skal samordne og formidle de ulike tilbudene. Det er 
ikke noe tjenesten kan pålegges, og det vil være unaturlig. Alle instanser som er gjeldende for 
ungdommen har forpliktelser. Det er noe søkt å pålegge oppfølgingstjenesten et særlig ansvar. 
Ungdommer som har store sammensatte utfordringer, vil være tjent med at den instansen som 
har hovedansvaret (eksempelvis BUP) er den som skal koordinere og samordne. Det framgår 
av annet regelverk i forhold til individuell plan. 

Det vil ikke være naturlig at oppfølgingstjenesten er den som skal være sentral i denne 
sammenhengen. Det bør i så fall framkomme at tilbudene som skal koordineres må være 
knyttet til opplæring.   

§ 9-7 Tilbod om meir grunnskoleopplæring 
Vi er enig i at det etter fylkeskommunes vurdering kan tilbys forberedende opplæring til de 
som ønsker å forbedre vitnemålet fra grunnskolen.  Vilkårene for etablering av tilbudet er 
tilfredsstillende. Vi mener at grunnskoleopplæring for ungdom over grunnskolealder (16-19 
år) overføres fra kommunene til fylkeskommunen. Det vil inkludere denne gruppen i 
videregående skole system og sammen med andre på samme alder som de selv. 

Dagens opplæringslov, §4A-1, andre ledd, har samme ordlyd, dvs den sier at 
fylkeskommunen KAN tilby slik mer grunnskoleopplæring. I praksis vil dette si at alle 
fylkeskommuner tilbyr dette ved en eller flere av sine videregående skoler 
(kombinasjonsklasser). Ordninga var prosjekt 2017-2019 (Jobbsjansen del B: Mer 
grunnskoleopplæring til innvandrerungdom), gav gode resultat og ble videreført ved mange 
av prosjektskolene.  

På bakgrunn av dette mener vi at det ikke bør stå i forslaget KAN men SKAL her:  

Kommunen og fylkeskommunen skal tilby førebuande opplæring etter § 18-2 til dei som har 
rett til vidaregåande opplæring etter § 5-1, men som treng meir grunnskoleopplæring for å 
kunne fullføre den vidaregåande opplæringa. 
 

Kapittel 10 - Det beste for eleven, medverknad, skoledemokrati og skolereglar 

§ 10-5 Organiseringa av skoledemokratiet  
Forslaget åpner for større valgfrihet for hvordan skoledemokratiet skal organiseres på skolene, 
dette kan øke interessen og motivasjonen til elevene deltakelse. Vi mener skoledemokrati er et 



viktig område og ønsker at en av skolens ansatte skal få ansvar og en ressurs for å følge opp 
arbeidet på skolen. 

§ 10-6 Elevane si plikt til å delta 
Forslaget er en videreføring av§9 A-10. Vi er enig i at lekser kan brukes i en pedagogisk 
sammenheng tilpasset elevens evner og i medvirkning med hjemmet. Det at det tas hensyn til 
elevenes rett til hvile og fritid er viktig.  

§ 10-7 Skolereglar 
Dette gir mulighet for skoleeier å ha et felles reglement eller å delegere beslutningsmyndighet 
til skolene.  Uansett er elevmedvirkning en viktig forutsetning for arbeidet med skolereglene. 
Skoleeier/skole må ta en tydelig rolle i forhold til forvaltningslovens §§ 37-40. Forslaget 
innebærer at hybelbygg/internat må ha et eget regelverk som er en del av en leiekontrakt. 
Skolereglementet åpner også for å regulere oppførsel som er relevant for skolemiljøet eller 
elevens forhold til skolen, Vi mener dette er viktige momenter.  
 

 

Kapittel 11 - Arbeidet for å sikre at elevane har tilfredsstillande utbytte av opplæringa 

§ 11-1 Tilfredsstillande utbytte av opplæringa  
Innholdet i betegnelsen tilpasset/universell opplæring, legger en tydelig føring der 
undervisning i størst mulig grad er innenfor et felleskap og der en unngår unødvendige 
særløsninger for enkeltindivider. Skolene er inne i en kompetansehevingsplan der lærere skal 
inneha kunnskap og ferdigheter til å håndtere de mest vanlige utfordringene en elevgruppe 
kan ha med seg. Denne kompetansehevingen må få tilført nok ressurser i form av tid og 
økonomi i skolene. slik at lærerne skal være i stand til å gjøre en kvalitativ god jobb. Vi 
støtter begrepsendringen fra spesialundervisning til individuelt tilrettelagt opplæring. Dette 
virker å være et mindre stigmatiserende begrep, men samtidig endrer begrepsbruken fare for 
at elevens rettigheter blir mer diffuse i lovendringen. Dette blir imidlertid tydeligere i andre 
deler av opplæringsloven. 

Vi mener det burde vært anført under denne paragrafen at dersom tiltakene ikke fører til 
tilfredsstillende utbytte skal skolen i samarbeid med eleven vurdere om de bør henvise til PP-
Tjenesten. Dersom henvisning ikke blir gjort skal dette dokumenteres.  

§ 11-6 Individuelt tilrettelagd opplæring  
Bytte av begrep fra spesialundervisning til individuelt tilrettelagt opplæring er positivt. 

Departementet bør gjøre en ny gjennomgang i evt. Forskrift om hva innebærer begrepet 
tilrettelagt opplæring.  

§ 11-7 Vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring og krav om sakkunnig vurdering  
Vi mener at dersom det gjøres unntak fra reglene om innholdet i organiseringa av 
opplæringen, må skolen dokumentere hvorfor de velger å avvike den sakkyndige tilrådningen.  

Kommunen og fylkeskommunen må vektlegge tilrådninger fra spesialisthelsetjenesten tungt. 
Dersom kommunen og fylkeskommunen velger å se bort fra tilrådning fra spesialisthelse -
tjenesten må dette begrunnes særskilt. 

Når det gjelder elever som et skoleår innehar individuelt tilrettelagt opplæring, så må arbeidet 
for neste skoleår starte opp i så god tid at nytt vedtak kan foreligge i god tid før neste skoleår 
begynner. Her må det også tas hensyn til en eventuell klageadgang. Hvis kommunen eller 
fylkeskommunen pga. kapasitet ikke klarer å ha dette klart til nytt skoleår skal det gamle 



vedtaket om individuelt tilrettelagt opplæring ligge til grunn. Unntatt når elev, foresatte og 
kommunen sammen mener at dette kan være til ulempe for elevens opplæring. 

§ 11-8 Kva den sakkunnige vurderinga skal innehalde  
Det mangler beskrivelser eller føringer rettet mot den universelle opplæringen. Vi støtter 
helheten i paragrafen og at det fokuseres tydelig på kompetansekrav i sakkyndig vurdering. 

I tillegg til lovforslagets punkter a til e ønskes et punkt f slik: 
 
«om det er gitt en uttalelse fra spesialisthelsetjenesten og i hvilken grad denne uttalelsen er 
tatt med i utarbeidelsen av sakkyndig vurdering» 
 

§ 11-10 Individuell opplæringsplan 
Under utarbeidelse av IOP må det være ett godt samarbeid mellom skole og elev. Skolen må 
ha system for å kvalitetssikre individuell opplæringsplan. 

§ 11-11 Årleg evaluering av utbyttet av den individuelt tilrettelagde opplæringa 
Departementet bør presisere at disse elevene skal ha samme rett til individuell vurdering som 
andre elever.   

§ 11-12 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon 
(ASK)  
Skolen må innhente nødvendig kompetanse. 
 
 

Kapittel 12 - Skolemiljøet til elevane 

§ 12-4 Plikt til å sikre eit trygt og godt psykososialt skolemiljø (aktivitetsplikt)  
Forslaget er en videreføring av dagens §9 A-4. Vi mener at et trygt og godt psykososialt 
skolemiljø er grunnlaget for all læring i skolen. Trivsel er en særdeles viktig innsatsfaktor. 
Det er viktig at meldte saker håndteres riktig og raskt.  Melders opplevelse må vektlegges og 
oppleve seg ivaretatt. Vi er fornøyd med en tydelig plan for aktivitetsplikt i slike saker.   

§ 12-5 Plikt til å melde frå dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev  
Vi er fornøyd med at det er så tydelig kommunisert en skjerpende aktivitetsplikt ved mistanke 
der en ansatt krenker en elev. Det er også viktig at lærers rettsikkerhet blir ivaretatt på en god 
måte.  Forslaget er en videreføring av dagens §9 A-7. Vi har ingen innvendinger mot 
forslaget. Innenfor begrepet fysisk miljø, ligger også driften av skolebygg. Det betyr at daglig 
drift/rutiner også skal være tilpasset, når elevgruppen krever det.  

§ 12-6 Statsforvalteren si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 
Forslaget gir åpning for at Statsforvalteren kan vedta hva skolen skal gjøre for å oppfylle 
retten til et trygt og godt skolemiljø, dersom Statsforvalteren kommer til at skolen ikke har 
oppfylt tiltaksplikten sin. Det er imidlertid ønskelig at Statsforvalteren skal fatte 
opprettingsvedtak slik at hovedregelen er at fylkeskommunen selv skal beslutte hvilke tiltak 
som skal iverksettes. 
   

Kapittel 13 - Ordenstiltak 

Det er positivt med klargjøring av begrepet særlig alvorlige brudd på skolereglement.  En 
avklaring av hvem som har myndighet og hvem sitt ansvarsområde dette tilhører. Forslaget 
har likevel en skjønnsmessig tilnærming som må ligge til skolen. 



§ 13-2 Pålagt skolebyte 
Ingen kommentarer utover at dette anses som positivt da det kan løse kompliserte og 
komplekse utfordringer som kan forstyrre læringsmiljøet varig for andre elever.   
 
 

Kapittel 14 - Organiseringa av opplæringa og reglar for livssynsopplæringa 

For noen elever (enkelte individer med alvorlige funksjonsnedsettelse innenfor for eksempel 
Autismespekterforstyrrelse etc) vil det være direkte skadelig å være i en klasse, eller bli 
påtvunget en klassetilhørighet/sosialt felleskap. Det bør tilføyes at disse eleven må ha 
enkeltvedtak om avvik fra klassetilhørighet.  

§ 14-4 Fjernundervisning  
Det er positivt at opplæringsloven åpner opp for at teknologien bidrar til at opplæringen kan 
organiseres på nye måter som blant annet fjernundervisning og at opplæringsloven presiserer 
bruken av fjernundervisning.  

Lovforslaget bærer preg av å være en oppskrift, og store deler av den virker å høre hjemme i 
en forskrift, ikke i selve lovteksten. En mer effektiv lovtekst vil føre til at loven blir mer 
anvendelig. At kun deler av undervisningen kan gjennomføres igjennom fjernundervisning 
støttes ikke. Det bør åpnes opp for at store deler av undervisningen kan gjennomføres som 
fjernundervisning med vilkår i en egen forskrift.  

Ved at fjernundervisning kan benyttes i større grad i distrikts Norge, vil det være mer 
attraktivt å bosette seg der det finnes muligheter for et videregående skoletilbud. Dette kan 
sikre et økt utdanningsnivå i distriktene. Et godt fjernundervisningstilbud vil kunne sørge for 
at elever i hele landet får et variert tilbud om opplæring i tilknytning til sitt bosted. 

Dette med begrunnelse i demografi og distrikts Norge. Ref: NOU2019:23 – Punkt 11.3 

I SSBs befolkningsframskriving fra 2018 er det forventet at befolkningsveksten i Norge vil 
fortsette, men på et lavere nivå enn i det siste tiåret. Ifølge SSB vil veksten komme først og 
fremst i sentrale strøk, mens mange distriktskommuner vil få nedgang i folketallet.1 

Der store deler av opplæringen gjennomføres som fjernundervisning, må Fylkeskommunen 
sikre kvalitet og lovkrav som, §9a trygt og godt skolemiljø, elevdemokrati, sosial tilhørighet, 
tilhøre et læringsmiljø, rett til kontaktlærer, tilpasset opplæring og spesialundervisning, 
vurdering, læringsutbytte og karakter. Vilkårene for å drive store deler av opplæringen som 
fjernundervisning må utarbeides i en egen forskrift.  

Vi støtter utvalgets forslag at det skal være tillatt å gjennomføre opplæringen uten at læreren 
er fysisk til stede sammen med eleven som får opplæring. Dersom læreren og eleven kan 
kommunisere effektivt med tekniske hjelpemidler og at kommunen/fylkeskommunen kan 
godtgjøre at det er gode grunner for å organisere opplæringen slik, og at opplæringen er trygg 
og pedagogisk forsvarlig. Vi støtter også utvalgets forslag om å stryke særrettene til at det kun 
er opplæring i samisk, kvensk og voksne som skal få mulighetene til fjernundervisning. I 
dagens regler §4A-3 Rett til videregående opplæring for voksne og §6-2 og §6-3 Samisk 
opplæring, §2-7 Alternative opplæringsformer i finskopplæring åpnes det opp for 
fjernundervisning. Utover de tilfellene er fjernundervisning ikke regulert i loven. Troms og 
Finnmark fylkeskommune har per dags dato to nettskoler og Losa veksling som gir 
opplæringstilbud til elever, kandidater og privatister. Troms og Finnmark har utfordringer 
med lange geografiske av-stander, mangel på kompetanse i deler av fylket og sentralisering.  
Fjernundervisning skal bidra til like muligheter for ungdommer og voksne i Troms og 



Finnmark i fagvalg og utdanningsvalg i den videregående opplæringen.  Fylket jobber 
målrettet med etter og videreutdanning, og kompetanseheving blant lærere og instruktører i 
bruk av IKT-baserte læringsressurser for å kunne gi et godt og pedagogisk tilbud.  
Fjernundervisning skal kun brukes der fordelene skal veies opp mot ulempene.   
 

Kapittel 15 - Opplæringsspråk, læremiddel og skolebibliotek 

§ 15-2 Hovudmål på kvar skole 
En slik presisering av hovedmål anbefales legges inn i lokal forskrift.   
 

 

Kapittel 16 - Rådgiving 

§ 16-1 Rådgiving om utdannings- og yrkesval 
Det er positivt at forslaget også inkluderer lærlinger i bedrift. Rådgivere på skolene må ha 
kunnskap om emne og tilstrekkelig kompetanse på veiledning av elev og lærling gruppa. 
Tjenesten er viktig, da man kan få redusert feilvalg og omvalg 

Det er også at de som har læretid i bedrift, har tilgang til rådgiving om utdannings- og 
yrkesvalg på den skolen de sist gikk på.   

§ 16-2 Rådgiving om sosiale og personlege forhold  
Rådgivning om sosiale og personlige forhold krever god kompetanse på området. Det bør 
stilles krav til kompetanse i en slik funksjon. Ungdata forteller oss at behovet til slike tjenester 
har vært økende. Det er viktig at skolene har nok ressurser for å imøtekomme behovene til de 
unge.  Det er positivt til at elevene som har læretid i bedrift, har tilgang til rådgivning om 
sosiale og personlige forhold på den skolen de gikk sist.   
 

Kapittel 17 - Personalet i skolen, skolefagleg kompetanse og kvalitetsutvikling  

§ 17-1 Leiing  
Det er riktig å videreføre kravet om at rektor skal lede opplæringen i skolen og inneha 
pedagogisk kompetanse. Det er også bra at skoleeier nå får et krav til å legge til rette for at 
rektor kan ta videreutdanning i pedagogisk ledelse. Erfaringer viser at dette har stor betydning 
for i hvilken grad rektor lykkes med å lede skolen på en god måte.  

§ 17-2 Krav om kompetanse for å bli tilsett som lærar  
Det et er riktig å gi adgang til midlertidig ansettelse på vilkår når ingen søkere oppfyller 
kompetansekrava. I slike tilfeller er det viktig at vedkommende får riktig veiledning og 
mulighet for støtte i skolen, slik at undervisning blir best mulig. 

§ 17-9 Politiattest og forbod mot tilsetjing  
Forslaget viderefører dagens lov med en utvidelse i forhold til personkrets og hvilke 
straffebud som skal anmerkes på politiattesten. Med personkrets menes alle som på en eller 
annen måte har en rolle i skolelignende aktivitet og leirskole.  Endringene medfører at flere 
må ha politiattest og det er med på å verne om elevene. Vi er positiv til denne endringen. 

Dagens regler om politiattest og ansettelsesforbud videreføres, med noen mindre endringer, 
som vi stiller oss positive til. Vi ser ingen grunn til å kommentere endringene særskilt, med 
unntak av forslaget om utvidet personkrets. Dette forslaget er noe som anses som positivt. Det 
kan oppleves noe utfordrende for videregåendeelever som skal ut i praksis i grunnskolen, men 



fylkeskommunen er enig i at hensynet til grunnskoleelevene her må veie tyngre enn hensynet 
til dem som må levere politiattest.  
 

Kapittel 18 - Rett til førebuande opplæring og vidaregåande opplæring for vaksne  

§ 18-1 Formålet med opplæringa for vaksne  
Generell kommentar: Disse endringene i loven fører til betydelig økte utgifter i 
videregående opplæring for voksne.  

§ 18-2 Rett til førebuande opplæring for vaksne  
Vi støtter rett til forberedende opplæring, men vil gjerne ha inn et språkkrav for inntak til 
videregående opplæring for voksne.  

For mange voksne vil norskopplæringa inngå i deres introduksjonsprogram. 
Introduksjonsloven og tilhørende forskrift innehar krav om at deltaker skal oppnå et 
minimumsnivå i norsk (norskmål).  

Opplæringslov og integreringslov bør samordnes bedre.  

§ 18-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne  
Det nye lovforslaget er positivt. Inntaksrekkefølgen må fremgå i ny forskrift.  

Forslag til formulering og presisering i lovteksten er en forbedring og tydeliggjøring og vil 
inkludere flere voksne kandidater.  Fylkeskommunen vil sannsynligvis få flere søkere med 
rett, i og med at lovteksten er foreslått endret til «ikke har studiekompetanse eller 
yrkeskompetanse». Aldersgrensen blir også lavere, og dette vil sannsynligvis innebære at 
brukergruppen har behov for flere opplæringstilbud, mer varierte fag og fleksible tilbud. Dette 
vil gi fylkeskommunen en stor utfordring i prioritering av ressurser (lokalt). Fylkeskommuner 
med stort geografisk omfang vil eventuelt oppleve det mer krevende å tilby likeverdige tilbud 
til alle sine innbyggere i målgruppen, og dette må tilgodeses med midler fra sentralt hold. 

Presiseringen av retten er bra og vil kunne forenkle forståelsen av regelverk knyttet til 
voksenopplæring, både for brukergruppen, saksbehandlere og tilbydere av opplæring.  

 § 18-10 Plikt til oppmøte og aktiv deltaking i opplæringa for vaksne  
Vi ønsker en presisering av hva «…plikt til å møte opp..» innebærer med tanke på 

fraværsføring og fraværsgrense. 
 

 
Kapittel 19 - Innhaldet i og organiseringa av den førebuande opplæringa og den  
vidaregåande opplæringa for vaksne  

§ 19-2 Organisering av opplæringa for vaksne   
Vi ønsker en presisering i forskriften om hvor mye som kan komprimeres.  

§ 19-5 [Universell/Tilpassa] og tilrettelagd opplæring for vaksne deltakarar 
Vi ønsker en nærmere presisering på: ulike rettigheter i forberedende opplæring og 
videregående opplæring. Eller bør dette legges inn i forskrift.    
 

Kapittel 20 - Medverknad, skolemiljø, lokale reglar og anna i opplæringa for vaksne  

§ 20-3 Lokale reglar for opplæringa for vaksne  
Vi ønsker en presisering på regler om orden/oppførsel/deltakelse jf. § 18-10.  



Kapittel 21 - Skyss, reisefølgje og losji for deltakarar i opplæringa for vaksne  

§ 21-1 Skyss til og frå opplæringsstaden for deltakarar i opplæringa for vaksne   
Retten bør gjelde alle (ikke bare forberedende opplæring). 
 

Kapittel 24 - Samarbeid, samordning, opplysningsplikt og anna 

§ 24-2 Opplysningar til den kommunale helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta 
Begrepet “personalet” er endret til “alle i skolens tjeneste” er mer utfyllende og tydelig. Det er 

skolens ansvar å dokumentere vurderingene før en går videre med saken. Det er ofte rutiner 
ved skolene som beskrive håndtering av slike saker. Her burde det være mer utfyllende krav 
til skolens håndtering. Det er presisert at det er kommunene og fylkeskommune som har 
ansvaret for å sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap. Det er også presisert hvem 
pliktene gjelder. Det gir derfor ikke rom for feiltolkning.  

§ 24-3 Plikt til å opplyse barnevernet  
Paragrafen er nå mer utfyllende og dekker et større område om både meldeplikten, 
avvergingsplikten og taushetsplikten. Det er endret fra «tilsette i skolen» til «alle som utfører 
tjenester eller arbeid etter loven, er omfattet av oppmerksomhets- og meldeplikten til 
barnevernet. Dette innebærer at plikten gjelder for alle som utfører tjeneste eller arbeid i 
skolen, leksehjelpordningen, skolefritidsordningen, musikk- og kulturskoletilbudet, 
voksenopplæringen, oppfølgingstjenesten og PP-tjenesten». Det er nå spesifisert hvem plikten 
gjelder for. Det kommer tydelig fram hva skolen bør gjøre, og hvorfor de bør gjøre det, før de 
sender melding til barnevernet.  

§ 24-4 Sjølvråderett for dei som har fylt 15 år    
Bestemmelsen slår fast at de som har fylt 15 år, selv bestemmer over spørsmål knyttet til 
opplæring. Bestemmelsen er ikke lenger avgrenset til opplæring i den videregående 
opplæringen, og gjelder nå også spørsmål knyttet til opplæring i både grunnskolen og den 
videregående opplæringen.  

Bestemmelsen omfatter også de mellom 15 og 18 år som får opplæring for voksne. Det er tatt 
med at regelen for selvbestemmelse ikke er til hinder for at foreldrene eller andre kan ha 
partsrettigheter etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, eller at foreldrene eller andre 
kan opptre på vegne av eleven etter fullmakt. Det er fint at dette presiseres. 
Spesialundervisning må byttes med individuelt tilrettelagt opplæring.   

§ 24-5 Rett til å ta avgjerder for eleven når barnevernstenesta har overteke omsorga 
Paragrafen er delt i to avsnitt. Andre avsnitt ramser opp hvilke avgjørelser foreldre har rett til 
å ta på vegne av eleven. Foreldrene har rett til å velge privat skole, men at det da vil være en 
forutsetning at foreldrene er villig til å betale eventuelle ekstrautgifter ved valget de gjør.  
 
Det er endret fra «Det er likevel foreldra til eleven som har rett til å velje privat skole, jf. § 2-
2, samtykkje til fritak frå heile opplæringsplikta, jf. § 2-2, velje skriftspråk, jf. § 3-1, krevje 
fritak frå delar av opplæringa på grunn av livssyn, jf. § 14-6, og krevje opplæring i og på 
samisk og i kvensk eller finsk, jf. §§ 3-2 og 3-3» til at foreldrene for en elev som går på 1.-
7.trinn kan avgjøre om eleven ønsker å tilhøre egen skriftspråkgruppe. Valg av skriftspråk kan 
være aktuelt ved overføring til ny skole. Det kommer tydelig fram hvem som tar avgjørelser 
for eleven og når.   
 

 



Kapittel 26 - Kulturskole, karriererettleiing og ulykkesforsikring  

§ 26-2 Karriererettleiing  
Forslaget anses om gratis karriereveiledning til den voksne delen av befolkningen i fylket. Vi 
stiller oss positivt til at fylkeskommunene i samarbeid med direktorat og departement skal 
utvikle karriereveiledningstilbudet. Vi mener at det vil være positivt om departementet 
utarbeidet en egen forskrift for det karriereveilednings tilbudet fylkeskommunene skal gi.  

§ 26-3 Ulykkesforsikring   
Det er positivt at voksne deltager i opplæring organisert for voksne også skal omfattes av 
ulykkesforsikring. Vi ønsker at elever ute i praksis i YFF også skal være dekket av denne 
forsikringen. Elevene er ute i opplæring som er satt ut til en praksisbedrift som erstatter læring 
på skole, de er i opplæring og ikke i et arbeidsforhold der bedrift har egen nytte av tiltaket. 
Det er vanskelig å få til utplassering og da særlig i enkeltmannsforetak uten generell 
forsikring.  

Et annet forhold vi ønsker å rette søkelyset på er ulykkesforsikring under fagprøve. Lærlinger 
som under fagprøve ikke er i et arbeidsforhold og ikke omfattes av bedriftens forsikring, 
burde være dekket av fylkeskommunes ulykkesforsikring. Det samme gjelder for 
praksiskandidater som ikke er i et fast arbeidsforhold, også burde være omfattet av 
fylkeskommunens forsikring, ved gjennomføring av fagprøve. 

Vi er positive til at lærlinger nå skal omfattes i ulykkesforsikring på veien mellom hjem og 
lærebedrift. Skal elever ved statlige skoler være ulykkesforsikret?  Eller er de omfattet av 
selvassuranseordningen på sin skole?  
 
 

Kapittel 28 - Ansvaret til kommunen og fylkeskommunen  

§ 28-1 Kommunen sitt juridiske og økonomiske ansvar   
Lovforslaget er en videreføring av ansvarsforholdet med de unntak som er beskrevet. Det er 
lite heldig å fjerne kravet om “plikten til å stille ressurser tilgjengelig”.  Denne paragrafen 

tilsvarer så langt vi kan se dagens §13-1 i OPL og medfører ingen realitetsendringer når det 
gjelder ansvar.  

§ 28-2 Fylkeskommunen sitt juridiske og økonomiske ansvar 
Fylkeskommunen er økonomisk og administrativt ansvarlig for videregående opplæring i sitt 
fylke.  Dette forslaget gir de voksne rett til rekvalifisering blant de med ikke rett, styrkes og 
det vil være positivt for denne gruppa.  Forslag til ny lov stadfester man her 
fylkeskommunens ansvar og plikt til å sørge for videregående opplæring (dagens §13-3). De 
endringer som er gjort i ordlyden medfører slik vi leser det ingen realitetsendringer, men det 
presiseres at søkere fra andre fylker må har rett til opplæring etter (ny) §5-1 for at de skal ha 
rett på et tilbud om videregående opplæring. (Forutsetningen her er at fylkeskommunen har 
ledig kapasitet). Denne presiseringen er god.  Videre i lovteksten er ordlyden justert fra 
dagens §13-3 slik at det tydelig fremkommer hva som er fylkeskommunens ansvar:  

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for 
dei som bur eller er innlagde i institusjonar i fylket, og for innsette i fengsel, jf. §§ 28-3 til  
28-5  

Selv om dette presiseres nærmere i de tre påfølgende paragrafer støtter vi denne endringen.  



§ 28-3 Ansvar for opplæringa til dei som bur i barnevernsinstitusjonar  
Denne paragrafen tilsvarer dagens §13-2, men har en enklere og tydeligere ordlyd som vi 
støtter. Det ser imidlertid ut som om det henvises til feil paragrafer i barnevernloven. Vi antar 
at avgrensingen av ansvar fremdeles gjøres mot §§5-1 og 5-8 i barnevernloven?  

§ 28-4 Ansvar for opplæringa til innlagde og for barn og søsken til innlagde i 
helseinstitusjonar  
Forslaget er viktig med tanke på å unngå at søsken og barn av pasienter innlagt på 
helseinstitusjoner går glipp av opplæring. Forslaget vil medføre at institusjonene må stille til 
disposisjon større arealer til opplæring.  Denne paragrafen bygger på dagens §13-3a, men 
presiseringen av pårørendebarns rett til opplæring er ny. Vi foreslår at man stryker siste ledd i 
første avsnitt: når institusjonsopphaldet truleg vil føre til meir enn fjorten dagars fråvær per 
skoleår for barnet eller søskenet. Da blir man stående igjen med:  

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for 
dei som er innlagde i helseinstitusjonar i fylket. Fylkeskommunen skal òg oppfylle denne 
retten for barna og søskena til innlagde i helseinstitusjonar.  
Begrunnelsen for vårt forslag er at vi mener det er uheldig å innskrenke pårørende barns 
opplæringsrett både prinsipielt, men også av praktiske grunner. Hvem skal stå i skoledøra og 
nekte et barn å komme inn på skolen for å lære? Dessuten vet vi ikke alltid hvor langvarig et 
institusjonsopphold vil bli for pasient og pårørende.  Store avstander i vår region gjør det 
umulig for mange pårørende barn å fortsette skolegang på sin hjemskole når søsken og/eller 
foresatte er innlagt. Å overlate til hjemkommunen å finne en nærskole til institusjonen for 
disse elevene er i beste fall en usikker øvelse, og intensjonen med å gi fylkeskommunen 
ansvar for opplæringen i helseinstitusjoner er jo nettopp for å unngå at barn og unge i en 
sårbar situasjon faller mellom to stoler og mister sin opplæringsrett og -mulighet.  

Videre så er det gjort en endring i bruk av begreper, fra “pasienter” til “innlagde”. Vi mener 

dette er uheldig. En streng tolkning av ny lovtekst vil medføre en risiko for at barn og unge 
som f.eks får omfattende poliklinisk behandling som kan likestilles med det å være 
døgnpasient og som av helsemessige grunner ikke kan motta opplæring på ordinær skole  
mister opplæring. Vi foreslår derfor at man holder fast ved pasient-begrepet. 

Dette: «Blir opplæringa gitt i helseinstitusjon, skal institusjonen sørgje for dei lokala som 
trengst» er ingen realitetsendring fra dagens lov, men det trengs en presisering. Forslaget fra 
oss er å legge til «Rom og areal til dette bør følge det som er dagens standard for skolebygg».  

§ 28-6 Unntak frå hovudreglane om kva opplæring kommunen og fylkeskommunen har 
ansvar for   
I forslaget til ny lov har man samlet unntakene som tidligere var spredt rundt (i bl.a. §§ 1-2, 
13-1, 13-3) i en egen paragraf. Dette er etter vårt syn hensiktsmessig.  

§ 28-7 Ansvar for skyss, reisefølgje, tilsyn og losji   
Forslaget er en videreføring av de fleste tiltak/punkter i dagens lov. Det er kommet inn en 
presisering at fylkeskommunens ikke har plikt til innlosjering for grunnskoleelever, der daglig 
skyss ikke er forsvarlig.  I forslaget er dette ikke videreført i hjemmel til forskrift om elevenes 
trygghet under skoleskyss. Vi støtter disse presiseringer.  
 

Kapittel 29 - Klageinstans, tilsyn og forsøk 

§ 29-1 Klageinstans  
Her foretrekker vi alternativ 1. 



Opplæring i og på de samiske språkene 

På bakgrunn av funnene i Riksrevisjonens rapport om samiske elevers rett til opplæring i og 
på samisk (2019–2020) støtter vi ikke departementet. Troms og Finnmark fylkeskommune 
mener at alle skoler må ha en plikt til å opplyse elever om hvilke rettigheter man har til 
samiskundervisning.  

 
Opplæring i kvensk og finsk 

Troms og Finnmark fylkeskommune støtter ikke departementet og mener retten til å lære 
kvensk og finsk burde gjelde alle med kvensk/norskfinsk bakgrunn i landet. I tillegg må retten 
til å bli opplyst om rettigheten til språkopplæring gjelde likt som med samisk. Staten må 
erkjenne sitt ansvar for å bevare kvens og finsk språk. 
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