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SVAR - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REFUSJONSSATSER FOR OPPLÆRING 
AV ELEVER I HELSEINSTITUSJONER - HØRING 
 
Hedmark fylkeskommune viser til behandling av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) der Odelstinget 
fattet vedtak med følgende foreslåtte endringer i opplæringslovens § 13-3a (endringer i 
kursiv): 
 ”Fylkeskommunen der ein institusjon ligg skal oppfylle retten til 
grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her for 
pasientar i helseinstitusjonar som eit regionalt helseføretak eig, og for pasientar i private 
helseinstitusjonar som har avtale med regionale helseføretak. Fylkeskommunens ansvar gjeld 
berre for pasientar i institusjonsplassar som regionale helseføretak finansierer. Dersom 
opplæringa skjer i institusjonen, skal institusjonen sørgje for nødvendige lokale til formålet. 
 Fylkeskommunen der ein institusjon ligg, har rett til refusjon av utgifter til opplæringa 
frå fylkeskommunen der pasienten var busatt på det tidspunkt pasienten vart innlagd. 
Refusjonsretten er avgrensa til å gjelde pasientar i institusjoner som tilbyr tverrfagleg, 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasientar innanfor det psykiske 
helsevernet. 

Departementet gir forskrifter om refusjon av utgifter til opplæring av pasientar frå 
andre fylkeskommunar.” 
 
Endringsforslaget hadde som formål å medvirke til en mer rimelig fordeling av utgiftene til 
opplæring knyttet til opplæring av pasienter i nevnte institusjoner. Hedmark fylkeskommune 
har støttet dette forslaget i tidligere høringsuttalelse, 06.10.2008, der det står: ”Hedmark 
fylkeskommune har i flere år vært en aktiv bidragsyter overfor politisk og administrativ ledelse i 
Departementet når det gjelder å få avklart rettigheter og ansvarsforhold for beboere i sosial og 
medisinske institusjoner. Forslaget om innføring av refusjonsrett for opplæring av beboere fra 
andre fylkeskommuner også i medisinske institusjoner betyr på mange måter at fylkeskommunens 
arbeid har ført fram.” 
 
Hedmark fylkeskommune ser det som hensiktsmessig å bruke samme refusjonsordning for 
pasienter i rus- og helseinstitusjoner som for barn og unge i barneverninstitusjoner. I en del 
tilfeller vil også dette harmonere med det som reelt er knyttet til innhold og tilrettelegging av både 



behandlings- og opplæringstilbud. Videre vil en også understreke betydningen av en 
refusjonsordning som framstår som oversiktelig, med færrest mulig satser og dermed en enklest 
mulig saksbehandling. Hedmark fylkeskommune støtter forslaget med å bruke samme 
refusjonssatser for opplæring i institusjoner innen barnevern, rus og psykisk helse.  
 
Departementets forslag:  
 
”4. Forslag til ny § 19-8 i forskrift til opplæringslova  
Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 13-3a 
tredje ledd, blir det foreslått ny § 19-8 i forskrift 23.06.2006 nr. 724 til opplæringslova:  
 
Refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og 
institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylke  
 
§ 19-8 Satsar for refusjon  
Reglane her gjeld satsar for refusjon av utgifter til opplæring som fylkeskommunen, der ein 
institusjon for rusmiddelavhengige eller institusjon innanfor psykisk helsevern ligg, har rett til 
etter opplæringslova § 13-3a andre ledd.  
Fylkeskommunen der institusjonen ligg, kan krevje refusjon av utgifter til opplæringa frå 
fylkeskommunen der pasienten var busett på det tidspunktet pasienten vart innlagd, etter desse 
satsane per elev per år:  
 
a) Kr. 83 000 for elevar som ikkje har behov for spesialundervisning etter opplæringslova  
kapittel 5.  
b) Kr. 245 000 for elevar som har moderat behov for spesialundervisning etter opplæringslova 
kapittel 5.  
c) Kr. 485 000 for elevar som har omfattande behov for spesialundervisning etter opplæringslova 
kapittel 5.  
 
Tvist om val av sats kan leggjast fram til avgjerd for fylkesmannen i fylkeskommunen.” 
 
 
Hedmark fylkeskommune støtter Departementets forslag til ny § 19-8 i forskrift til 
opplæringsloven. 
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Tore Gregersen 
Fylkessjef for videregående opplæring 

 
 
 
 
 
 


