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Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og utdanning

Byrådens sak

Vår  ref. (saksnr.): 200902846-4

Arkivkode: 300

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REFUSJONSSATSER FOR OPPLÆRING AV
PASIENTER I HELSEINSTITUSJONER  -  OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE

Saksfremstilling:  
Kunnskapsdepartementet sendte 19.06.2009 på høring forslag til forskrift om refusjonssatser for
opplæring av pasienter i helseinstitusjoner. Forslaget gjelder refusjonssatser for opplæring av
pasienter i institusjoner for rusmiddelavhengige og institusjoner innen psykisk helsevern som
ligger utenfor pasientens hjemfylke.

I Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), som ble behandlet og vedtatt i Odelstinget 08.06.2009, ble det
foreslått følgende endringer i opplæringsloven § 13-3a:  "Fylkeskommunen der ein institusjon ligg,
har rett til refusjon av utg(ter til opplæringa fraftlkeskommunen der pasienten var busett på det
tidspunktet pasienten vart innlagd."  Det fremgår av odelstingsproposisjonen at formålet med
lovforslaget er å medvirke til en rimeligere fordeling av de økonomiske kostnadene som er knyttet
til opplæring av pasienter i institusjoner for rusmiddelavhengige og i institusjoner innen psykisk
helsevem. Det ble videre lagt til grunn en refusjonsordning basert på få og faste refusjonssatser.
En slik ordning vil være i samsvar med den refusjonsordningen som ble innført for
barneverninstitusjonene med virkning fra 01.01.2008.

På bakgrunn av behovet for færrest mulig satser og enklest mulig saksbehandling foreslår
departementet i foreliggende høringsnotat at det legges til grunn samme satser for opplæring i
helseinstitusjoner som for barneverninstitusjoner, jf. § 19-7 i forskrift til opplæringsloven.

Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61  om grunnskolen og den vidaregeiande opplæringa §  13-
3a tredje ledd, foreslås ny § 19-8 i forskrift 23.06.2006 nr. 724 til opplæringslova:

"§ 19-8 Satsar for refusjon
Reglane her gield satsar for refusjon av utgifter til opplæring som filkeskommunen, der ein
institusjon for rusmiddelavhengige eller institusjon innanjOr psykisk helsevern ligg, har rett til
etter opplæringslova § 13-3a andre ledd

Fylkeskommunen der instausjonen ligg, kan krevje refusjon av utgifter til opplæringa frå
,ffikeskommunen der pasienten var busett på det tidspunktet pasienten vart innlagd, etter desse
satsane per elev per år:

a) Kr. 83 000 fir elevar som ikkje har behov jOr spesialundervisning etter opplæringslova
kapittel 5.



b) Kr. 245 000 for elevar som har moderat behov fir 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 Jbrffikesmannen i klkeskommunen der
institusjonen ligg."

Vedtakskompetanse:  
Uttalelsen avgis av byråden for kultur og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak
av 30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 30.07.2001, sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak:  
Oslo kommune gir følgende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets forslag til forskrift om
refusjonssatser for opplæring av pasienter i helseinstitusjoner:

I høringsnotatet går det frem at omfanget av opplæringen for pasienter i institusjoner for
rusavhengige er mindre enn for barn og unge i barneverninstitusjoner og institusjoner innen
psykisk helsevern. Oslo kommune forutsetter imidlertid at refusjonssatsene gjelder for
fulltidselever. Det forutsettes videre at opplæring i institusjon er underlagt de samme
rammebetingelsene som ellers gjelder for opplæring som gis i medhold av opplæringsloven. Etter
Oslo kommunes oppfatning bør det fremgå eksplisitt av forskriften at når det gjelder opplæring i
rusinstitusjoner og institusjoner innen psykisk helsevern gjelder satsene fulltidselever, det vil si
elever som får mer enn 25 timer opplæring pr. uke. Det bør fastsettes timesatser for elever som
ikke har fulltidsopplæring.

Oslo kommune mener det er avgjørende for fylkeskommunenes muligheter til styring av
ressursene i tråd med bestemmelsene i opplæringsloven at følgende presiseringer tas inn i
forskriften:
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Når det gjelder opplæring i institusjoner for rusavhengige og institusjoner innen psykisk helsevern
gjelder følgende bestemmelser:
• De foreslåtte satsene benyttes kun ved fulltidsopplæring (mer enn 25 timer pr. uke) i et helt år.
• Det gis retningslinjer for refusjonskrav når eleven avbryter vedtatt opplæring i løpet av

vedtaksperioden.
• For at vertsfylket skal kunne kreve refusjon må det dokumenteres at opplæringen er gitt i tråd

med lov, forskrifter og kompetansemål i læreplanverket. Omfanget av opplæringen må også
dokumenteres.

• Dersom det kreves refusjon for spesialundervisning, må denne opplæringen dokumenteres
gjennom sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan og halvårsvurdering.



Trykte vedlegg:  Heringsnotat fra Kunnskapsdepartementet
Utrykte vedlegg:  Ingen
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