
 
Postadresse E-postadresse Telefon Telefaks Bankkonto 
Fylkesadministrasjonen firmapost@vfk.no 33344000 33315905 7058.06.49260 
Utdanningsavdelingen    Organisasjonsnr. 
Svend Foyns gt 9    944025391 
3126 TØNSBERG   

 

 
 
      1 av 1 

 Fylkesadministrasjonen 

Utdanningsavdelingen 

Vår dato 

19.08.2009 
Vår referanse 

2009/02541-2 

   

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Erla Hrønn Jonsdottir/33 34 41 80 19.06.2009  

 
 

Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 OSLO 

Høring - Forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av elever i helseinstitusjoner 
 
Det henvises til høring og høringsnotat med forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av 
elever i helseinstitusjoner, mottatt 22.juni 2009.  Det dreier seg om institusjoner for 
rusmiddelavhengige eller institusjon innenfor psykisk helsevern.  
 
Høringen gjelder forslag om ny § 19 – 8 i forskrift til opplæringsloven, med forslag om 
refusjonssatser for opplæring av elever i helseinstitusjoner utenfor eget hjemfylke. I den 
forbindelse er det henvist til Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) og endring i opplæringslovens § 13-3a, som 
ble behandlet og vedtatt i Stortinget 8. juni 2009. Av ny § 13 – 3a fremgår at fylkeskommunen der 
en institusjon ligger har rett til refusjon av utgifter til opplæring fra fylkeskommunen der pasienten 
var bosatt på det tidspunktet innleggelsen fant sted. Refusjonsretten er avgrenset til å gjelde 
pasienter i institusjoner som tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og 
pasienter i institusjoner innen psykisk helsevern. Fylkeskommunens ansvar gjelder 
helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier og private helseinstitusjoner som har avtale 
med regionalt helseforetak.  
 
Vestfold fylkeskommune vil oppfordre Kunnskapsdepartementet til å anmode Helse- og 
omsorgsdepartementet/helsedirektoratet om at det på den aktuelle nettside foreligger en helhetlig 
og oppdatert liste for hvilke institusjoner som de regionale helseforetak eier, og hvilke private 
institusjoner som har avtale med regionale foretak. 
 
Vestfold fylkeskommune slutter seg til forslag til forskrift om refusjonssatser, slik dette fremgår av 
høringsnotatet. Men det er viktig å understreke, slik det også fremgår av høringsnotatet, at for 
målgruppen i rusinstitusjoner vil få eller ingen pasienter være under opplæringspliktig alder. Slik 
det også fremgår av høringsnotatet så er det snakk om institusjoner hvor behandling og 
rehabilitering er det primære formål med oppholdet, men hvor opplæring kan være en viktig del – 
men ikke så sentral som for barn og unge i barneverninstitusjoner og institusjoner innen psykisk 
helsevern. Derfor vil opplæring for rusmiddelavhengige ha et mindre omfang.  
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