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Foreløpig høringsuttalelse - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven -  

 

Telemark fylkeskommune stiller seg positiv til en lovendring der ungdom over opplæringspliktig 

alder som er under 18 år, og som søker oppholdstillatelse, får en rett til grunnskoleopplæring og 

videregående opplæring. Det er viktig at disse ungdommene får en mulighet til skolegang i den 

tiden de venter på et svar om opphold.  

 

Dette vil gi dem en bedre mulighet for: 

 Å øke sin generelle fagkompetanse, bedre språkkompetansen. 

 Å øke trivsel og virke positivt på den generelle livssituasjonen.  

 En bedre integrering hvis de får innvilget opphold, da vi vet at god språkkompetanse er 

en viktig faktor i denne sammenheng.  

 Å ha noe positivt å beskjeftige seg med i den tiden de venter på svar. 

 

En slik rett vil, slik vi ser det, gi en del merkostnader. Vi ser det derfor positivt at  

kunnskapsdepartementet sier at tilskuddsordningen må justeres dersom opplæringsloven blir 

endret, i tråd med forslaget i dette høringsnotatet. Telemark fylkeskommune har i dag en 

tidsavgrenset ordning, som gjelder inneværende skoleår, for denne elevgruppen. Det er politisk 

bestemt at elever i asylmottak og enslige mindreårige kan gå i våre videregående skoler. 

Elevgruppen er ressurskrevende, da dette ofte er snakk om elever med varierende skolebakgrunn 

fra hjemlandet, og elever med svake norskferdigheter. Det vil være nødvendig med tilskudd til å 

gi disse elevene et godt og tilpasset tilbud på videregående nivå, og imøteser at også 

videregående opplæring kan inngå i tilskuddsordningen til opplæring av barn og unge 

asylsøkere, kap.225 post 64.  

 

Da denne tilskuddsordningen også skal gjelde elever som søker familiegjenforening og 

asylsøkere som ikke bor i mottak vil det derfor være mange elever som kan ha rett til et slikt 

tilskudd i vårt fylke. Vi er derfor usikre på om departementet har tatt høyde for riktig antall 

elever som nå vil komme inn under denne tilskuddsordningen. 

 

Telemark fylkeskommune ser det som en utfordring å skaffe seg god og riktig oversikt over 

elever med minoritetsbakgrunn, og hvilket oppholdsgrunnlag de har. Vi etterlyser et system som 

fanger disse opplysningene opp på en mer hensiktsmessig måte enn hva som er tilfellet pr. i dag. 

Det vil, med denne nye retten, være ytterligere grupper av elever i videregående opplæring som 

har rett på diverse ytelser og tilskudd, og ikke minst en god og tilpasset opplæring. Det vil derfor 

være nødvendig at videregående opplæring vet mer om hvilket oppholdsgrunnlag elevene har, da 

det også vil være knyttet tilskuddsordninger til ulik type opphold: 

 



 Elever som ikke har gyldig person eller id nummer må søke manuelt, disse elevene vil vi 

på den måten få en grei oversikt over.  

 Gruppen av elever som har et gyldig personnummer, f.eks. elever på familiegjenforening, 

kan søke seg inn gjennom Vigo. Dersom disse elevene ikke velger å fylle ut 

tilleggsskjema som er laget m.a for minoritetsspråklige elever, eller ikke tilkjennegir 

gjennom innsøkingen i Vigo at de er nylig ankommet eller minoritetsspråklige søkere, vil 

vi ikke ha god oversikt over disse. 

 

Som en oppsummering er Telemark fylkeskommune positiv til at disse elevgruppene får en rett 

til videregående opplæring i påvente av sin søknad om oppholdstillatelse. Telemark 

fylkeskommune ser at disse elevene kan trenge tett oppfølging i flere fag. Dette er en gruppe av 

elever som er ressurskrevende, og vi imøteser en tilskuddsordning som fanger opp behovene 

elevene har på en god måte.  

 

Høringssvaret er gitt under forutsetning av at hovedutvalg for kompetanse gir sin tilslutning. 

Endelig svar vil bli gitt omkring 01.04.14. 
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