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Buskerud fylkeskommune har som høringsinstans mottatt høringsnotat om Forslag  til ny lov om  arbeids-
og velferdsutdanning og tilpassinger til visse andre  lover , med høringsfrist  14.11.05.

Buskerud fylkeskommune vil ved fylkesutdanningssjefen gi sitt høringssvar ved å slutte seg til og støtte
opp under høringssvaret datert 14.11. fra Telemark fylkeskommune. For ordens skyld vedlegges dette.
Selv om tilbakemeldinegn fra Buskerud fylkeskommune ved fylkesutdanningssjefen kommer etter fristens
utløp, håper vi at det blir tatt til følge. Brevet med vedlegg blir også sendt elektronisk.

Med bakgrunn i hovedmålet om å få flere i arbeid og færre på stønad gjennom å forenkle og tilpasse lov-
og regelverk til brukernes behov, er det avgjørende md forpliktende samarbeid mellom Arbeids- og
velferdsetaten og fylkeskommunene. Det dreier seg for blant annet om forpliktende avtaler om
samordning av virkemidler til beste for brukerne. Blant annet må arbeidsledige voksne som søker
videregående opplæring kunne få støtte til livsopphold gjennom dagpenger fra a-etat samtidig som de
bruker sin voksenrett til gratis videregående opplæring gjennom fylkeskommunen.

Utdanningssjefen i Buskerud fylkeskommune slutter seg forslag og presiseringer i høringsbrevet fra
Telemark fylkeskommune.

Med hilsen

Wt  dt
Tom Martinsen e f
fylkesutdanningssjef

K  *M. Vetterstad
konsu t

Vedlegg:
1 høringssvar datert 14.11. fra Telemark fylkeskommune
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