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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN  
OPPLÆRING I HELSEINSTITUSJONER OG BARNEVERNINSTITUSJONER 
 
Etter å ha vurdert høringsnotatet og departementets forslag til endringer av opplæringslovens 
bestemmelser om opplæringsansvaret for barn, unge og voksne som er pasienter i 
helseinstitusjoner og beboere i barneverninstitusjoner, vil vi gi følgende kommentarer til 
departementets forslag: 
 
Vi er enig i departementets kriterier for ny modell (notatets side 30) for å sikre at barn, unge 
og voksne som er i institusjon, får et godt og likeverdig opplæringstilbud. Særlig viktig blir da 
at en ny modell sikrer en enklest mulig forvaltning og en klar ansvarsplassering som sikrer en 
helhetlig behandling av de ulike deler av tilbudet til personer som er i institusjon. Vi deler 
derfor departementets syn om at det forvaltningsnivået som har det finansielle og juridiske 
ansvaret for barn, unge og voksne som er i institusjon, også har ansvaret for at opplæring blir 
gitt i tråd med opplæringslovens bestemmelser. 
 
Opphold i institusjon skjer med hjemmel i ulike lover. Det finansielle og juridiske ansvaret 
for institusjonsoppholdet er også noe ulikt plassert, men det er i all hovedsak staten som har 
det finansielle og juridiske ansvaret for institusjonsoppholdet. Videre er det i mange tilfeller 
slik at kommunen ikke er kjent med at personer av ulike grunner får opphold i institusjon.  
 
Med bakgrunn i det som departementet har stilt som kriterier for en ny modell for 
opplæringsansvaret i institusjoner, og det som er anført over, mener vi at opplæringsansvaret 
må legges til det forvaltningsorgan som har det juridiske og finansielle ansvaret for 
institusjonsoppholdet. Det betyr at det i noen tilfeller vil være helseforetaket som har dette 
ansvaret, i andre tilfeller vil det være det statlige barnevernet. På denne måten vil en kunne 
sikre en helhetlig og likeverdig behandling av barn, unge og voksnes behov og rettigheter i 
tiden de er i institusjon.  
 
Den endelige lovteksten må derfor utformes slik at det forvaltningsnivået som har det 
finansielle og juridiske ansvaret for institusjonsoppholdet, også har ansvaret for å oppfylle 
rettigheter etter opplæringsloven. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Dulsrud (s) 
sektorsjef      Jens B. Gjerstad (s) 
       rådgiver 
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