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Forslag til endringer i opplæringsloven – Opplæring i helseinstitusjoner og 
barnevernsinstitusjoner. Høring 
  
Vi viser til brev av 09.11.05 angående høring om ovennevnte sak. Vox har ikke gått inn i hvert 
enkelt alternativ, men vil uttale følgende når det gjelder voksnes behov for læring:  
  

Vox anser det som viktig at alle voksne med rett til realkompetansevurdering og 
grunnskole- og videregående opplæring, får oppfylt sin rett, uavhengig av livssituasjon 
og bosted. Det er særlig viktig at marginaliserte grupper som befinner seg i 
behandling og/eller rehabilitering på institusjoner blir gitt opplæring som kan bidra til 
at de kan fungere optimalt i samfunnet etter gjennomført behandling. Derfor er det 
viktig at alle voksne, uavhengig av bosted og livssituasjon, får muligheten til å delta i 
opplæring i tråd med Opplæringslovens § 4A. Gjennom en dokumentasjon og 
verdsetting av realkompetansen kan en slik opplæring være et viktig bidrag for å 
bedre grunnleggende ferdigheter i ett eller flere fag/fagområder.  
  
Uten å ta stilling til de alternative modellene, vil Vox understreke betydningen av å 
nytte den fagkunnskap, ekspertise og ansvar som er opparbeidet i fylkeskommunene 
når det gjelder realkompetansevurdering og voksnes rett til opplæring. Videre vil vi 
understreke det særs uheldige i å utvikle ulik praksis overfor denne gruppen, avhengig 
av hvilken kommune eller fylkeskommune de sogner til. Vox mener derfor at det må 
utarbeides et system som sikrer en økonomisk kompensasjon til den fylkeskommunen 
behandlingen/rehabiliteringen foregår i, og at denne fylkeskommunen får et 
totalansvar. Ordningen bør være uavhengig av om institusjonen er offentlig eller privat 
eid.  
  
  
   

  
 Med vennlig hilsen 
  
  
  
Turid Kjølseth                                                                                             Torbjørn Bergane 
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