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Kunnskapsdepartementet  
 
KS viser til brev av 09.11.05, Høring – Forslag til endringer i opplæringsloven – Opplæring i 
helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Nedenfor finnes KS sin høringsuttalelse. 
 
Ad høring til endringer i opplæringsloven – Opplæring i helseinstitusjoner og 
barnevernsinstitusjoner 
 
Utdannings- og forskningsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i opplæringsloven. 
Forslagene gjelder endringer i opplæringsansvaret for pasienter i barnevernsinstitusjoner. Det er i 
forslaget utredet seks forskjellige alternativer: 
 
 
Alternativ 1: 
 
Fylkeskommunalt ansvar for opplæring i både offentlige og private helseinstitusjoner.  
 
Forslaget innebærer at fylkeskommunen der institusjonen ligger blir faglig, juridisk og økonomisk 
ansvarlig for all opplæring av pasienter i de private helseinstitusjonene på lik linje med de statlige, 
dvs både grunnskoleopplæring og videregående opplæring.  
 
 
Alternativ 2: 
 
Opplæringsansvaret i barneverninstitusjonene flyttes fra beboerens hjemfylkeskommune til 
fylkeskommunen der institusjonen ligger. 
 
 
Alternativ 3: 
 
Helseforetakene får ansvar for opplæringen i både helseforetakene og private helseinstitusjoner. 
 
 
Alternativ 4: 
 
Opplæringsansvaret i barneverninstitusjonene flyttes fra hjemfylkeskommune til staten. 
 
  
Alternativ 5: 
 
Videreføring av dagens ordning når det gjelder opplæringsansvaret i private helseinstitusjoner. 
 
  



Alternativ 6: 
 
Kommunalt ansvar for grunnskoleopplæringen og fylkeskommunalt ansvar for videregående 
opplæring i alle helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner.  
 
 
Ulike prinsipper kan ligge til grunn for valg av modell, men for KS vil det være avgjørende å gi 
departementet et råd om å finne en modell som er minst mulig byråkratiserende og i størst mulig 
grad ivaretar brukerens/elevens behov.  
 
Alternativ 6 beskriver en modell der opplæringsansvarlige for ”ordinær-elevene” blir den samme 
for elever som skal få sitt utdanningstilbud gjennom institusjon – uavhengig om institusjonen er 
offentlig eller privat. Opplæringsansvarlig kommune eller fylkeskommune er der elevens foreldre 
bor.  
 
Alternativ 1 beskriver samme ordning som i dag finnes for offentlige helseinstitusjoner som 
helseforetakene har ansvaret for. Det betyr at den fylkeskommunen der helseinstitusjonen ligger 
skal ha ansvaret for all opplæring i helse- og barnevernsinstitusjoner.  
 
Disse to alternativene hensyntar ulike perspektiver, og KS er kjent med at både kommuner og 
fylkeskommuner har ulikt syn på valg av modell. KS bedriftsmedlemmer samler seg derimot om 
alternativ 1. For KS er det vesentlig at det velges en modell som er effektiv og gir den enkelte 
utdanningssøkende tilbud best mulig tilpasset den enkeltes behov. Det vil derfor trolig være best å 
velge en modell som beskrives i alt 1 og 2 som innebærer at fylkeskommunene der institusjonen 
ligger blir faglig, juridisk og økonomisk ansvarlig for all opplæring av pasienter i de private 
helseinstitusjonene på lik linje med de statlige, dvs både grunnskoleopplæring og videregående 
opplæring. Fylkeskommunen der institusjonen ligger blir da faglig, juridisk og økonomisk 
ansvarlig for å oppfylle opplæringsrettigheter etter opplæringsloven. Fylkeskommunen fastsetter 
opplæringstiltakene, foretar sakkyndig vurderinger, fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp og 
spesialundervisning og sørger for at elevene får nødvendig undervisningsmateriell og utstyr i tråd 
med opplæringsloven. Når opplæringen skjer i institusjonen, skal institusjonen sørge for egnede 
lokaler til opplæringen. 
 
KS forutsetter at fullfinansiering av fylkeskommunenes nye oppgaver i denne sammenheng og at 
den økonomiske ordningen for dette drøftes med KS gjennom konsultasjonsordningen og i 
forbindelse med fremleggelse av kommuneproposisjonen. 
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