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Høringssvar på bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et 

sammensatt tjenestetilbud  
 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer frittstående fagskoler, friskoler og 

skoler som fra 1.1.2020 blir innlemmet i friskolelovens kap. 6A.  

NFFL ser det som veldig positivt at det er gjort et omfattende arbeid for å samordne lovverk og sikre 

et helhetlig samarbeid rundt elever med behov for et sammensatt tjenestetilbud. Vi har dessverre 

ikke hatt kapasitet til å gjøre en vurdering av alle forslagene som ligger inne i dette forslaget, men vil 

gjerne benytte muligheten til å komme med noen overordnede innspill til dette arbeidet.  

Det er viktig at det sikres en praksis som gjør at friskolene er godt involvert i samarbeid på tvers av 

tjenestetilbud rettet mot elever. Friskolene blir i mange sammenhenger glemt når det kommer til 

gjennomføring i praksis og det er avgjørende med god dialog og involvering i slike samarbeid for å 

sikre at friskolene også er en naturlig del av dette. Dette omfatter også sikker kommunikasjon på 

tvers av enheter som følger opp et barn eller ungdom med spesielle behov. Her må det legges til 

rette for at friskolene kan ta del i slike samarbeid.  

NFFL vil benytte anledningen til å løfte en problemstilling som våre friskoler ofte møter når det 

kommer til behov for tilrettelagt undervisning og samarbeid på tvers. NFFL representerer flere 

videregående skoler. Mange av disse skolene tar inn elever fra hele landet. Det er fylkeskommunene 

hvor eleven er bostedsregistret som skal utrede en elev ved behov for tilrettelagt undervisning. Dette 

er en stor utforing for elever som har flyttet til en annen landsdel for å begynne på ny skole. Her 

mener NFFL at det må komme på plass mer fleksible løsninger for samarbeid mellom 

fylkeskommunen hvor eleven er bostedsregistrert og fylkeskommunen hvor skolen ligger slik at 

terskelen for å få utredning og nødvendig hjelp reduseres. Om ønskelig, kan det være en 

refusjonsordning som gjør at det er fylkeskommunene hvor eleven er registrert, som betaler for 

utredningen av eleven, men at utredning kan gjennomføres av fylkeskommunene hvor eleven går på 

skole. 

 


