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Uttalelse- Endring av inntaksforskriften i videregående skoler i
Nordland med virkning fra høsten 2019, vedtatt i fylkestinget
03.12.2018
Vi er bekymret for at voksne over 25 år vil få langt verre betingelser med den nye forskriften
enn ved den forrige.
I en tid der dalende folketall og fraflyttingsproblematikk er en stor utfordring for de fleste
kommuner i Nordland, er vi av den oppfatning at vedtaket fra 3. desember er et steg i feil
retning. Det vil medføre at sårt tiltrengt arbeidskraft de kommende årene vil havne i andre
deler av landet, fordi de som trenger videregående skole ikke får likeverdige betingelser i
Nordland. Vedtaket vil stille voksne flyktninger i en ekstra vanskelig situasjon fordi de ikke
har anledning til å flytte de første fem årene. For mange av dem er NAV eneste alternativ etter
endt introduksjonsperiode med støtte fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Ringvirkningene er også store ved at det rammer barn og ektefeller. Kommunene må kanskje
revurdere sine planer om bosetting av flyktninger som følge av dette vedtaket.
Vedtaket har ytterligere en samfunnsøkonomisk minusside all den tid en allerede har investert
i grunnskoleutdanning for mange innvandrere for å kvalifisere til videregående utdanning.
Framtidige arbeidsgivere ønsker fagbrev, de tar ikke til takke med grunnskolevitnemål. Det
vil også gjøre det vanskeligere for ungdommer som av helsemessige årsaker ikke har rukket å
bli ferdig videregående skole før fylte 25 år. På Karrieresenteret på Sør-Helgeland vil, grovt
regnet, antall deltakere øke fra 40 til 90. Blir senteret styrket som følge av dette?
Fra de som jobber i voksenopplæringen meldes det at tilbudet med nettskole ikke blir regnet
som tilfredsstillende. Dette kommer også fram i årlige møter med karrieresenteret. Ordningen
er for krevende for de med svake norskkunnskaper og svake IKT-ferdigheter. De vil fortsatt
trenge mye norskøving, noe et klassemiljø vil bidra til i langt større grad enn å sitte alene
hjemme foran en skjerm. De har heller ikke nettverk nok til å knytte kontakter for
arbeidspraksisplasser, slik forventninger er fra karrieresenteret. Det vil ta lenger tid med
nettskole og gi medfølgende økonomiske utfordringer for den enkelte. Vedtaket fra 3.12. har
forårsaket mye utrygghet i denne elevgruppen. De som tar vitnemål til våren trenger svar
meget raskt for å oppretthold motivasjon og tro på framtida.

Til sist må vi uttrykke stor undring over manglende informasjon til kommunene om denne
endringen. Kommunene har ennå ikke formelt blitt informert, oss bekjent. At vi blir først får
slik informasjon gjennom media er ikke greit. Normalt skal de parter som blir påvirket av
vedtak bli hørt på forhånd. Kommunene har ikke blitt hørt, og det gjør at vi stiller
spørsmålstegn ved om vedtaket i det hele tatt er lovlig?
Vi ber om at fylkeskommunen gjør nytt vedtak, der denne endringen utsettes til saken er blitt
skikkelig belyst gjennom høring i kommunene. Vi etterlyser også mer informasjon om
alternativene, ettersom endringene blir begrunnet i bedre tilrettelegging for den enkelte, og det
synes å være ulike oppfatninger om hva som skal til.
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