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Lnr.: 17129/15 

Arkivsaksnr.: 15/3930 

Arkivnøkkel.: 410 F31 &24 
 

Saksbehandler: LAG    

 

Utskrift til:  

 

BEMANNING NORDRE LAND LÆRINGSSENTER  

 

Sammendrag: 

 

Det ble i oktober 2015 startet opp et asylmottak for 36 enslige mindreårige asylsøkere i 

alderen 15-17 år på Dokka. LINK er drivere av mottaket. Beboere på mottaket har rettigheter 

til opplæring etter Opplæringsloven. Alle under 16 år har samme rettigheter til opplæring 

som andre norsketniske ungdommer. Beboere mellom 16 og 18 år har rettigheter til 

grunnskoleopplæring for voksne og/eller norskopplæring. Alle plasser (ved) er fylt opp ved 

mottaket. For å kunne legge til rette for opplæring for denne gruppa at bemanningen økes, da 

det ikke er plass i ordinære grupper. Rådmannen anbefaler at bemanningsplanen for Nordre 

Land læringssenter økes midlertidig med 2 årsverk i ett år og , 0,65 årsverk i 6 måneder, for å 

legge opp til et fullverdig grunnskoletilbud. 

 

Vedlegg: 

  

Informasjon om opplæring: https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Folk-og-

samfunn/Asylsokere-og-flyktninger/Skjulte-sider/Opplaring/?id=77898  

Opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61  

Opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge:  

http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle-tilskuddsordninger/Skoleeiere/grunnopplaering-

asylmottak/  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

LINK-mottaksdrift startet opp mottak i Gjensidigegården i slutten av oktober 2015.   

Mottaket har 36 plasser og alle plasser er fylt opp. 

Beboerne er i alderen 15-17 år, og er i kategorien enslige mindreårige asylsøkere. Beboerne 

på mottaket har rettigheter til opplæring etter opplæringsloven. De under 16 år har samme 

rettigheter som andre ungdommer etter loven (opplæring, spesialundervisning mv). De som 

er i alderen 16-18 år har rettigheter til grunnskole for voksne og norskopplæring 

(Opplæringsloven §4a-1). 

 

På grunn av antallet beboere på mottaket er det ikke plass i ordinære grupper (grunnskole 

eller norskopplæring).  Det er behov for øke bemanningen for å kunne ivareta denne 

opplæringen. 

Det vil være behov for 2 lærere til enhver tid og dette er beregnet til 2,65 stilling. 



Til denne opplæringen får kommunen dekket utgifter pr.elev på kr. 8043 pr.måned 

 i 10 måneder (kr.80 431 pr.år) (i statsbudsjettet foreslått økt til kr. 82 786,- fra 2016). 

Mottaket har i første omgang en avtale om drift av mottaket på 6 + 6 måneder. UDI har nå 

lyst ut plasser til mer fast mottak og LINK søker om dette på Dokka og søker drift for 3 + 3 

år.  

 

Vurdering: 

 

De beboerne på mottaket som er i grunnskolealder, dvs i prinsippet 10.klassinger, vil ikke ha 

utbytte av å gå inn i ordinær opplæring på ungdomsskolen og skulle ha karakterer i fag. Det 

samme vil gjelde for de mellom 16-18 år som har rettigheter til grunnskole. Det de trenger er 

god norskopplæring knyttet til ulike fag i en innføringsklasse.  

Økt andel elever som har behov for og krav på opplæring, fører til endringer i bemanningen 

ved Nordre Land læringssenter. Mottaket er etablert i første omgang midlertidig for inntil et 

år, og ansatte som skal jobbe med undervisning til elevgruppa vil også måtte ansettes 

midlertidig. Det er sannsynlig at mottaket vil få forlenget driften, og 

undervisningspersonellet kan ikke gå på midlertidige ansettelser ut over ett år og vil da måtte 

få fast ansettelse. Mottaksdrift er uforutsigbart og ved eventuell nedlegging etter 

ettårsperioden kan dette føre til overtallighet i undervisningspersonalet ved læringssenteret, 

noe som det da må søkes løsninger på når dette eventuelt skjer. 

 

Økonomisk skal kostnader til lærerstillinger ved denne undervisningen dekkes av de 

overføringer som gis til opplæring av de under 18 år som sitter i mottak. Midler til 

grunnskoleopplæring utbetales etterskuddsvis hvert halvår. 

Det anbefales at det i første omgang ansettes to lærere i ett år og en 65%stilling i et halvt år 

for å gjøre erfaringer med denne undervisningen. Ansettelser i dette tidsrommet gjøres 

midlertidig. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet administrative saker til å fatte slikt vedtak:  

 

På grunn av behov for norskopplæring for enslige mindreårige i nytt asylmottak, utvides 

bemanningen ved Nordre Land læringssenter med 2 årsverk lærerstilling midlertidig i ett år, 

og 0,65 % årsverk lærerstilling midlertidig i 6 måneder. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30.november 2015 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       

       Laila Gladbakke 
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