Vedlegg til samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2
• Grunnskole for voksne
• Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
• Introduksjonsprogram for flyktninger
I henhold til samarbeidsavtalens punkt 4 delegeres myndighet og oppgaver i henhold til følgende lov- og
forskriftsbestemmelser:
Lov/forskrift
Grunnskole for voksne
etter opplæringsloven

Bestemmelse
som delegeres
§ 4A-1

§ 4A-2, første
ledd

Opplæringsforskriften
kapittel 4 (Individuell
vurdering i
grunnopplæring særskild
organisert for vaksne)

§ 4A-5
§ 4A-8
§ 4-2

§ 4-3
§ 4-4
§ 4-5
§ 4-6

Omhandler
Rett til grunnskoleopplæring for vaksne.
Gjelder selve oppgaven med voksenopplæringen etter bestemmelsen. Kommunens
myndighet til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen delegeres ikke.
Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
Gjelder selve oppgaven med spesialundervisning til voksne etter bestemmelsens
første ledd. Kommunens myndighet etter bestemmelsen til å treffe enkeltvedtak
delegeres ikke.
Kompetansekrav for undervisningspersonell
Rådgiving
Rett til vurdering

Vurdering i fag
Karakterer i fag
Varsling
Omhandler plikt om varsling ved tvil om standpunktkarakterer eller halvårsvurdering
Realkompetansevurdering
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§ 4-7
§ 4-8
§ 4-9

§ 4-10

§ 4-12

§ 4-13

§ 4-14

§ 4-15

§ 4-16
§ 4-19

§ 4-21

§ 4-25

Undervegsvurdering i fag
Halvårsvurdering i fag
Sluttvurdering i fag
Den delegerte myndigheten omfatter i dette tilfellet plikten til å gi sluttvurdering som
ifølge bestemmelsens fjerde ledd er å anse enkeltvedtak. Saksbehandlingsregler ved
enkeltvedtak og klageadgang må følges, jf. opplæringsforskriften kapittel 5.
Standpunktkarakterer i fag
Omhandler kommunens plikter etter første til sjette ledd, og rektors myndighet etter
sjette ledd til å fatte enkeltvedtak om å ikke gi standpunktkarakterer. For å fatte
enkeltvedtak om å ikke gi karakterer, skal deltakeren først varsles, jf.
opplæringsforskriften § 4-5.
Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan
Omhandler kommunens plikter etter første, tredje og fjerde ledd- tilrettelegging for
særskilte elever og veiledningsplikt, underveisvurdering uten karakter.
Fritak frå vurdering med karakterer i skriftlig sidemål
Avgjørelsen om fritak fra vurdering med karakterer i skriftlig sidemål er enkeltvedtak
som omfattes av den delegerte myndigheten etter samarbeidsavtalen.
Om eksamen
Omhandler kommunens myndighet til å søke om å arrangere lokalt gitt eksamen for
privatister
Ansvar
Omhandler plikt til å utarbeide eksamensoppgaver, sette dato og utføre sensur,
gjennomføre eksamener og trekke deltakere til eksamener samt myndighet til å
avgjøre om eksamen skal gjennomføres med hjelpemiddel.
Melding til eksamen
Omhandler plikt til å melde deltakere i opplæringen til eksamen.
Førebuingsdel
Tredje ledd, fjerde setning omhandler kommunens myndighet til å fastsette
forberedelsesdel ved lokalt gitt eksamen.
Særskild tilrettelegging
Omhandler avgjørelsesmyndighet i forhold til tilrettelegging under eksamen, jf. tredje
og fjerde ledd. Avgjørelsene er enkeltvedtak.
Bortvising fra eksamen
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§ 4-26

§ 4-27
§ 4-28

§ 4-29
§ 4-30
Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere
som omfattes av
introduksjonsloven:

kap.4, § 17

kap.4, § 19

kap.5, § 25
kap.5, § 25 a
kap.5, § 25 b

Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere
som omfattes av
integreringsloven, kap.6

kap.5, § 27 a
§26

Myndighet etter bestemmelsen er enkeltvedtak.
Annullering av eksamen
Omhandler myndighet og plikt etter fjerde ledd. Myndighet etter bestemmelsen er
enkeltvedtak.
Rett til dokumentasjon
System for færing av karakterar og fråvær
Omhandler plikt til å besørge system for føring av karakterer, og plikt til å føre
karakterer i systemet.
Vitnemål i grunnskolen
Omhandler plikt til å stede vitnemål.
Kompetansebevis i grunnskolen
Omhandler plikt til å utstede kompetansebevis.
Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Gjelder selve oppgaven som følger av bestemmelsen med opplæring i norsk og
samfunnskunnskap.
Kommunens myndighet etter tredje ledd, fjerde setning til å frita fra deltakelse
delegeres ikke.
Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Gjelder oppgaver etter plikter som følger av første og femte ledd.
(Kommunens myndighet etter fjerde ledd delegeres ikke).
Behandling av personopplysninger
Gjelder kommunens myndighet (rettighet) ihht. første til tredje ledd.
Personregister og plikt til å registrere opplysninger
Pålegg om å utlevere personopplysninger
Gjelder myndighet etter første ledd og oppgaver som følger av plikten etter første
ledd g).
Gjelder kommunes myndighet etter tredje ledd.
Målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Gjelder plikter etter første til sjette ledd.
Dersom egen kommune (samarbeidskommunen) har fattet vedtak etter sjuende ledd,
omfatter oppgavene som videredelegeres til vertskommunen også de tilfeller.
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§ 27
§ 28
§ 30

§ 31

§ 32

§ 33

§ 34
§ 37

§ 39

§ 40

Oppholdstillatelser som gir rett og plikt til deltagelse i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap
Oppholdstillatelser som gir plikt til deltagelse i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap
Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Gjelder kommunens plikter etter første, tredje og femte ledd.
Omfatter ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak, og omfatter ikke myndighet etter
fjerde ledd.
Den delegerte myndigheten omfatter sjette ledd, jf. integreringsforskriften
vedrørende innholdet i norskopplæring og samfunnskunnskap.
Krav til opplæring i norsk
Gjelder plikt etter første ledd, og myndighet og oppgaver etter andre ledd, jf.
integreringsforskriften kapittel 6. Videredelegeringen omfatter ikke myndighet til å
treffe enkeltvedtak.
Varighet og omfang av opplæring i norsk
Gjelder kommunens myndighet etter første og andre ledd. Videredelegeringen
omfatter ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak.
Krav til opplæring i samfunnskunnskap
Gjelder kommunens myndighet etter første ledd, første setning. Videredelegeringen
omfatter ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak.
Videre gjelder det oppgaver som følger av plikten etter første ledd, andre setning.
Norskplan
Prøver
Gjelder plikter etter første, andre og fjerde ledd og
kommunens myndighet etter femte ledd, jf. integreringsforskriften kap. 8.
Omfatter ikke kommunens myndighet etter tredje ledd og kommunens myndighet til
å treffe enkeltvedtak etter femte ledd, jf. integreringsforskriften kapittel 8.
Kompetansekrav for lærere
Gjelder kommunens plikt etter første ledd, og kommunens plikt/myndighet etter
andre ledd, jf. integreringsforskriften § 67.
Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Gjelder kommunens myndighet etter tredje ledd. Kommunens myndighet etter andre
ledd delegeres ikke.
4

§ 41

§ 42

§ 43

§ 44

Introduksjonsprogram
etter introduksjonsloven

§4

Introduksjonsprogram
etter integreringsloven §
14

§ 14

Folketrygdloven

§ 21-5

Behandling av personopplysninger
Gjelder kommunens myndighet (rettighet) ihht. første og fjerde ledd. Den delegerte
myndigheten etter fjerde ledd omfatter myndighet/plikter etter
integreringsforskriften kapittel 9.
Innhenting og utveksling av personopplysninger
Gjelder kommunens myndighet etter andre og fjerde ledd. Den delegerte
myndigheten etter fjerde ledd omfatter myndighet/plikter etter
integreringsforskriften kapittel 9.
Personregister og plikt til å registrere opplysninger
Gjelder kommunens plikt etter andre ledd og myndighet/plikter etter tredje ledd, jf.
integreringsforskriften kapittel 9.
Pålegg om å utlevere personopplysninger
Gjelder kommunens myndighet til å pålegge utlevering av opplysninger etter første
ledd, og kommunens plikt til å utlevere opplysninger, jf. første ledd g).
Introduksjonsprogrammet
Gjelder første og andre ledd. Hver enkelt kommune har ansvar for å utstede
deltagerbevis etter tredje ledd.
Innholdet i og omfanget av introduksjonsprogrammet
Gjelder kommunens myndighet etter første og tredje ledd, og plikter etter andre og
fjerde ledd samt kommunens plikt etter femte ledd, jf. innhold i kurs i
foreldreveiledning og livsmestring etter integreringsforskriften §§ 3 og 4.
Den delegerte myndigheten omfatter ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak etter
første og tredje ledd.
Bistand fra barnevernstjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten,
sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven
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