
FAGLIG RÅD FOR ELEKTROFAG
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/

Vår saksbehandler: Knut Maarud Vår dato:
02.12.2013
Vår
referanse:
2013/65

Deres dato:
06.09.2013
Deres 
referanse:
13/4089 

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

Høring – forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og 
folkehøyskoleloven

Vi viser til høringsbrev datert 6. september 2013. Departementet foreslår i høringen blant annet 
presiseringer i kravet om at skoleeierne og styrene for de private skolene skal ha et forsvarlig 
system for å følge opp lovverket. Høringsfrist er 6. desember 2013 lenke. Høringen ble behandlet 
i rådets møte onsdag 27. november, og gjorde følgende vedtak:

Vedtak:
Faglig råd for elektrofag har følgende kommentarer til forslaget til bestemmelser i §2.5 om «et 
forsvarlig system for å følge opp lovverket»:

1. Rådet er opptatt av at fylkeskommunen har et godt system for å følge opp opplæringen 
innen elektrofagene, både i skole og bedrift. Rådet mener forslaget til lovbestemmelser 
ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjør fylkeskommunens ansvar for oppfølging av lærlinger og 
lærebedrifter, og samarbeidet med yrkesopplæringsnemnda om dette. 

2. Rådet foreslår følgende tillegg i lovteksten, avmerket med halvfet tekst i rødt:

2.5. Forslag til lovtekster 
Opplæringsloven § 13-10 nytt andre ledd skal lyde: 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha forsvarlig system og 
praksis for å følge opp opplæringsloven og forskriftene til loven som er tilpasset de risikoforhold en står 
overfor. Bestemmelsene omfatter både opplæring i skole og opplæring i arbeidslivet. Dette innebærer 
også at: 
- ansvarsforholdene for oppfølgingen skal være klargjort og oppfattet av de ansvarlige på ulike nivå i 
organisasjonen, herunder også rapporteringsansvaret oppover dersom et ansvarsnivå kommer til at det 
ikke er mulig å oppfylle lov og forskrift innen de rammefaktorer ansvarsnivået har til rådighet. 

- det skal dokumenteres dersom et ansvarsnivå har rapportert oppover at det ikke er mulig å oppfylle lov 
og forskrift innen de rammefaktorer som står til rådighet. 
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal resultata frå nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet 
gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd følgjast opp på forsvarleg måte. Det skal dessutan 
utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, 
knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 
kommunestyret, fylkestinget, yrkesopplæringsnemnda og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. 

Det faglige rådet ber om at synspunktene blir vurdert i det videre arbeid med saken

Med hilsen

Ragnar Gregersen
leder
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