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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 6. september 2013 
(referansenummer: 13/4089-). Vi har gjennomgått høringsbrevets endringsforslag, og utover våre 
innspill nedenfor, finner Fylkesmannen i det vesentligste å støtte departementets fremlagte forslag til 
endringer i ovennevnte lovverk. 
 
Presisering av kravet om forsvarlig system 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtter departementets lovforslag som innebærer en presisering av 
opplæringsloven § 13-10 og privatskoleloven § 5-2. En slik presisering mener Fylkesmannen vil bidra til 
en økt bevissthet blant skoleeierne i forhold til hva som ligger i kravet om forsvarlig system i lovens 
bestemmelser.  
 
Lovforslaget innebærer imidlertid en henvisning til opplæringsloven § 14-1 fjerde ledd. En slik henvisning 
må fjernes/endres da § 14-1 fjerde ledd for en tid tilbake ble tatt ut av bestemmelsen.   
 
Fylkesmannen anbefaler videre at Kunnskapsdepartementet vurderer hvorvidt bestemmelsen 
avslutningsvis bør inneholde en mulighet for departementet å gi forskrifter i relasjon til opplæringsloven 
§ 13-10. Dette gir departementet en fleksibel mulighet til å gi ytterligere presiseringer/føringer ved 
senere anledninger dersom det skulle oppstå behov for dette. 
 
Lovfesting av fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel 
Kunnskapsdepartementet benytter i sitt lovforslag begrepet «spesialpedagogisk hjelp». Denne 
begrepsbruken er i opplæringslovens forstand, så langt, kun anvendt overfor barn som er under 
opplæringspliktig alder, jf. opplæringsloven § 5-7 og den ensartede begrepsbruken som benyttes i 
«Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning». 
 
Fylkesmannen foreslår at Kunnskapsdepartementet i sitt lovforslag anvender «spesialundervisning» i ny 
§ 13-2a i opplæringsloven, i samsvar med opplæringsloven § 4A-2 som er hjemmelsgrunnlaget for 
opplæringen som fylkeskommunen skal få ansvar for. 
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