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Høringsbrev - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og 
folkehøyskoleloven

Fylkesmannen i Telemark viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 06.09.13 om 
forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven. 

I høringsnotatet legger Kunnskapsdepartementet frem forslag om bl.a. lovendring som 
innebærer en presisering av kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket, jf. 
opplæringsloven § 13-10 og privatskoleloven § 5-2.

Fylkesmannen er positiv til at Kunnskapsdepartementet foreslår å konkretisere/presisere kravene til 
innholdet av et forsvarlig system, men mener at man med fordel kan gå lenger i å regulere hvilke 
konkrete krav som må stilles til et forsvarlig system/internkontrollsystem. Som departementet selv 
påpeker har ikke opplæringsloven/privatskoleloven noen detaljert forskrift med nærmere krav til 
internkontroll slik man har det innenfor mange andre sektorer. Fylkesmannen kan ikke se at det er 
noen reell begrunnelse for at det skal være slik. Tvert i mot viser våre erfaringer fra bl.a. tilsyn at det 
både for den som fører tilsyn og den det føres tilsyn med er vanskelig «å få grep på» hvilke krav som 
faktisk kan stilles til et forsvarlig system/internkontrollsystem etter opplæringsloven § 13-10. Behovet 
for og nytten av en mer detaljert regulering synes derfor absolutt å være til stede.

For å bistå kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere i utarbeidelsen av et forsvarlig system 
har Utdanningsdirektoratet og KS utarbeidet en veileder om kravet til forsvarlig system, men der det i 
veilederen er understreket at det står skoleeier fritt til selv å utforme dette systemet under forutsetning 
av det fyller kravet til forsvarlighet og at det er opptil den enkelte skoleeier å vurdere i hvilken grad 
den skal benyttes. 



Side 2

Fylkesmannen i Telemark hadde sett det som en stor fordel for alle brukere av oppll. § 13-10 og 
privatskoleloven § 5-2 at det i større grad presiseres hvilke kjernepunkt/krav det må stilles til et 
forsvarlig system/internkontrollsystem.

Med hilsen

Solrun Nistad Fleischer Tor Villanger-Tvedt
utdanningsdirektør seniorrådgiver
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