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Horing - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og
folkehoyskoleloven
Vi har sett på de forslagene til endringer som foreligger. De fleste punktene er ikke relevante
for vår institusjon, men vi vil kommentere dem kort likevel.

Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket
Vi anser det som viktig å presisere kravet om at skoler som driver etter opplæringsloven eller
privatskoleloven skal ha forsvarlige systemer for å følge opp at lover og forskrifter
overholdes, inkludert at det stilles krav om dokumentasjon dersom det rapporteres at man ikke
klarer å overholde lover og forskrifter. Dette vil gi økt kvalitetssikring.
Vi støtter forslaget til disse lovendringene.

Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om inntil to år ekstra i videregående
opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring
Vi anser forslaget til forenkling av saksgang som hensiktsmessig. Det vil dessuten forkorte
saksbehandlingstid og frigjøre ressurser både i fylkeskommunen og PP-tjenesten.
Vi støtter forslaget til lovendring.

Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel
Vi anser det som hensiktsmessig at regelverket oppdateres slik at det stemmer med gjeldende
praksis. Dette vil gi forenklet saksbehandling.
Vi stotter forslaget til lovendring.

Hjemmel for utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra
grunnopplæringen
Vi synes det er bra at departementet tok innspillene i forrige høringsrunde til etterretning og
har moderert forslaget til lovendring. Begrunnelsen for lovendringen er å tydeliggj øre det
rettslige grunnlaget for dagens behandling av personopplysninger, det er ikke rettsgrunnlaget i
seg selv som er mangelfullt. Offentlige og private skolers rapporteringsplikt er ikke endret.
I saker som gjelder personopplysninger på individnivå, er det helt sentralt med åpenhet
omkring behandlingen av data, noe en slik en lovhjemmel vil gi. Dette skaper trygghet hos de
som berøres av loven.

Vi ser behovet for at utdam-iingsdirektoratet får tilgang til opplysninger om alle elever, med
tanke på finansiering av grunnopplæringen, forbedring av kvaliteten og evalueringer av
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effekten av iverksatte tiltak. Beskrivelsen av prosedyrer for å sikre personvernet synes
betryggende.

Vi er enige i at det bare skal være mulig å reservere seg i forhold til bruk av opplysningene i
forskningsøyemed, og at det er viktig at den retten også nedfelles i loven.

Vi støtter forslaget til lovendringer.

Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til
videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser
Vi anser det som hensiktsmessig at gjeldende rett og praksis for behandling av
personopplysninger i forbindelse med inntak til videregående opplæring, blir nedfelt i lov.
Slik åpenhet og informasjon øker tilliten til at opplysningene blir behandlet på en betryggende
måte.

Dersom fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine plikter til å tilby alle som har krav på det
videregående opplæring, er det en forutsetning at de har tilgang på de nødvendige
opplysningene. Disse opplysningen må kunne utveksies fritt mellom kommune og lokalt og
sentralt inntaks- og administrasj onssystem i fylkeskommunen.
Det er viktig at kommunene pålegges informasjonsplikt om hvordan opplysningene om
søkerne blir brukt før elevene søker. Samtidig med at elevene søker, samtykker de til at
opplysningene blir brukt videre i inntaksprosessene.
Vi støtter forslaget til denne lovendringen.

Krav om politiattest ved tilsetting i folkehoyskole (folkehøyskoleloven)
Det er krav om politiattest ved ansettelse av personale i alle skoler som driver grunn- og
videregående opplæring. Folkehøgskolene er ikke omfattet av dette, men Folkehøgskolerådet
har bedt om at de også må omfattes av kravet om politiattest.
Vi støtter forslaget om at alle som heretter tilsettes i folkehøgskolene må fremvise politiattest.

Med vennlig hilsen
Lovisen1erg diakonale høgskole
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Hallgeir iden
L-’Høgskoledirektør
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