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Bakgrunn for saken
Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 05.01.2011 om forslag til
endring i opplæringsloven og privatskoleloven- Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i
grunnskolen m.m.

Høringsuttale fra Evje og Hornnes kommune innebærer uttale i forhold til alle tre punkt i
høringen.

Vurderinger og konsekvenser
I forbindelse med kommunens behandling av høringen er det gjennomført en intern høring til
rektorene i grunnskolene med mulighet for å komme med innspill.

Innførin av nas'onal bestemmelse om lærertetthet i nnskolen.
Dersom regjeringen fremmer forslag om ny ressursnorm, så mener Evje og Homnes
kommune, at den beregningsmodell som gir størst mulig handlingsrom til å fordele ressurser
ut fra lokale forhold, må velges. Det vil si normering av gruppestørrelse på kommunenivå. En
modell der ressursene bindes på skolenivå vil innebære store problemer for kommunen i
forhold tiI at kommunen da må etablere kriteriebaserte ressurstildelingssystemer til skolen.
Det vil i realiteten legge opp til en stykkprisfinansiering.
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En normering av lærertettheten på de nivåer som skisseres innebærer isolert sett en styrket
ressurstilgang til grunnskolen. Evje og Hornnes kommune vil verdsette en slik økt
ressursøkning, forutsatt at det tilføres som en økning i kommunens frie inntekter.

Innføre en lovbestemmelse som klar 'ør at skoleeier kan or anisere særskilte
innførin stilbud for n ankomne minoritetss råkli e fl ktnin er.
Evje og Hornnes kommune er positiv til forslaget om innføring av en lovbestemmelse som
klargjør at skoleeier kan organisere særskilte opplæringstilbud for nyankomne
minoritetsspråklige elever. Forslaget innebærer at kommunen kan organisere særskilte
opplæringstilbud i egne grupper, klasser eller skoler. Tilbudet kan vare inntil ett år.

Sammendrag/konklusjon
Rådmannen har i medhold av delegert fullmakt gitt i kommunestyret fattet følgende

VEDTAK :
Evje og Honmes kommune mener at dersom regjeringen fremmer forslag til om ny
ressursnorm må den beregningsmodell som gir størst handlingsrom til å fordele ressurser ut
fra lokale behov, velges. Det vil si normering av gruppestørrelse på kommunenivå. På den
måten kan kommunen lokalt benytte ressursene mest mulig målrettet for å bedre
læringsresultatene i forhold til hvilke tiltak som er viktigst å iverksette, og hvordan
lærerressursene skal fordeles mellom skoler og på den enkelte skole. En normering av
lærertettheten på de nivåer som skisseres innebærer isolert sett en styrket ressurstilgang til
grunnskolen. Evje og Homnes kommune vil verdsette en slik økt ressursøkning, forutsatt at
det tilføres som en økning i kornmunens frie inntekter.

Evje og Homnes kommune støtter forslaget om ny bestemmelse i Opplæringsloven §§ 2-8 og
3-12, og privatskoleloven §15-12.

Evje og Hornnes kommune støtter ikke forslaget om å innføre lovbestemmelser om
opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK). Bakgrunn for
dette er at forslaget faller inn under gjeldende lov, og at personer som har behov for ASK vil
få dette.
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