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HØRING, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV - 
NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN M.M.  
 
 
Det vises til ekspedisjon datert 4. oktober 2011 i anledning ovennevnte sak. 
 
Høringsnotatet vil bli behandlet politisk i fylkeskommunen i slutten av januar i år.  I påvente 
av at så skjer oversendes til foreløpig orientering fylkesrådmannen forslag til høringsuttal-
lelse slik saken fremmes overfor fylkekommunens politiske organ: 
 
”Rogaland fylkeskommune er ikke tilhenger av at det skal fastsettes nasjonale normer for 
lærertetthet i grunnskolen.   Dette må, slik fylkeskommunen vurderer det, hver kommune 
kunne styre selv ut fra lokale behov og forhold.  Elevene skal ha en likverdig opplæring.  
Likeverdet må først og fremst, slik fylkeskommunen vurderer det, ses på i sammenheng 
med elevenes mulighet til å nå læreplanens mål.  Rogaland fylkeskommune tiltrer derfor 
ikke høringsforslaget om et nytt tredje ledd i opplæringsloven § 8-2 om organisering av 
elevene. 
 
Gjeldende bestemmelser om språklig tilrettelagt opplæring gir, slik Rogaland fylkes-
kommune ser det, allerede nødvendige føringer for organiseringen av undervisningen av 
elever med annet morsmål enn norsk og samisk.  Fylkeskommunen deler videre Østberg-
utvalgets vurdering i NOU 2010:7 Mangfold og mestring hvor det anbefales at elever i 
innføringstilbud ikke bruker av retten sin til videregående opplæring men at det regnes 
som et ”år 0”. Rogaland fylkeskommune støtter derfor ikke forslaget om ny bestemmelse i 
opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12 og i privatskoleloven § 15-2.  
 
Rogaland fylkeskommune ser det lite formålstjenlig med økt detaljregulering av allerede 
gjeldende rett hva angår opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommuni-
kasjon.  Fylkeskommunen støtter derfor ikke forslaget om endring i opplæringsloven 
 §§ 2-16, 3-13 og 4a-13 og i privatskoleloven § 3-14.” 



 

 
Fylkeskommunens offisielle uttalelse i anledning høringssaken ettersendes departementet 
så snart saksprotokollen foreligger. 
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Magne Nesvik 
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