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HØRING  -  Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. 
 
Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 04.10.2011. Krødsherad kommune er 
høringsinstans.  
 
Ledergruppa for skolesektoren i Krødsherad kommune har drøftet forslagene til endring i 
opplæringsloven, og avgir følgende høringsuttalelse på vegne av Krødsherad kommune. 
 
Krødsherad kommune har innledningsvis drøftet fra hvilken synsvinkel lovendringsforslagene skal 
betraktes, og valgt følgende perspektiv: I alt stat og kommunen foretar seg innenfor skolesektoren, 
både på den faglige, den organisatoriske og den strukturelle siden, er det avgjørende viktig hele 
tiden å ha ett overordnet mål for øye; Et best mulig læringsutbytte for elevene. Så også når det 
gjelder i denne lovendringen. Det betyr at kommunen i sin gjennomgang av høringsdokumentet, 
hele tiden har stilt seg spørsmålene: Hva sikrer best elevenes rettigheter, og hva vil best understøtte 
målet om et godt læringsutbytte? 
 
Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. 
Lovendringens intensjon er å sikre ressurser for å opprettholde og styrke lærertettheten i skolen. Det 
er positivt, og vi støtter således forslaget til en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen.  
For Krødsherad kommune som kun har en ungdomsskole, har spørsmålet om ressursen skal knyttes 
til kommunenivå eller skolenivå liten praktisk betydning. Prinsipielt er vi imidlertid av den 
oppfatning at det vil gi en kommune størst handlingsrom om denne normen knyttes til 
kommunenivået. 
For en liten kommune som Krødsherad, hvor årskullene ligger i området 15 – 28 barn/elever, er det 
imidlertid langt mer relevant å knytte den foreslåtte normen til årstrinn. Det vil sikre en 
opprettholdelse av fulldelt ungdomsskole uavhengig av om elevtallet ett år er stort eller lite. I 
motsatt fall vil vår kommune ved en streng fortolkning av normen raskt havne i en situasjon hvor 
deler av opplæringen på ungdomstrinnet må aldersblandes. Det kan ikke være i tråd med 
Regjeringens intensjon. 
 
Krødsherad kommune vil på denne bakgrunn foreslå at ny tekst i § 8-2 tredje ledd blir som følger: 
 
Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og 
sikkerhetsmessig forsvarlig. På årstrinnene 8 – 10 skal den enkelte kommune i ordinær 
undervisning uansett ikke ha en gjennomsnittlig gruppestørrelse pr. årstrinn som overskrider 
20/21/22 elever pr. lærer, beregnet ved å dele antallet elevtimer på trinnet med antall lærertimer på 
trinnet. 
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Særskilt innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever. 
Krødsherad kommune støtter den argumentasjon som framføres i høringsnotatet om at ”regelverket 
ikke bør være til hinder for en organisering i innføringsklasser eller på en innføringsskole, hvis 
skoleeier og eleven/foresatte mener det er den beste løsningen”. På den bakgrunn støttes forslaget til 
ny lovtekst i § 2-8 i opplæringsloven. 
 
Opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. 
Krødsherad kommune støtter den argumentasjon og de vurderinger som framføres i høringsnotatet. 
På den bakgrunn støttes forslaget til lovtekst i ny § 2-16 i opplæringsloven. 
 
Felles for alle forslagene. 
Departementet viser i sitt høringsbrev til regjeringens politiske plattform der det blant annet heter at 
regjeringen vil ”legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi …..” 
Kommuneøkonomien blir et sentralt tema knyttet til alle tre forslagene i høringsdokumentet. 
Krødsherad kommune støtter at overføringer fra stat til kommune skal skje i form av en økonomisk 
ramme. En slik rammefinansiering er et klart uttrykk for at sentralleddet har tillit til at lokale 
politikere er de som best er i stand til å gjøre prioriteringer innenfor en totaløkonomi i egen 
kommune. Det innebærer imidlertid at det ikke er noen automatikk i at en økning av kommunes 
ramme som følge av nye pålagte oppgaver nødvendigvis tilføres det tjenesteområdet der de nye 
oppgavene skal utføres. En slik utvikling kan tas til inntekt for en argumentasjon fra virksomheter 
og tjenesteområder om at man heller ønsker en øremerket finansiering fra stat til kommune. 
Lovendringene som er foreslått i høringsdokumentet vil måtte påvirke en kommunes forvaltning av 
sin totaløkonomi. Vi ønsker en fortsatt rammefinansiering, men understreker at det må være en 
forutsetning at kommunene i ramma kompenseres for en fullfinansiering av kostnadsøkningen 
knyttet til de foreslåtte endringene i Opplæringsloven.   
 
 
Marit Lesteberg 
Rådmann Krødsherad kommune 


