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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannsskapet gir uttale til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 03.10.11 
om forslag til endringer i opplæringslova og privatskolelova – nasjonal bestemmelse 
om lærertetthet i grunnskolen m.m., i henhold til vedlegg til saksutredningen.

Behandling i Formannskapet - 29.11.2011

Frp v/ Ronny Nielsen fremmet følgende forslag:  
Formannskapet tar høringsforslaget om nasjonal bestemmelse om lærertetthet i 
grunnskolen til etterretning og bifaller hovedintensjonene i forslaget.  Dersom 
Regjeringen fremmer forslag om ny ressursnorm overfor Stortinget, mener Kvinesdal 
kommune at den beregningsmodellen som gir størst handlingsrom til å fordele  
ressurser ut fra lokale behov må velges.  Dvs. normering på kommunenivå (modell 
2).

Formannskapet foreslo at saken utsettes og ba om å få tilsendt høringsnotatet.

Formannskapets vedtak

Saken utsettes til 7/12.

Behandling i Formannskapet - 07.12.2011

Formannskapet vedtok enstemmig Frp sitt forslag fra forrige møte.

Formannskapets vedtak

Formannskapet tar høringsforslaget om nasjonal bestemmelse om lærertetthet i 
grunnskolen til etterretning og bifaller hovedintensjonene i forslaget.  Dersom 
Regjeringen fremmer forslag om ny ressursnorm overfor Stortinget, mener Kvinesdal 
kommune at den beregningsmodellen som gir størst handlingsrom til å fordele  
ressurser ut fra lokale behov må velges.  Dvs. normering på kommunenivå (modell 
2).



Problemstillinga i få ord:  
Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 03.10.11 om forslag til 
endringer i opplæringslova og privatskolelova – nasjonal bestemmelse om 
lærertetthet i grunnskolen m.m. Frist for å gi høringsuttale er satt til 03.01.12.
Endringsforslaget omhandler flg. tre punkt:

– Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen.
– lnnføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever.
– Opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Saksopplysninger:  
Saken er behandlet i KS, som i brev av 03.11.11 oppfordrer alle kommuner og 
fylkeskommuner til å delta i høringen. Flere kommuner har støttet opp om KS sin 
anmodning ved å levere høringsuttale med tilsvarende innhold. Vedtaksforslaget går 
ut på at Kvinesdal kommune også gjør det.

Rådmannens vurdering:  
Etter rådmannens oppfatning er det lite ønskelig at det blir fastsatt en norm for 
lærertetthet basert på gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning.
Rådmannen mener at dette ikke vil være et egnet virkemiddel for å skape bedre 
skolemiljø og læringsutbytte. Kommunestyret bør, etter rådmannens oppfatning, selv 
fordele kommunens ressurser på de ulike tjenesteområdene. For øvrig vises til 
vedlagt forslag til høringsuttale, som etter min oppfatning gir en god beskrivelse av 
innvendingene i forhold til endringsforslagene.

6722: Vurdert i saksframstillingen: Ikke relevant: 
Økonomi x
Levekår og likestilling x
Klima/miljø x
Barn og unges oppvekstvilkår x

Vedlegg
1 Høringsuttale vedr. nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.


