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SVAR - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I 
OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV - 
NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I 
GRUNNSKOLEN M.M. 
 
Regjeringen viser i høringsnotatet til forskning og skriver at det generelt ikke er noen sammenheng 
mellom lærertetthet og læringsresultater, men at dette i særlige tilfeller kan ha en viss effekt. Det er 
mange faktorer som avgjør læringsutbytte for elevene. Norge har en høy lærertetthet sammenlignet med 
andre OECD- land. Kommuneloven bygger på prinsippet om at kommunene selv skal styre 
ressursfordelingen. Forslaget kan oppfattes som et brudd på dette prinsippet. Hvilke tiltak en bør 
igangsette og ressursfordelingen mellom skoler i kommunen bør bestemmes i den enkelte kommune. Det 
er positivt at regjeringen er innstilt på en økt overføring til kommunene for å styrke skoletilbudet. 
Kommunene vil kunne nyttiggjøre seg dette på en best mulig måte ved at økningen gis som en generell 
økning i rammetilskuddet. For Lillehammer kommune vil forslagene ikke føre til store endringer i 
forhold til dagens lærertetthet. 
 
Lillehammer kommune går mot forslaget om statlige detaljbestemmelser om lærertetthet. 
 
Lovforslaget om nytt ledd i Opplæringslovens § 2-8 synes å sette spørsmål ved om Opplæringslovens  
§ 8-2 gir rom for innføringstilbud. Lillehammer kommune er uenig i dette, og mener at dagens 
bestemmelse må forstås slik at innføringstilbudet kan gjennomføres innenfor eksisterende lov.  
 
Lillehammer kommune mener at dersom det ikke innføres nye rettigheter eller plikter som avgrenser 
kommunesektorens handlingsrom for opplæring ved behov for ASK, er det grunn til å stille spørsmål ved 
lovendringen. Lillehammer kommune ønsker ikke en økt detaljregulering i gjeldende rett. 
 
Lillehammer kommunes uttalelser er i tråd med høringsuttalelsen fra KS. Vi støtter prinsippet om at 
hovedregelen om kommunal handlingsfrihet må være utgangspunktet. Lover og forskrifter må brukes 
med tilbakeholdenhet for å regulere eventuelle innskrenkninger i handlingsfriheten, ikke for å gi regler 
om hva som er tillatt. 
 
Høringsuttalelsen er vedtatt i Formannskapet i Lillehammer kommune 13. desember 2011. 
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