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Høring - Forslag til forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i 
barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser 
av utbrudd av covid-19 

Det vises til høringsnotat av 07.03.2022.  
 
KS støtter at midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å 
avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (lov 26. mai 2020 nr. 52) forlenges og oppheves 31. 
desember 2022.  
 
KS støtter endringene som foreslås i § 8 første ledd bokstav g om at kravet i opplæringslova § 13-7 b om å 
tilby leirskole ikke gjelder overfor elever på 10. trinn i skoleåret 2021-2022 dersom det er planlagt 
leirskole dette skoleåret som ikke kan gjennomføres på grunn av utbrudd av covid-19.  
 
KS støtter forslaget om endringer i hhv § 10 og 11 om inntak til Vg3 og Vg4 påbygning også gjelder for 
skoleåret 2022-2023.  
 
KS har etterspurt endringer i regelverket med tanke på større fleksibilitet for å tilpasse barnehage- og 
skoletilbudet når det er bemanningsutfordringer knyttet til koronarelatert fravær uten at det er vedtatt 
stengning etter smittevernloven. KS anser det som rimelig at dette kan være en aktuell problemstilling 
også barnehage- og skoleåret 2022/2023. Vi ber departementet vurdere hvordan dette kan ivaretas i den 
midlertidige loven.  
 
Prinsipielt vil KS påpeke at for mange forlengelser kan undergrave det viktige utgangspunktet om at den 
midlertidige loven er strengt viktige unntak, at varigheten av forlengelsen må være godt begrunnet og at 
midlertidige lover ikke forlenges lenger enn nødvendig. I dette tilfellet mener KS at forlengelsen er godt 
begrunnet. Samtidig reiser den noen spørsmål om detaljreguleringer i det ordinære lovverket. KS mener 
det er viktig at de erfaringene man gjør med behovet for midlertidighet, tas med i arbeidet med ny 
opplæringslov.  
 
KS viser videre til at skoler og barnehager også står overfor en ekstraordinær situasjon med potensielt 
svært høye ankomster av flyktninger fra Ukraina. Det kan være hensiktsmessig å vurdere om enkelte av 
bestemmelsene i den midlertidige loven om tilpasninger for å avhjelpe konsekvensene av Covid- 
situasjonen også kan være aktuelle for å hensynta en situasjon der skoler og barnehager raskt må gi et 
tilbud til svært mange barn og unge. Dette gjelder eksempelvis mulighet for enkelte tilpasninger 
opplæringen, og tidligere gitt unntak fra krav til fag- og timefordeling.  
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