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Melding om vedtak - Svar på høringsdokument - 
Opplæringsloven 

Fra møte i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.12.2014 PS 158/14 

Askøy kommunen vil gi følgende uttale: 
 
Departementet forslår å innføre krav om relevant kompetanse i fagene engelsk, norsk, 
matematikk og norsk tegnspråk (samt samisk, men det har vi ikke i Askøyskolen). 
Departementet ønsker slik å styrke opplæringen i disse kjernefagene. Begrunnelsen er at 
lærere som behersker faget sitt godt, skaper et positivt klima i klasserommet og varierer 
undervisningen bedre. Lærerne blir tryggere i profesjonsrollen når man har et høyere nivå på 
den formelle utdanningen. Dette vil komme elevenes læringsutbytte til gode. Departementet vil 
seinere utarbeide forskrifter om hvordan endringen kan gjennomføres. Någjeldende 
unntaksbestemmelser vil i så fall bli opphevet. Kommunen har ingen prioritering om hvordan 
dette gjennomføres, det viktigste er at kompetansekravene blir innført. 
Askøy kommune vil støtte forslaget om høyere kompetansekrav i nevnte fag.  Begrunnelsen for 
endringsforslaget er gitt i høringsdokumentene. Kommunen vil kunne håndtere kravet i 
forhold til egne ansatte uten store problemer. Kommunen ligger sentralt til med nærhet til 
Bergen og flere UH-institusjoner som utdanner lærere. Vi har derfor god søkning. Situasjonen 
kan være annerledes i utkantstrøk, noe Departementet også er observant på. Endringen vil 
ikke medføre økonomiske utfordringer som ikke eventuelt kan dekkes gjennom tiltakene innen 
videreutdanningen.  
 
Kommunen mener også at på sikt bør man vurdere tilsvarende kompetansekrav også i andre 
fag enn kjernefagene. Kommunen ber også om at Departementet vurderer en fremtidig 
sertifiseringsordning for lærere for at de skal kunne arbeide i skolen. Her vil både faglige- og 
profesjonskrav kunne være omfattet av en slik ordning. 
 
Departementet foreslår at Barnevernet i større grad skal kunne ta avgjørelser på vegne av 
barn der barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet. 
For skolene vil forslagene medføre enklere saksbehandling, det vil bli færre aktører å forholde 
seg til og ansvarsplassering vil være tydeligere. Skolene vil i mindre grad oppleve usikkerhet 
knyttet il hvem som kan gi samtykke, søke på vegne av eleven og også hvem som kan klage på 
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vedtak. Beslutningsprosesser vil bli mindre byråkratiske. Askøy kommune vil støtte 
endringsforslagene fra Departementet på dette området. 
 
Askøy kommune mener at den nåværende sammensetning av RLE svarer til behovene til de 
norske elevene, og det norske samfunnet. Å innføre endringene i sammensetningen som er 
skissert i høringsdokumentet ville ødelegge balansen som faget har oppnådd mellom de 
forskjellige religionene, religion som fenomen, andre livssyn, og vurdering av etiske og 
moralske spørsmål. 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
             
Else Gammelsrød  
leder politisk sekretariat  
 Kristin Ådlandsvik 
 konsulent 
    
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 

 
 
 
 
 


