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Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven fra Bergen 

kommune 

 

Det vises til høringsutkast datert 22.10.14 med høringsfrist den 05.01.2015. 

Komite for oppvekst i Bergen kommune behandlet saken i møte 050115 sak 6-15 og fattet 

følgende vedtak: 

 

Bergen kommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag med følgende merknader og 

kommentarer: 

 

Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag. 

Sett i sammenheng med tidlig innsats og betydningen av at alle barn møter kompetente lærere 

med høy 

faglig og pedagogisk kompetanse mener Bergen kommune at det er avgjørende å ha lærere med 

høy kompetanse i 

basisfagene. Det er derfor nødvendig å øke antallet lærere i grunnskolen som har formell 

kompetanse i 

basisfagene de underviser i og byrådet støtter forslaget om at kompetansekravene til de som skal 

undervise i basisfagene skal gjelde alle lærere. 

Bergen kommune støtter videre at dette fastsettes i forskrift og er enig i at gjennomføringen av 

denne 

kompetansehevingen vil ta tid, og støtter derfor forslaget om at unntaksmuligheten som 

skoleeierne har i 

dag, videreføres i 10 år. 

Per i dag har skoleeier ikke utgifter med lærere som tar videreutdanning i naturfag og 

matematikk. Denne 

ordningen bør innføres også for norsk og engelsk. Når det gjelder økte lønnsutgifter i forbindelse 

med at 

et betydelig antall lærere kommer over i en ny stillingskode etter videreutdanning forutsetter 

Bergen kommune at 

midler til dette settes av sentralt. 

 

I forbindelse med kompetanseutviklingsforslagene for lærerne i grunnskolen mener Bergen 

kommune at statens tilskudd til vikarkostnader må økes fra 75 prosent til 100 prosent av 

årsverkkostnaden slik at kommunene ikke får uventede merutgifter. 

 

Rett til å ta avgjørelser på barnets vegne når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for 

barnet 



Bergen kommune støtter forslagene om at bestemmelsene utformes slik at hovedregelen etter 

omsorgsovertakelse er at 

barneverntjenesten tar avgjørelser på vegne av barnet, og at det gis en uttømmende oppramsing av 

hvilke 

avgjørelser som likevel ligger hos foreldrene. Bergen kommune mener at ved valg av skole skal 

barnets beste alltid 

vurderes fremfor praktiske hensyn. 

Dersom de områdene som i følge forslaget ligger igjen til foreldrene ikke ivaretas på en 

tilfredsstillende 

måte fra foreldrenes side mener Bergen kommune at barnevernet bør kunne foreslå en sak om at 

hele 

foreldreansvaret tas fra foreldrene. Dette vil være en sikkerhet for at barnet vil bli ivaretatt om 

foreldre 

misbruker sin rett og skaper større byrde for barnet. 

 

Faget religion, livssyn og etikk 

Bergen kommune ser navneendringen i faget RLE i sammenheng med samarbeidsavtalen inngått 

mellom Høyre, 

Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti i etterkant av stortingsvalget i 2013. 

Bergen kommune støtter forslaget om å sikre like rammer for undervisningen og er enig i at dette 

kan bidra til en 

likere praksis på landets skoler når det gjelder bruk av tid på kompetansemålene knyttet til 

kristendomskunnskap enn tilfellet er i dag. 

Bergen kommune legger videre til grunn at hensynet til informasjon og kunnskap i faget blir 

presentert på en 

objektiv, kritisk og pluralistisk måte, og at undervisningen ikke skal være indoktrinerende. 
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