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Komite Levekår behandlet behandlet  sak i møte 11.12.12:  

Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov -

spesialundervisning og psykososialt miljø – Høring 

 
Følgende vedtak ble gjort: 

Stjørdal kommune sender høringssvar til Kunnskapsdepartementet – teksten i saksframlegget 

som er understreket. 

 

Vennlig hilsen Astri Wessel 

Etatsjef oppvekst og kultur 

Tlf 90017710 

 

Høringssvar fra Stjørdal kommune: 

1. Plikt til å vurdere utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning 

Stjørdal kommune støtter lovforslaget som presiserer skolens plikt til å vurdere om eleven kan 

få et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære undervisninga. 

Dette lovforslaget vil sikre at skolene gjør en grundigere vurdering av elevens læringsutbytte 

med tilpasninger i det ordinære opplæringstilbudet. Dette vil føre til bedre total 

ressursutnyttelse. 

2. Halvårsrapport om spesialundervisning omgjøres til en årlig rapport 

Stjørdal kommune støtter lovforslaget om å erstatte halvårsrapport om spesialundervisning med 

en årlig rapport. Forslaget vil føre til mindre byråkrati i skolen . 

3. Samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell 

Stjørdal kommune støtter forslagene som presiserer at skolene skal delta i samarbeid rundt 

utarbeiding og oppfølging av individuell plan for elever med behov for helhetlige koordinerte 

tjenestetilbud fra flere kommunale instanser. Stjørdal kommune vil understreke at det er viktig 

at det blir kommunisert tydelig gjennom f.eks forskrift at skolen ikke har en automatisk plikt til 

å delta i samarbeid om alle typer individuelle planer. Det bør også presiseres at skolen ikke kan 

ha koordinatoransvar i individuell plan, men kan delta for å ivareta de opplæringsfaglige 

spørsmålene. 

4. Erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde i opplæringslovens kap. 9A 

Stjørdal kommune er usikker på konsekvensene av departementets forslag om å dele 

bevisbyrden i saker som omhandler psykososialt arbeidsmiljø. Stjørdal kommune er særlig 

usikker på om forslaget vil føre til redusert mobbing eller om terskelen for å kreve erstatning vil 

bli senket. Forslaget vil trolig føre til mer byråkrati i skolen. Krav om erstatning kan også føre 

til belastninger for elever som ikke får erstatningskravet innfridd. Begrunnelsen for dette er at 

det ikke kommer fram om lavere terskel for å stille krav vil føre til at flere får gjennomslag for 

sitt krav. 

5. Foreldelsesfrist for straff i opplæringslovens kap 9A 

Stjørdal kommune støtter departementets vurderinger i å øke foreldelsesfristen på bestemmelser 

som gjelder psykososialt miljø. 



6. Felles skolekretser mellom kommuner 

Stjørdal kommune støtter departementets forslag om at kommuner kan samarbeide om felles 

kommunale skolekretser for å ivareta nærskoleprinsippet. 

Dette vil gi rom for større fleksibilitet i forbindelse med organisering av skoletilbudet i 

kommuner med geografisk store skolekretser, og kan bidra til å skape og opprettholde 

holdepunkter i elevens nærmiljø. 

7. Bruk av personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling, og som skal hjelpe 

til i opplæringen 

Stjørdal kommune støtter lovforslagene om bruk av personale som ikke er tilsatt i 

undervisningsstillinger. Dette er en presisering av at personale uten formell lærerkompetanse 

kan bistå i opplæringen under veiledning og at ansvaret for opplæringa fortsatt skal innehas av 

kvalifisert undervisningspersonell. 


