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Sammendrag av utvalgets utredning

0.1 INNLEDNING
Utvalget tar utgangspunkt i de nasjonale og individuelle hensyn og de hens
lokal ressursutnyttelse og lokalt selvstyre som framgår av mandatet ("Generelle
utgangspunkter for den rettslige regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11).
Blant annet er det tatt utgangspunkt i følgende mål for opplæringsvirksomhete
de framgår av St.meld. nr. 37 (1990-91) Om organisering og styring av utdann
sektoren:

– «Lik rett til utdanning og opplæring for alle - uavhengig av sosial
økonomisk bakgrunn, bosted, kjønn, alder, funksjonsdyktighet e
etnisk bakgrunn.

– Sikre et felles kunnskaps-, verdi- og kulturgrunnlag i befolkningen
– Sørge for at utdanningssystemet formidler kunnskap av høg kvalite

relevans og bidrar til god utvikling og livskvalitet for den enkelte.
– Gi gode muligheter for lokal tilpasning samtidig som et felles nasjo

kunnskaps- og verdigrunnlag blir ivaretatt...»

Ovennevnte mål veies også mot foreldrenes rett til å velge skole for sine barn ("Bru-
kerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 og 34), hensynene bak brukermedvirkni
("Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20), arbeidslivspartenes deltakelse i styr
gen av fagopplæringen ("Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32) og
Sametingets rolle i styringen av samisk opplæring ("Særlig om samisk opplæring"
i kap. 33).

Utvalget tar også utgangspunkt i en generell gjennomgang av bruken 
enkelte typer av styringsmidler ("Innledning" i kap. 6 - 10). Utvalget legger til
grunn at forskriftskompetanse skal ha en særlig begrunnelse og at slik komp
som utgangspunkt skal knyttes til den enkelte paragraf. Bindende regulering av
læringsvirksomheten i kommuner og fylkeskommuner må skje i lov eller i fors
fastsatt med hjemmel i lov.

0.2 EN NY LOV OM GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆ-
RING (KAPITLENE 12, 13 OG 37)

Utvalgets flertall foreslår en felles lov for grunnskole og videregående opplæ
("Lovstruktur" i kap. 12) Loven skal omfatte all offentlig og privat opplæring 
disse områdene, herunder fagopplæring i arbeidslivet. På disse områdene vi
som utgangspunkt omfatte alle barn, unge og voksne, også de som på grunn a
sjonshemning eller andre forhold har særlige opplæringsbehov. Loven om
også utlendinger som har tatt opphold av en viss varighet ("Lovens virkeområde" i
kap. 37). Folkehøgskoleloven og voksenopplæringsloven videreføres som
lover.

Et av utvalgets medlemmer går imot at loven også omfatter private skole
annet medlem ønsker at den nye loven også skal omfatte folkehøgskolene o
voksenopplæringen. To medlemmer går inn for at fagopplæring i bedrift for
reguleres i egen lov.

Opplæringslovenes formålsbestemmelser foreslås i hovedsak videreført. U
get foreslår likevel enkelte endringer for å skape bedre samsvar mellom formå
stemmelsene for grunnskolen og videregående opplæring. Videre foreslår ut
at flere av dagens mål for styring av opplæringssektoren tas inn i loven. Loven
målsbestemmelser skal også inneholde regler om arbeidsmiljø, mobbing og s
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het ("Formålsbestemmelser" i kap.13) og prinsippet om tilpasset opplæring ("Opp-
læring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisni
kap.19).

0.3 FORHOLDET TIL ALMINNELIG FORVALTNINGSRETT (KAPIT-
LENE 14-16)

Utvalget gir i "Generelt om alminnelige regler om saksbehandling, taushetsplik
delegasjon" i kapittel 14 en kort oversikt over forvaltningsloven og dens anvend
i opplæringssektoren og over hovedreglene om inhabilitet, taushetsplikt, deleg
mv. Av reglene om delegasjon i forvaltningen følger det blant annet at departe
tet kan delegere sin myndighet til f.eks. statens utdanningskontor så lenge noe
ikke er fastsatt.

Det foreslås en egen lovbestemmelse som gjør det klart at forvaltnings
gjelder for opplæringsvirksomhet som forvaltningsorganer driver, og en særbe
melse om dette spørsmål for private skoler. Utvalget foreslår at dagens lovbe
melser om opplysningsplikt til barneverntjenesten og sosialtjenesten viderefør
gis tilsvarende anvendelse for private skoler.

I "Særlig om reglene for enkeltvedtak og forskrift" i kapittel 15 gir utvalget en
kortfattet oversikt over de viktigste bestemmelsene om enkeltvedtak og forsk
forvaltningsloven, herunder om enkeltpersoners rettigheter i forbindelse med
vedtakene.

"Klage over enkeltvedtak" i kapittel 16 om klage er et resultat av en endring
utvalgets opprinnelige mandat. Det gis først en beskrivelse av de reglene som
der for opplæringsområdet. Deretter foreslår utvalget nye særregler om kla
stans. Forslagene bygger på de vurderinger departementet har gitt i brev innta
vedlegg 1. Et mindretall påpeker at utvalget burde ha blitt stilt friere til å vur
reglene om klageinstans med utgangspunkt i den alminnelige hovedregel i fvl
annet ledd om at klage skal behandles internt i kommunen eller fylkeskommu

0.4 RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING ( "Rett og plikt til opplæring" I KA-
PITTEL 18)

Utvalget viderefører de sentrale bestemmelser om rett og plikt til grunnsko
videregående opplæring, herunder utvidelse av skoleplikten til 10 år og skol
ved 6-års alder. Det innføres en ny generell bestemmelse om fritak fra skolep

Adgang til fritak for kristendomsopplæring i grunnskolen videreføres, m
utvalget går inn for at det klargjøres i loven at elever over 15 år som ikke er me
i Den norske kirke, har selvbestemmelsesrett i dette spørsmålet. Videre fo
utvalget å fjerne kravet om at en av foreldrene skal være utmeldt av statskirke
eleven er under 15 år. Fritaksadgang for religionsopplæring i videregående 
fjernes. Det fastsettes i loven at der annen religions- eller livssynsopplæring 
er denne obligatorisk for elever som fritas for kristendomsopplæring.

Gratisprinsippet i grunnskolen og videregående opplæring tas inn i love
adgangen til å kreve at elever i videregående opplæring skal holde seg med 
visningsmateriell foreslås regulert i loven.

Adgangen til å bøtelegge foreldre som ikke sørger for at opplæringsplikten
fylles, videreføres.
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0.5 OPPLÆRING AV BARN, UNGE OG VOKSNE MED SÆRLIGE BE-
HOV ("Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesi
dervisning" I KAPITTEL 19)

Alle regler i den nye opplæringsloven skal i utgangspunktet gjelde for alle ele
Det er avvik fra dette som må vurderes særskilt. Utvalget viderefører prinsippe
tilpasset opplæring som en lovfestet generell målsetting i grunnskolen (se
"Formålsbestemmelser" i kap. 13), og foreslår å gjøre dette gjeldende også for v
regående opplæring.

Utvalget går inn for at det fortsatt skal være rett til spesialundervisning for
enkelte elev og at det gis en felles bestemmelse for grunnskole og videreg
opplæring. Utvalgets flertall foreslår at det heller ikke i fremtiden skal være plik
å motta spesialundervisning i grunnskolen, mens et mindretall foreslår at det i
res en slik plikt.

Utvalget viderefører dagens ordning med skjønnsmessige kriterier knytt
vilkår, innhold og omfang, men har forsøkt å klargjøre disse kriteriene i forho
i dag. Videre foreslås det å gi partene særlige rettigheter under saksbehand
Et mindretall går inn for en alternativ formulering av den skjønnsmessige bes
melsen.

Utvalget foreslår rett til ett år ekstra grunnskoleopplæring for visse eleve
flertall foreslår også en bestemmelse som viderefører og klargjør retten til op
ring for voksne med særlige opplæringsbehov. Et mindretall går inn for at det
innføres noen slik rett, kun en plikt for kommunene. Flytting av reglene om re
spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder til barnehageloven foreslås vu
nærmere.

De ordinære læreplaner skal gjelde så langt de passer, men det innføres 
om at det skal utarbeides en individuell opplæringsplan når de ordinære plane
vikes.

Utvalget foreslår samme regler som i dag for prioritert inntak til videregåe
opplæring.

Videre går utvalget inn for at det skal være krav om PP-tjeneste i alle komm
og fylkeskommuner, men at statlige kompetansesentra heller ikke i framtiden
festes. Utvalget foreslår at retten til sakkyndig vurdering gjøres eksplisitt i love
at det i loven innføres saksbehandlingsregler for sakkyndig vurdering.

0.6 BRUKERINNFLYTELSE OG SKOLEVALG ( "Brukerinnflytelse og sko-
levalg" I KAPITTEL 20)

Etter lovutkastet skal elevene til vanlig gå i den skolen de sogner til. Komm
kan gi forskrifter om hvilke områder som sogner til de enkelte skolene. Dep
mentets hjemmel til å gi forskrifter om skolebytte og skoleopptak i grunnsk
oppheves. Utvalgets flertall foreslår rett til å velge annen skole i hjemkomm
eller i nabokommunen når det er plass i allerede opprettet klasse ved den
skole. Et mindretall går imot forslaget om friere skolevalg.

Utvalget viderefører hovedtrekkene av dagens lovregler om klasseråd, ele
allmøte, foreldreråd, samarbeidsutvalg og skoleutvalg. Samtidig lovfestes en 
av dagens forskriftsbestemmelser. Departementets forskriftshjemmel opph
Det åpnes for alternative løsninger for brukermedvirkning i hele skoleverket.
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0.7 OPPLÆRINGENS INNHOLD ("Opplæringens innhold (læreplaner og 
vurdering)" I KAPITTEL 21)

Dagens lovregler om opplæringens innhold blir i hovedsak videreført. Departe
tet gis hjemmel til å gi forskrifter om innholdet, herunder elev- og lærlingvurder
i både grunnskolen og videregående opplæring, herunder om hvilke fag som s
opplæring i bedrift. De øvrige reglene om opplæringens innhold i videregå
opplæring forenkles. Hovedreglene om fag- og emneinndeling i grunnskolen
dateres og fastsettes i den nye loven.

Hjemmelen til å gi forskrifter om de overordnede mål og prinsipper for opp
ringen presiseres og knyttes til den nye lovens formålsbestemmelser.

Skolepersonalets plikter i forhold til lov og forskrift om opplæringens innh
klargjøres.

0.8 ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN, HERUNDER KLASSE-
STØRRELSER ("Organisering av skoleundervisningen, herunder klasse
størrelser" I KAPITTEL 22)

Utvalgets flertall foreslår å lovfeste en standard om forsvarlig organisering
undervisningen. Dagens klassedelingstall videreføres. Det åpnes for å over
maksimal klassestørrelse i særlige tilfeller. Vedtak om overskridelse skal k
overprøves av departementet etter eget tiltak eller etter klage fra elevene.

Et mindretall går i mot at departementet skal kunne gripe inn av eget tilta
annet mindretall foreslår at det ikke lovfestes regler om forsvarlig organiserin
undervisningen eller om maksimalt antall elever pr. klasse. Et tredje mindr
ønsker reduserte maksimumstall, vil bare åpne for overskridelse av maksimum
lene når elever kommer til i skoleåret og vil gi departementet hjemmel til å fast
minste lærertimetall pr. klasse. Et mindretall vil lovfeste maksimums skolestø
ser.

Utvalgets flertall foreslår å videreføre og utvide muligheten for aldersbland
klasser.

0.9 OPPLÆRINGENS OMFANG I TID ( "Opplæringens omfang i tid" I KA-
PITTEL 23)

Utvalgets flertall foreslår at minste antall undervisningstimer i grunnskolen lov
tes i samsvar med dagens minstetimetall. Kommunen kan gi forskrift om et h
timetall. Departementet bør fortsatt fastsette tidsomfanget i videregående o
ring. Et mindretall ønsker å lovfeste et høyere timetall og vil dessuten lovfeste 
undervisningstimer for videregående opplæring.

Lovutkastet fastsetter at opplæringen skal strekke seg over 190 undervis
dager innenfor en ramme på 45 fortløpende uker og at skoleukene i størst muli
skal være hele uker.

Utvalget foreslår klargjort i loven at skoleruta fastsettes i kommunale (gru
skolen) og fylkeskommunale (videregående opplæring) forskrifter. Departem
kan gi forskrifter om rammer for daglig skoletid og pauser.

0.10 LÆREMIDLER OG ANNET UTSTYR I OPPLÆRINGEN ( "Læremid-
ler og annet utstyr i opplæringen" I KAPITTEL 24)

Dagens krav til utstyr, inventar og læremidler i videregående skoler foreslås 
reført. Utvalgets flertall foreslår at lovens krav for grunnskolen endres slik at de
det samme som for videregående skoler. Det skal være tilstrekkelig at skole
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tilgang til det nødvendige utstyr, inventar og læremidler. Et mindretall ønsk
videreføre dagens bestemmelser.

Utvalget foreslår at kravet om godkjenning av lærebøker oppheves. Dep
mentet kan gi forskrifter om innhenting og publisering av sakkyndig vurdering. 
budet mot å benytte lærebøker som ikke er gitt ut på begge målformer videre
og departementets unntakshjemmel begrenses. Lesebøkene i norsk skal for
tilstrekkelig tilfang av begge målformer.

0.11 SKOLEANLEGG, HELSE OG ARBEIDSMILJØ ( "Skoleanlegg, helse og
arbeidsmiljø" I KAPITTEL 25)

Innholdet i dagens bestemmelser om arbeidsmiljø i grunnskoleloven og lo
videregående opplæring videreføres i den nye lovens formålsbestemmelser. 
get foreslår videre at spørsmålet om arbeidsmiljølovens anvendelse for eleve
des særskilt.

Grunnskoleforskriftenes krav om at elevene skal ha en tilpasset arbeids
lovfestes og gjøres gjeldende for hele skoleverket. Kravet vil ha særlig betyd
for utstyr mv. til funksjonshemmede elever. Det foreslås også bestemmelse
arbeidet mot skader og mobbing blant elevene (se også "Formålsbestemmelser" i
kap. 13).

Utvalgets flertall foreslår at det overlates til kommunene å fastsette bestem
ser om bruk av alkohol i grunnskoleanlegg innenfor rammene av den alminn
alkohollovgivning. Et mindretall foreslår at dagens særlovsfestede forbud mot 
hol i grunnskoleanlegg videreføres.

0.12 SKYSS OG INNLOSJERING ("Skyss og innlosjering" I KAPITTEL 26)
Reglene om skyss og innlosjering foreslås i det vesentlige videreført. Utvalget
slår imidlertid at loven fastsetter en del av de forhold som skal vektlegges ved
deringen av om skoleveien er farlig. Utvalget anbefaler departementet å vurde
ferensierte grenser for rett til gratis skyss i grunnskolen og fri skyss for lærling

0.13 KRAV OM STILLINGER, FUNKSJONER OG TJENESTER ( "Krav om 
stillinger, funksjoner og tjenester" I KAPITTEL 27)

Utvalget foreslår et lovfestet og generelt krav om at alle skoler skal ha en forsv
pedagogisk, faglig og administrativ ledelse. Alle skoler, med unntak av mi
grunnskoler uten ungdomstrinn, skal fortsatt ha en rektor som administrativ, f
og pedagogisk leder. Som i dag skal rektor ha undervisningskompetanse og 
arbeidserfaring fra skolen.

Lovutkastet viderefører dagens krav om bibliotektjeneste.
Rådgivningsansvaret videreføres, gjennom fylkeskommunenes oppfølgn

tjeneste og ved lovfesting av at alle elever skal ha rådgivning om utdanning, 
tidig yrke og sosiale spørsmål.

Dagens krav om klassestyrer i både grunnskolen og videregående skole l
tes. Utvalget foreslår at lovens krav om pedagogisk veiledningstjeneste opph

Flertallet foreslår at kommunene og fylkeskommunene skal kunne beste
hvilke stillinger, funksjoner og tjenester det skal være ved den enkelte skole u
det som følger av loven. Forslaget betyr at staten og lærerorganisasjonene ik
ger kan binde kommunesektoren gjennom tariffavtaler om opprettelse av stilli
funksjoner og tjenester. Dagens tariffavtaler om opprettelse av mellomleders
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ger i skolen (inspektør, hovedlærer) kan bli satt til side av kommunale bestem
ser. Et mindretall går imot dette forslaget.

Utvalgets flertall foreslår videre at departementet ikke lenger skal kunne g
skrifter om stillinger, tjenester og funksjoner i skolen (se også "Undervisningsper-
sonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29). Mindretallet foreslår
at dagens forskriftshjemmel opprettholdes.

0.14 KOMPETANSEKRAV FOR UNDERVISNINGSPERSONALET OG 
SKOLELEDERE ( "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skol
ledere" I KAPITTEL 28)

Utvalget går inn for at dagens krav til kompetanse for lærer, adjunkt, lektor og
tor i hovedsak videreføres. Hovedinnholdet i lærerutdanningen vil dermed fo
være lovfestet. Departementet gir utfyllende forskrifter.

Utvalget foreslår at førskolelærere skal kunne tilsettes på barnetrinnet i g
skolen når de har kompetanse for lese-, skrive- og tallopplæring som tilsvare
mennlærerens.

Det åpnes for tilsetting av faglærere, adjunkter og lektorer med relevant f
fordypning på mellomtrinnet i grunnskolen. Også for lærere på ungdomstrinne
føres det krav om relevant faglig fordypning.

Adgangen til å tilsette midlertidig ved mangel på kvalifiserte søkere vider
res. Det alminnelige forvaltningsrettslige prinsippet om tilsetting av best kva
serte søker lovfestes.

Utvalget foreslår at lovbestemmelsen om særskilt skikkethetsvurderin
lærerkandidater i lærerutdanningsloven oppheves.

0.15 UNDERVISNINGSPERSONALETS ARBEIDSRETTSLIGE STIL-
LING ( "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stillin
I KAPITTEL 29)

Utvalgets flertall foreslår at de særlige stillingsvernsreglene for lærere og sko
dere i grunnskolen oppheves og at de alminnelige regler i blant annet arbeids
loven gjøres gjeldende. Personale som ved lovens ikrafttreden har uoppsigel
ling skal beholde denne status ("Overgangsbestemmelser" i kap.38). Mindretallet
går inn for at stillingsvernsreglene i grunnskoleloven videreføres i en ny op
ringslov.

Grunnskolelovens krav om offentlig utlysing av undervisnings- og rektorstil
ger skal i hovedsak videreføres, og også gjøres gjeldende for videregående s

Utvalget foreslår at grunnskolelovens særregler om lønn mv. oppheves. R
til å reservere seg mot undervisning i kristendomsfaget videreføres.

Et mindretall foreslår at loven fastsetter at undervisningspersonalets arbe
skal tilsvare et årsverk for andre arbeidstakere i det offentlige med ordinær d
beidstid. Årsverket inndeles i tid til undervisning og tid til annet arbeid.

0.16 ORDENSREGLEMENT OG BORTVISNING ("Om ordensreglement, 
bortvisning mv." I KAPITTEL 30)

Utvalget foreslår separate lovbestemmelser som gir henholdsvis kommunen o
keskommunen myndighet og plikt til å fastsette ordensreglement for skolene.
utkastet setter nærmere krav til hva et skolereglement skal inneholde.

I grunnskolen begrenses adgangen til å bortvise for inntil 3 dager til de 3
skoleår (8. til 10. klassetrinn). For lavere klassetrinn kan bortvisning for timen 
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resten av dagen nyttes. I videregående opplæring går utvalget inn for at adg
til bortvisning for inntil 5 dager, bortvisning for resten av skoleåret og tap av re
heter videreføres, men foreslår forbud mot å delegere avgjørelser om bortvisni
resten av skoleåret til organer ved den enkelte skole. Uttrykket bortvisning for
brukt generelt. Krav både for grunnskole og videregående skole at eleven s
forklare seg muntlig før beslutning om refsing treffes.

Utvalget har ikke fremmet forslag om særlige lovregler om adgangen til 
av fysisk makt, men anbefaler at departementet vurderer å gjøre forslaget t
regler i sosialtjenesteloven gjeldende også for opplæringssektoren.

0.17 MÅLFORMER ( "Målformer" I KAPITTEL 31) 
Reglene om målformer i grunnskolen foreslås i det vesentlige videreført. Utv
foreslår imidlertid at lovreglene om kretsavstemning ved endring av målform 
heves. Når det opprettes særskilt klasse for annen målform bør det etter fler
oppfatning være kommunen som fastsetter hvilken skole denne opplæringe
legges til. 

0.18 SÆRLIG OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET ( "Særlig om fag-
opplæring i arbeidslivet" I KAPITTEL 32)

Flertallet foreslår at arbeidslivspartenes deltakelse i styringen av fagopplærin
hovedsak videreføres. På denne måten videreføres de statlige rådsorganen
fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene og yrkesutvalgene. Det fores
fylkeskommunens myndighet overfor yrkesopplæringsnemnda klargjøres i lov

Et mindretall går inn for at lovbestemmelsen om en særskilt yrkesopplær
nemnda oppheves og foreslår en generell lovbestemmelse om arbeidslivspa
deltakelse i den fylkeskommunale styringen av fagopplæringen. Et annet mind
foreslår å gi undervisningspersonalet representasjon i partssammensatte org

Utvalgets flertall går inn for å oppheve de særlige prøvetidsreglene for v
lærlinger. Dette innebærer at ingen lærlinger skal ha prøvetid. Utvalget fores
dagens straffebestemmelse i fagopplæringsloven oppheves.

Ellers videreføres i hovedsak lovgivningen om lærlinger og lærebedrifter.

0.19 SÆRLIG OM SAMISK OPPLÆRING ( "Særlig om samisk opplæring" I 
KAPITTEL 33)

Utvalget foreslår at begrepene same, samisk språk og samisk distrikt defin
loven.

Retten til opplæring på og i samisk for samer i grunnskolen i samisk dis
foreslås videreført, likeens muligheten for grunnskoleopplæring på og i sa
utenom samisk distrikt når det er minst 10 elever som ønsker slik opplæring. U
get foreslår imidlertid å gi kommunene adgang til å bestemme ved hvilken s
grunnskoleopplæringen på samisk skal legges til.

Utvalgets flertall foreslår å gi samer utenfor samisk distrikt individuell ret
grunnskoleopplæring i samisk. Et mindretall foreslår at dagens lovregler opp
holdes.

Departementet kan gi forskrifter om alternativ opplæring når egnet unde
ningspersonale ikke er tilgjengelig. Samer som har hatt opplæring i samisk i g
skolen skal ha rett til opplæring i samisk i videregående skole. Retten for kom
nene i samisk distrikt til å bestemme at alle i grunnskolen skal ha opplæring i s
foreslås videreført.
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Lovutkastet fastsetter at læreplanene i grunnskolen og for videregående o
ring skal gi pålegg om opplæring om samiske forhold i tilknytning til alle enkel
og at læreplanene må foreligge på samisk samtidig som på norsk. Sametin
forskrifter om de overordnede mål og prinsipper for samisk opplæring, om lær
ner for opplæring i samisk språk, om læreplaner for særskilte fag i videregå
opplæring og om tillegg til fellesstoffet i læreplanene for grunnskolen og vider
ende opplæring. Sametingets forskrifter skal bygge på forskriftene til bestemm
om opplæringens formål og Kongen i Statsråd gir forskrift om rammer fo
samiske læreplantilleggene. Departementet utarbeider utkast til de samiske
planene og læreplantilleggene.

Sametinget får rett til å oppnevne styrer for de statlige samiske videregå
skolene.

0.20 PRIVAT OPPLÆRING ("Privat opplæring" I KAPITTEL 34).
Lovutkastet viderefører i hovedsak innholdet i dagens lovregulering av privat 
læring, herunder tilskudd til private skoler.

Utvalget foreslår en klargjøring av hvilke av kravene til offentlige skoler s
også skal gjelde for private skoler. Godkjenningskrav for alle private grunnsk
videreføres og sanksjoneres med bøtestraff. Loven skal ikke gjelde for private
regående skoler som ikke mottar statstilskudd.

Lovens krav til inntak i, og styre ved, private tilskuddsskoler videreføres. F
tallet foreslår også at undervisningspersonalet og skolelederne fortsatt skal 
til samme lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler. Nærmere
kår for godkjenning med rett til tilskudd kan fastsettes i forskrift. Utvalgets fler
foreslår videre en forenkling av dagens lovregler om tilskuddsberegningen. Min
tallet går inn for at lovreguleringen av tilskuddsberegningen oppheves.

Flertallets lovutkast viderefører ikke regler om tilskudd til videregående sk
som ikke har paralleller i det offentlige skoleverk i den nye loven. Eksisterende
ler sikres muligheter for fortsatt drift.

0.21 KONTROLL- OG TILSYNSORDNINGER ( "Kontroll- og tilsynsordnin-
ger" I KAPITTEL 35)

Utvalget viderefører i hovedsak departementets tilsynsansvar for grunnskol
innfører den samme tilsynsbestemmelsen for videregående opplæring. Tilsyn
ledsages av råd og veiledning. Flertallet foreslår hjemmel for departementet t
kommunene pålegg om retting. Mindretall er ikke enig i forslaget om å inn
påleggshjemmel eller foreslår en mindre omfattende hjemmel.

Kommunen skal ikke lenger ha tilsynsansvar for private skoler. Dette til
sansvaret overtas i sin helhet av departementet. Kommunen skal fortsatt føre
med annen privat opplæring (hjemmeopplæring). Departementet gis hjemme
gi forskrifter om rapportering og evaluering.

0.22 ANSVAR OG FINANSIERING ("Ansvars- og finansieringsbestemmelser
I KAPITTEL 36)

Kommunens og fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring og vide
ende opplæring foreslås i hovedsak videreført og presisert. Fylkeskommu
ansvar for spesialundervisning «på grunnskolens område» for unge i alderen
år oppheves ("Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesi
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dervisning" i kap. 19). Videre oppheves særlige lovregler om styring av statlige 
ler.

Fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring i fengsel presis
loven. Departementets hjemmel til å pålegge fylkeskommunen ansvar i forbin
med annen fengselsundervisning videreføres.

Dagens generelle finansieringsbestemmelser i grunnskoleloven og lov om
regående opplæring videreføres. 

0.23 FOLKEHØGSKOLELOVEN ( "Folkehøgskoleloven" I KAPITTEL 39)
Utvalgets flertall foreslår at det lovfestede kravet om undervisningsinspektør
heves. Et mindretall foreslår at kravet videreføres.

Den særlige lovbestemmelsen om tilsynsmannen for folkehøgskolene for
opphevet.

Utvalget foreslår at regelen om rektors stemmerett i styret oppheves, sam
som det lovfestes at rektor er styrets saksforbereder med forslags- og talerett.
satte får økt sin representasjon i styret fra en til to representanter.

Folkehøgskoleloven foreslås endret i tråd med dagens forskrifter om drif
skudd. Endelig foreslår utvalget at departementets hjemmel til å fastsette instr
for skolens styre og personalet oppheves.

Forøvrig videreføres innholdet i dagens lovregulering av folkehøgskolene

0.24 VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN FOR ØVRIG ( "Voksenopplæringslo-
ven forøvrig" I KAPITTEL 40)

Som en følge av den omstrukturering som har funnet sted i universitets- og hø
lesektoren foreslår utvalget at voksenopplæringsloven § 13 om distriktshøgs
styret som styringsorgan for førstegangsutdanning og etterutdanning ved insti
ner som inngår i distriktshøgskolesystemet oppheves.

Utvalget foreslår at studieforbund for og blant samer unntas fra enkelt
lovens vilkår.

Avslutningsvis foreslår utvalget at Kongens og departementets kompetan
å gi nærmere «regler» eller «bestemmelser» presiseres til å gjelde «forskrifte

0.25 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER ( "Innled-
ning" I KAPITTEL 41-43)

Utvalget antar at lovutkastet samlet sett ikke innebærer merkostnader av bety
for offentlig sektor. På en rekke punkter er det fremmet forslag som stiller kom
ner og fylkeskommuner friere.

Utvalgets forslag kan ikke ses å føre til vesentlige administrative konsekve
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1.1 OPPNEVNING OG BAKGRUNN FOR UTVALGETS ARBEID
Ved kgl. res. 10.11.1993 oppnevnte regjeringen et «offentlig utvalg for gjenn
gang av opplæringssektorens styringsordning og et nytt og bedre opplærin
verk», her omtalt som opplæringslovutvalget. Utvalgets oppgave har vært å 
en samlet vurdering av opplæringslovene som styringsmiddel for å nå de nas
målene for opplæringen, og fremlegge forslag til lovtekst til ny opplæringslov
ning. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er beskrevet i foredraget til den Kong
resolusjonen:

«1. Opplæringsreformene.
De forvaltningsreformer som har funnet sted gjennom de siste 20 å

har hatt stor betydning for forvaltningen også i utdanningssektoren. Må
for reformene har vært moderisering og effektivisering av offentlig forv
ning, større grad av lokalt selvstyre, klargjøring av forholdet mellom sta
fylkeskommunal og kommunal styring blant annet ved overgang til st
grad av mål- og resultatstyring.

I tillegg til dette er det vedtatt en rekke utdannings- og organisering
former som er under gjennomføring og som omfatter oppfostring og læ
i hele aldersspekteret fra barnehage til høgskole og voksenopplæring.

Selve skoleverket som opplæringslovene regulerer, er blitt endret
dette. Det skal nå gis et samlet skoleløp fra 6 års alder, med rett til opplæ
til og med videregående opplærings nivå. Innholdet i opplæringen for 
løpet skal ses i sammenheng slik læreplanens generelle del legger gr
get for. Overgangene og sammenhengene mellom skoleslagene, he
også voksenopplæringen, skal sikres. Ønsket om bedre sammenheng 
les perspektiv må også få konsekvenser for lovverket.

Regjeringens langtidsprogram forutsetter kompetanseheving på al
våer og fagområder. Samtidig forutsettes utdanningssystemet å op
elevenes evne til å løse praktiske problemer og å skape grunnlag for ny
somhet. Skolen skal utvikle seg fra å være et tradisjonelt undervisning
ter til et mer allsidig lærings- og oppvekstsenter. Dette krever tilretteleg
for andre og nye samarbeidsformer - mellom skole og hjem, mellom s
og øvrige etater som har ansvar for barn og unge, mellom skole og næ
liv og med det frivillige organisasjonsliv.

De ulike reformene har over tid bl.a. medført hyppige endringer i o
læringslovverket. Samlet sett kan lovverket etterhvert synes fragmenta
Det lider til dels av manglende klarhet i sammenhengene mellom skole
ene og i lovstrukturen og er i noen grad foreldet. Det er derfor sterkt øn
lig at lovene får bedre innbyrdes sammenheng, og at de klarere slår fa
som ligger i nasjonale prioriteringer - samtidig som det legges til rette fo
kommunalforvaltningene i ønsket utstrekning kan løse oppgavene p
måte som er tilpasset lokale forhold.

2. Bruk av styringsvirkemidler.
De mest sentrale styringsvirkemidlene som benyttes også på op

ringens område, er legal-, økonomi- og innholdsstyring, samt avtale
lønns- og arbeidsvilkår. Tilbakerapportering og evaluering vil være sta
viktigere som metode innenfor samtlige av disse styringsmidlene.

Lovbasert styring:
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Innenfor opplæringens område har den lovbaserte styringen tradisj
vært oppfattet som sterk. Som ledd i oppfølgingen av kommunelovspr
sisjonen har Stortinget så langt vedtatt lovendringer som bl.a. innebæ
lovkrav om bestemte folkevalgte organer og administrative stillinger fa
bort, jf. Ot.prp. nr. 59 (1992-93).

Finansiell styring:
Kommuner og fylkeskommuner har den vesentligste finansiering

skatter og gebyrer og fra overføringer i inntektssystemet. Overføringer
øremerkede tilskudd er en finansiell styring som kan ha en prioritering
dende effekt: Man velger den løsning som gir størst tilskudd. Den fina
elle styringen ved øremerkede tilskudd som virkemiddel til å op
nærmere angitte resultater, er imidlertid sterkt redusert i forhold til tidlig
i og med overgangen til rammeoverføringer.

Tariffavtaler som styringsinstrument:
Det vil blant annet være behov for vurdering med sikte på grense

gang mellom forhold som mest hensiktsmessig skal være tariffgjenstan
forhold som skal reguleres i lov eller gjennom andre virkemidler.

I utdanningssektoren foreligger i dag ca 240 ulike tariffavtaler (selv
ter at 224 avtaler nylig ble sanert). Mange av dem griper inn i det so
arbeidsgivers styringsrett i andre sektorer. Utdanningssektoren er sål
betydelig grad - og mer enn ellers i offentlig virksomhet - bundet opp g
nom avtaleverket.

Innholdstyring:
Innholdsstyring utgjør en vesentlig komponent i opplæringssekto

Det skjer bl.a. gjennom sentralt fastsatte læreplaner som angir mål for
læringen og opplæringens innhold, andre former for informasjon og ve
ning, evaluering og tilbakerapportering. Forsøks- og utviklingsvirksom
lærerutdanning og skolelederopplæring er også viktige elementer i 
holdsstyringen.

3. Oppsummering.
Hovedmålene for statlig forvaltning innen opplæringen er å sikre en

passet og likeverdig opplæring, en nasjonal faglig standard og mulighe
livslang læring. Lov og regelverk bør være relativt enkelt å håndtere.
må legges opp til en hensiktsmessig fordeling av oppgaver til det regio
og lokale forvaltningsapparat.

Hovedmålene for opplæringen er i liten grad forandret. Derimot er
net på hvordan disse målene skal nås, under forandring.

Som ledd i forvaltningsutviklingen har staten, på dette som på a
områder, gitt slipp på en del av de mer tradisjonelle styringselemen
mens nye elementer er under utvikling. De omfattende endringene i op
ringssektoren har gjort det nødvendig å se på utvikling og organisering 
let. Det er behov for en helhetlig gjennomgang av opplæringslovene 
sikre at disse samlet og i sammenheng med de øvrige styringsmidlene
de nasjonale standarder og styringen av skoleverket.»

1.2 MANDAT
Ifølge foredraget til resolusjonen av 10.11.1993 har utvalget hatt følgende ma

«1. Hovedmålet for arbeidet er å få et lovverk som samlet sett fremstår s
bedre og klarere styringsmiddel. Utvalget må gå nøye gjennom hvilke spørsmå
bør være gjenstand for nasjonal styring, og om denne styringen bør finne sted
form eller på annen måte.

Utvalgets forslag skal ikke innebære merkostnader for staten eller komm
forvaltningen i forhold til den utgiftsutvikling som følger av någjeldende beste
melser og praksis.
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Forslagene skal ta sikte på løsninger som ivaretar hensynet til nasjonale m
som samtidig sikrer at kommunene og fylkeskommune i tilstrekkelig grad har f
til å finne egnede løsninger og å utnytte ressursene best mulig.

Utvalget gis i oppdrag å konkretisere tiltak som fører til bedre ressursbruk i
toren.

Utvalget skal vurdere behovet for særskilte regler om tilsetting og oppsigel
lærere.

Vurderingen skal omfatte følgende utdanningslover:
– lov om grunnskolen 13.6.1969 nr. 24
– lov om videregående opplæring 21.6.1974 nr. 55
– lov om fagopplæring i arbeidslivet 23.5. 1980 nr. 13
– lov om voksenopplæring 28.5.1976 nr. 35
– lov om tilskot til private skular 14.6.1985 nr. 73
– lov om lærerutdanning 8.6.1973 nr. 49
– lov om folkehøgskoler 8.6.1984 nr. 64.

Prinsippene i lovenes formålsbestemmelser ligger fast, men ordlydene ka
passes om det er hensiktsmessig.

2. Utvalget skal bl.a. bygge sitt arbeid på følgende dokumenter:
– St.meld. nr. 33 (1991-92) Kunnskap og kyndighet.
– St.meld. nr. 37 (1991-92) Om organisering og styring i utdanningssektore
– St.meld. nr. 4 (1992-93) Langtidsprogrammet 1994-97.
– St.meld. nr. 23 (1992-93) Om forholdet mellom staten og kommunane.
– St.meld. nr. 40 (1992-93) Vi smaa en alen lange.
– Ot.prp. nr. 31 (1992-93) Om endringer i lov om videregående opplæring o

om fagopplæring i arbeidslivet.
– Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om ny kommunelov.
– Ot.prp. nr. 59 (1992-93) Om tilpasning av særlovgivningen til nye kommu

lov.
– NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket.

3. I Ot.prp. nr. 59 (1992-93) har Regjeringen med Stortingets tilslutning, jf. Inns
nr. 135 (1992-93), inntatt følgende prinsippstandpunkt når det gjelder det v
arbeidet med tilpasningene av særlovgivningen til den nye kommunelov:

«Departementet ga i Ot.prp. nr. 42 (91-92) om ny kommunelov uttrykk fo
også detaljerte rettighetsbestemmelser og standardkrav skal gjennomgås og
res. Dette vil også innbefatte detaljerte regler om hvordan kommune/fylkes
mune skal løse sine oppgaver. Siktemålet vil være å oppheve eller endre sæ
stemmelser og standardkrav skal gjennomgås og vurderes. Dette vil også inn
detaljerte regler om hvordan kommunen/fylkeskommunen skal løse sine oppg
Siktemålet vil være å oppheve eller endre særlovbestemmelser som må ans
dige, sett ut fra behovet for effektiv kommunal og fylkeskommunal tjenestepro
sjon og hensynet til statlig styring. I proposisjonen ble det understreket at gjen
gåelsen av regelverket ikke skal omfatte bestemmelser om sentrale velferds
så som rett til grunnskoleopplæring, rett til sosialhjelp m.v.»

På grunnlag av dette prinsippstandpunktet bes utvalget gjennomgå og vu
bruken av bestemmelser om standarder og rettigheter i opplæringslovgivn
med sikte på å avklare følgende spørsmål:
– Om det er bestemmelser om standarder og rettigheter i någjeldende lovg

som ikke bør være gjenstand for direkte statlige pålegg overfor kommun
fylkeskommuner.

– I de tilfelle der utvalget anser det påkrevet med statlig styring, bes utvalge
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dere forholdet mellom bruk av lovgivning for å ivareta de hensyn som lig
bak disse bestemmelsene og andre former for statlig styring som de årlige
budsjetter, mål- og resultatstyring, rettledning og løpende dialog mellom s
og kommunalforvaltningen, særskilte tilskuddsordninger, statlig initierte 
søksordninger m.v.

– Utvalget bes vurdere hvilken form slike standard- og rettighetsbestemm
bør gis i en fremtidig opplæringslovgivning, med særlig sikte på å ivaret
generelle prinsipper som er redegjort for i de nevnte dokumenter fra Reg
gen til Stortinget.

– Utvalget bes vurdere hvilke former for tilsyns-, kontroll- og godkjenningso
ninger som bør innpasses i fremtidig lovgivning, samt hvilke former for leg
tetskontroll som bør utøves fra statens side. Bruken av eventuelle sanksjo
ligheter bør drøftes. Utvalget skal bygge på de samme prinsippene ved v
ring av statlige tilsyns- og kontrollordninger, som arbeidet med tilpasning
særlovgivningen til ny kommunelov bygger på.

– Ut fra hensynet til samordnede klagesystemer, som det blir arbeidet med 
lovtilpasningen i forbindelse med kommuneloven, skal utvalget ikke beha
spørsmål knyttet til klageordninger.

– Utvalget bes videre vurdere det någjeldende lovverk, og det någjeldende
leverk for undervisningspersonalet, med sikte på en grenseoppgang mello
ringsredskapene lov, budsjettvedtak, avtaler eller kommunal/fylkeskomm
styring.

4. Utvalget bes legge frem en første innstilling om de prinsippspørsmål man
inneholder senest 1. november 1994 og en innstilling med forslag til lov med m
ver senest 1. juli 1995.

5. Med utgangspunkt i nærmere retningslinjer fastsatt på grunnlag av den
stilling som forutsettes avgitt innen 1. november 1994, bes utvalget utarbeid
slag til ny opplæringslovgivning på området som beskrevet.

Utvalget bes videre vurdere hensiktsmessigheten av å samle de ovenn
opplæringslovene i en felles lov som dekker nivåene til og med videregående
læring, i forhold til å opprettholde enkelte av dem, eller alle, som egne lover,
med innbyrdes samordning.

Utvalget bes også vurdere bruken og utformingen av forskriftshjemler.»

1.3 MANDATPRESISERINGER

1.3.1 Generelt

I Departementets brev 06.06.1994 til utvalget heter det:

«Vedlagt oversendes Innst. O. nr. 36 (1993-94) og Ot.prp. nr. 21 (1993
Dokumentene er sluttbehandlet i Stortinget. Vi ber Lovutvalget innarb
de vedtak som er fattet i den nye utdanningslovgivningen».

Vedtakene departementet her viser til er vedtakene om skolestart for 6-åringe
10-årig grunnskole, se nedenfor i "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18.

Ved brev 06.09.1994 rettet utvalget følgende spørsmål til departementet:

«....I følge sitt mandat skal utvalget bl.a. «..gå nøye gjennom hvilke sp
mål som bør være gjenstand for nasjonal styring, og om denne styringe
finne sted i lovs form eller på annen måte.»

I denne forbindelse har spørsmålet kommet opp om hvorvidt vurde
av, og eventuelt forslag om, forhandlingsrettens plassering inngår i u
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gets mandat. Spørsmålet er altså om det er staten eller kommunene so
forhandle frem et avtaleverk med de tilsattes organisasjoner.

Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at forhandlingsansvarets plass
kan tenkes å få betydning for vurderingen av andre forhold knyttet til 
ringsmiddelbruken. Slike spørsmål bør utvalget etter mitt syn kunne ta
uten hensyn til om det skal forholde seg uttrykkelig til selve plasseringe
forhandlingsansvaret.

Av hensyn til den videre fremdrift i utvalgets arbeid ber jeg om sna
mulig tilbakemelding om hvilken forståelse av utvalgets mandat på
nevnte punkt som bør legges til grunn.

Jeg tillater meg forøvrig å gjøre oppmerksom på at den foreløpige
stillingen om prinsippspørsmål vil bli noe forsinket, men vil iallfall forelig
ge før 1. desember 1994.»

Ved brev av 12.10.1994 sendte departementet følgende svar:

«...Ifølge utvalgets mandat punkt 3, siste avsnitt bes utvalget: «vurder
någjeldende lovverk, og det någjeldende avtaleverk for undervisnings
sonalet, med sikte på en grenseoppgang mellom styringsredskapen
budsjettvedtak, avtaler eller kommunal/fylkeskommunal styring.»

Der avtaleverket nyttes som styringsredskap i opplæringssektoren
altså utvalget se på om forhold som er regulert i avtale mer hensiktsm
burde være regulert på annen måte, eventuelt om det burde være un
kommunal eller fylkeskommunal styring.

Det er ikke forutsatt at utvalget skal foreta en vurdering av forha
lingsansvarets plassering generelt.

Frist for levering av prinsippinnstilling:
Etter at arbeidet med den gjenstående tilpasning av særlovgivning

ny kommunelov har blitt noe forsinket, kan fristen for levering av prinsi
innstilling forskyves til 1. april 1995».

Ved brev 11.01.1995 rettet statsråd Hernes følgende henvendelse til utvalget

«Jeg viser til vedlagte brev 10.10.94 fra Sametinget, Sametingets sak 
og utredning av organisering av den samiske utdanningssektoren. De 
mål som reises av Sametinget og som faller inn under utvalgets ma
oversendes med dette til opplæringslovutvalget for videre behandling
at de ulike spørsmålene knyttet til samisk opplæring i størst mulig grad
behandlet samlet.»

Ved brev 12.01.1995 rettet statsråd Hernes følgende henvendelse til utvalget

«Den svenske skolelov har fra sommeren 1994 følgende formulering 
skolelov: «Särskilt skall den som verkar innom skolan bemöda sig om
hindra varje forsök från elever att utsätta andra för kränkande behandl

Jeg vil be om at utvalget vurderer forarbeidene til denne paragrafe
en tilsvarende formulering i den nye norske opplæringsloven»

Ved brev 27.02.1995 ba statsråd Hernes utvalget vurdere klagereglene på o
ringsområdet:

«Ved vedtakelsen av den nye kommuneloven i 1992 ba Stortinget o
gjennomgang og vurdering av særlovenes klageregler. De lover op
ringslovutvalget behandler er å oppfatte som særlover i denne sam
heng.

Arbeidet med vurderingen av klagereglene er organisert som et 
delprosjekt i KAD, som en del av arbeidet med fase II av særlovtilpas
gen. Opplæringslovutvalgets mandat sier derfor at:
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«Ut fra hensynet til samordnede klagesystemer, som det blir arb
med i særlovtilpasningen i forbindelse med kommuneloven, skal utva
ikke behandle spørsmål knyttet til klageordninger.»

For å få en mest mulig samlet gjennomgang av styringsmiddelbru
på opplæringsområdet vil jeg imidlertid nå, i samråd med kommunalm
teren, allikevel be utvalget om å gi en konkret vurdering av klagereglen
opplæringsområdet og utarbeide forslag til klageregler, i den grad det a
nådvendig å supplere de alminnelige regler om klage etter forvaltning
ven. Dette arbeidet må skje i tråd med de rammer regjeringen har lag
arbeidet i klageprosjektet og i tråd med de prinsippielle vurderinger de
tementet har gitt til dette arbeidet.»

I referat fra utvalgets møte 08.-09.02.1995 heter det under punkt 8 Prinsipp
styring at:

«Utvalget er av den oppfatning at det vil være svært uhensiktsmes
fremlegge deler av sin innstilling 1. april 1995. Utvalgets leder tar kon
med departementet snarest for møte om avklaring av dette forhold.»

Slikt møte ble avholdt 13.02.1995. Ved brev 13.03.1995 oversendte utvalge
gende til departementet:

«På utvalgets møte 09.-10. mars 1995 ble det opplyst fra sekretariatet
er akseptert at det ikke leveres en separat prinsippvurdering innen 1.
1995. Utvalget vil på denne bakgrunn overlevere en samlet utredning,
også inkluderer utvalgets prinsipielle vurderinger, innen 1. juli 1995. Vi
videre blitt gjort kjent med at det i utredningen fra utvalget som har vur
opplæringstilbudet for fremmedspråklige er ulike forslag om at opplærin
lovutvalget skal vurdere spørsmål knyttet til slik opplæring. Med tanke
den tid vi har igjen til vårt arbeid ber jeg departementet snarest gjøre
kjent med hvilke sider av opplæringstilbudet for fremmedspråklige som
er ønskelig at vi vurderer.»

Ved brev 28.03.1995 svarte departementet følgende på siste del av denne h
delsen:

«...Det gjenstår ennå en del arbeid før rapporten fra utvalget som har vu
opplæringstilbudet for fremmedspråklige, er klar for høring. Departeme
finner det på denne bakgrunn ikke naturlig at Fremmedspråksutvalge
redning blir gjenstand for behandling av Opplæringslovutvalget.

Departementet vil samtidig gjøre oppmerksom på Kirke-, utdannin
og forskningskomiteens merknad på side 27 i Innst. O nr. 40 (1994-95
lov om høgre utdanning:

«Komiteen viser til at det for tiden pågår et arbeid med vurdering av
utdanningslovene.  Komiteen vil be om at spørsmålet om lærerutdan
ens innhold og organisering for enhetsskoletanken blir vurdert av dett
valget. Inntil slik vurdering foreligger, vil komiteen foreslå at § § 19, 20, 
22 og 24 i lærerutdanningsloven opprettholdes, med de nødvendige t
ninger i lovteksten.»

Departementet ber om tilbakemelding om hvorvidt dette lar seg g
innenfor den tid utvalget har for sitt arbeid.»

Slik tilbakemelding ble gitt i brev fra utvalget 11.05.1995:

«Utvalget vil behandle de spørsmål Kirke-, utdannings- og forskningsko
teen reiser på side 27 i Innst. O nr. 40 (1994-95) Om lov om høgre u
ning.»
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Utvalget vil etter dette ikke behandle særskilte spørsmål knyttet til opplærings
det for fremmedspråklige.

1.3.2 Særlig om musikkskoler og skolefritidsordninger
For å vurdere de kommunale musikkskolenes videre utvikling og virksomhet 
nevnte departementet i 1988 et utvalg som leverte sin utredning høsten 1989.
get foreslo blant annet at musikkskolene burde forankres i opplæringslovverk
bli nært knyttet til grunnskolen. Utvalgets utredning er omtalt og vurdert i St.m
nr. 40 (1992-93), som er et av opplæringslovutvalgets grunnlagsdokument
punkt 1.2 ovenfor. I meldingen heter det (s. 64):

«Dugstadutvalgets forslag om musikkskolenes nære tilknytning til sko
slutter departementet seg til, men vil på nåværende tidspunkt ikke fora
musikkskolen i lovverket».

I Ot.prp. nr. 21 (1993-94) fremmet regjeringen forslag om skolestart for 6-åri
og 10-årig grunnskole. Stortingskomiteen behandlet proposisjonen i Innst. O. 
(1993-94), der det på s. 12 blant annet heter:

«Flertallet viser til at Dugstad-utvalget konkluderte med at det ideelle v
være å få de kommunale musikkskolene inn under grunnskoleloven. 
tallet viser til at hele grunnskoleloven er under revisjon og vil bli lagt fr
for Stortinget i 1995. Flertallet mener at det vil tjene musikkskolene og
ulike instansers ansvar og arbeid om musikkskolene forankres i lovve
Flertallet ber departementet i den forestående videre revisjon av grun
leloven ta opp og vurdere lovfesting av de kommunale musikkskolene

En lovregulering av musikkskolene kan tenkes gitt form av en bestemmels
adgang for kommunene til å organisere slike tilbud, noe som ville ha liten 
ingen rettslig betydning ved siden av kommunenes adgang til i alle fall å  iverk
slike tilbud. En annen mulig form -regler om plikt for kommunene til å til
musikkundervisning utenfor skolen - vil føre til kostnader som det ligger ute
utvalgets mandat å foreslå.

Til dette kommer at spørsmålet om lovregulering av musikkskoler etter u
gets syn helst bør vurderes i sammenheng med spørsmålet om lovregler om
aktivitetstilbud for barn og unge, f.eks. kunstskoler, og om skolefritidsordnin
Noen bredere utredning av disse spørsmål har utvalget ikke hatt anledning
foreta.

I Ot.prp. nr. 21 (1993-94) s. 18 sier departementet videre følgende om sko
tidsordninger:

«Det er ein føresetnad for å senke alderen for skolestart at foreldra kan
trygge for at dei 6-åringane som treng det, får tilsyn utover den obligat
ke skoledagen. Arbeidet med utbygging, innhald og organisering av s
fritidsordningane vil derfor halde fram. Behovet for utbygging vil b
vurdert i dei årlege budsjettproposisjonane».

Departementet fremmet likevel ikke forslag om rettslig regulering av skolefrit
ordningene. Dette ble heller ikke vurdert av stortingskomiteen i Innst. O. n
(1993-94).

På denne bakgrunn har utvalget, innenfor de ressurser og den tid det har 
disposisjon og i lys av sitt mandat, ikke vurdert de spørsmålene som lovregu
av skolefritidsordninger, musikkskoler mv. vil reise.
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1.4 UTVALGETS SAMMENSETNING
Professor Eivind Smith, Universitetet i Oslo, har ledet utvalget. For øvrig har u
get hatt følgende medlemmer:

Kari Berg, utdanningsdirektør i Finnmark,
Anders Folkestad, leder av Lærerforbundet,
Eva Hildrum, avdelingsdirektør, AD, fra 27.03.1995 ekspedisjonssjef BFD
Christine Hjortland, rådgiver, KAD
Harald Hove, advokat, Bergen
Hanna Marit Jahr, ekspedisjonssjef, KUF,
Lars Loe, rådgiver, FIN, fra 01.05.1995 høyskolelektor, Høgskolen i Oslo,
Sr. Marie-Kristin Riosianu, rektor, St. Sunniva skole,
Halvdan Skard, leder av Kommunenes Sentralforbund,
Kristin Solberg, universitetetslærer, Universitetet i Tromsø,
Johan Sverdrup, advokat, Landsforeningen for bygg og anlegg,
Rune Sørensen, professor, Handelshøyskolen BI,
Per Wøien, leder av Norsk lærerlag, fra 01.01.1995 organisasjonskons

Norsk lærerlag
Knut Aagesen, rektor, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole.
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har hatt ansvaret for sekre

for utvalget. Førstekonsulentene Kjell T. Dahl, Geir Helgeland, Bjørn Tore K
lemo og Pål Stephensen har vært utvalgets sekretærer, de tre førstnevnte i
sistnevnte i deltid.

1.5 UTVALGETS ARBEID
Utvalget har hatt 18 møter med i alt 31 møtedager. Ett av møtene ble holdt i 
burgh i forbindelse med at utvalget fikk en innføring i hovedtrekk i det skotske 
lesystem og i skotsk utdanningslovgivning.

En delegasjon fra utvalget har avholdt møte med Sametingsrådet, og utv
leder og sekretariatet har avviklet en rekke møter med berørte organer og org
sjoner forøvrig.

En arbeidsgruppe bestående av representanter for Kommunenes Sen
bund, Lærerforbundet, Norsk Lærerlag, Finansdepartementet, Kommuna
arbeidsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har 
utvalget i arbeidet med vurdering av økonomiske og administrative konsekve



NOU 1995:18
Kapittel 2 Ny lovgivning om opplæring 21
KAPITTEL 2   
datet

en

-
organi-
stsatt
satt i

ise-
alets

krif-
9 for

mel-
v for

 og
kom-
e får
elser

vitne-
d lov

svar i
el av
plæ-

esielt

ed et
ngens

t før-
og stu-
ing.

annet
enne-
skal

-
lder
lders-
Oversikt over opplæringslovgivningen
I dette kapitlet gis det en kort presentasjon av de lover som i henhold til man
særlig skal være gjenstand for utvalgets vurderinger.

I tilknytning til de enkelte kapitler i delene V og VI nedenfor gir utvalget 
nærmere framstilling av gjeldende rettslig styring av opplæringssektoren.

Lov 13.06.1969 nr. 24 om grunnskolen (gsl.) gjelder all opplæring på grunn
skolens område, med unntak av den grunnskoleopplæringen som er spesielt 
sert for voksne. Grunnskolen er 9-årig, jf. gsl. § 2. Opplæringens innhold er fa
i lovens § 7 og i forskrifter gitt av departementet. Grunnskolens formål er fast
lovens § 1.

Loven inneholder videre bestemmelser om rett og plikt til opplæring, organ
ring av grunnskolene, godkjenning av private skoler, undervisningsperson
arbeidsrettslige stilling og kommunens ansvar for grunnskoleopplæringen.

Etter gsl. § 12 er departementet gitt generell hjemmel til å gi utfyllende fors
ter til loven. Slike bestemmelser er i hovedsak samlet i forskrift av 17.11.198
grunnskolen (grunnskoleforskriften).

Lov 08.06.1973 nr. 49 om lærerutdanning inneholder bestemmelser om
utdanningskrav for undervisningspersonell i hele skoleverket, herunder bestem
ser om de tre ulike utdanningsnivåene lærer, adjunkt og lektor og praksiskra
skoleleder (kapittel III og IV, jf. kapittel II). Loven fastsetter formålet med (§ 2)
oppbygningen av (§ 3) lærerutdanningen.Videre pålegger loven stat, fylkes
mune og kommune å medvirke til at undervisningspersonalet og skoleledern
anledning til etterutdanning (§ 4). Loven inneholder også nærmere bestemm
om lærerutdanningens organisering og innhold, herunder vurdering og lærer
mål (§ § 19 -22 og 24). De øvrige bestemmelser i loven er opphevet ve
12.05.1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler, jf. "Utredninger og reformer av
særlig betydning for utvalgets arbeid" i kap. 3, punkt 3.6 nedenfor.

Lov 21.06.1974 nr. 55 om videregående opplæring (lvgo.) regulerer rett til
inntak, elevers rettigheter og det offentliges og undervisningspersonalets an
forbindelse med videregående opplæring, jf. lvgo. § 1 første ledd. For den d
videregående opplæring som foregår i bedrift gjelder lov 23.05.1980 om fagop
ring i bedrift, jf. lvgo. § 1 annet ledd. For videregående opplæring som er sp
organisert for voksne gjelder lov 28.05.1976 nr. 35 om voksenopplæring.

Den videregående opplæringen skal normalt bestå av tre års opplæring m
innhold fastsatt av departementet, jf. lvgo. § § 3 og 5. Lovens § 2 angir opplæri
formål.

Lov 28.05.1976 nr. 35 om voksenopplæring(vol.) regulerer opplæringstiltak
som er spesielt organisert for voksne, jf. lovens § 2. Dette omfatter blant anne
stegangsutdanning for voksne på grunnskolens og videregående skoles nivå 
diearbeid i tilskottsberettigede studieforbund og institusjoner for fjernundervisn

Lov 23.05.1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet (lfa.) regulerer den del
av videregående opplæring som finner sted i bedrift. Loven inneholder blant 
bestemmelser om lærlingers og lærebedrifters rettigheter og plikter, fag- og sv
prøver, læreplaner og arbeidslivspartenes medvirkning. Hvilke fag loven 
omfatte bestemmes av departementet, jf. lfa. § 2.

Lov 08.06.1984 nr. 64 om folkehøgskolarregulerer statlige og fylkeskommu
nale tilskudd til folkehøgskoler og folkehøgskolelignende tiltak. Loven inneho
blant annet bestemmelser om skolenes formål, skolens styre, statlig tilsyn, a
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Lov 14.06.1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular
som gjev vidaregåande opplæring (psl.) gir regler om statstilskudd til private
grunnskoler og skoler som gir videregående opplæring, jf. lovens § 2. Loven 
holder vilkår for tilskudd og bestemmelser om beregning av tilskuddet.
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Utredninger og reformer av særlig betydning for utvalgets 
arbeid

3.1 INNLEDNING
I dette kapitlet gis det en kort oversikt over nyere utredninger og lovgivningsa
som har særlig betydning for utvalgets arbeid. Nærmere redegjørelse for rele
deler av de enkelte lov- og utredningsarbeider vil bli gitt i tilknytning til utvalg
vurderinger i del V.

3.2 REFORM 94
Ved Reform 94 ble strukturen i videregående opplæring endret. Etter reform
antall grunnkurs i videregående opplæring redusert til 13. Videre skal spesialis
gen starte først i det andre året av opplæringen. Reformen innførte også læ
bedrift som normalordning for den avsluttende opplæringen i fag under lov om
opplæring.

Ved endringer i lvgo. av 11.06.1993, ble det innført en ubetinget rett til 3-
heltids videregående opplæring for ungdom som har fullført grunnskolen, jf. lo
§ 8.

Når det gjelder valg av utdanning er søkerne gitt rett til inntak på ett a
grunnkurs de har søkt på. Videre har elevene rett til å få fortsette på videreg
kurs som bygger på grunnkurset.

Fylkeskommunen er pålagt å gi et tilbud som samsvarer med retten til vi
gående opplæring, samt gi tilbud til et antall elever utover dette, jf. lvgo. § 4. V
skal fylkeskommunen ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som ikke benytte
av sin rett til videregående opplæring og som heller ikke er i arbeid.

Reformens forarbeider finnes i Blegenutvalgets innstilling i NOU 1991
Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle, St.meld. nr. 33 (1991
Kunnskap og kyndighet, Innst. S. nr. 200 (1991-92), Ot.prp. nr. 31 (1992-93
Innst. O. nr. 80 (1992-93).

3.3 SKOLE FOR 6-ÅRINGER OG 10-ÅRIG SKOLELØP.
Ved lov 09.09.1994 nr. 58 ble alderen for skolestart senket med ett år. Samtid
grunnskolen utvidet til 10 år. Når lovendringen trer ikraft vil således alle barn ha
og plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 år og i ti skoleår framo
Tidspunkt for ikrafttreden er ved kgl. res. av 23.06.95 fastsatt til 01.07.97.

Reformens forarbeider finnes i St.meld. nr. 40 (1992-93) ...vi smaa, en 
lange, Innst. S. nr. 234 (1992-93), Ot.prp. nr. 21 (1993-94) og Innst. O. nr. 36 (1
94).

I tilknytning til senket skolestart uttalte stortingskomiteen seg også om sk
musikkskoler, holdningsfag i skolen, antall elever pr. pedagog, elevtimetall, s
fritidsordning, utdanningskrav for lærere, etterutdanning, ungdomstrinnet, fys
omgivelser og skolens rådgivningstjeneste (Innst. O. nr. 36 (1993-94)).
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3.4 TILPASNING TIL NY KOMMUNELOV - FASE 1
Vedtakelsen av lov 25.09.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner o
prinsipper som lå til grunn for denne loven har vært opphav til en rekke endrin
særlover som regulerer kommunal og fylkeskommunal virksomhet, herunder
læringslovene. Arbeidet med særlovtilpasningen har vært organisert som et tv
partementalt arbeid under ledelse av Kommunaldepartementet.

I første fase av dette arbeidet ble det fremmet en Ot.prp. nr. 59 (1992-93
tilpasning av særlovgivningen til den nye kommuneloven, jf. Innst. O. nr. 
(1992-93). Ved lov 11.06.1993 nr. 85 om endringar i særlovgivinga for komm
og fylkeskommunar ble bestemmelser i opplæringslovene om folkevalgte org
administrative stillinger, rådsorganer, delegering og forsøk og avvik endre
rundskriv F-125/93 fra KUF

Endringene innebar blant annet
– bortfall av kravene om særskilt skolestyre og fylkesskolestyre, skolesjef og

kesskolesjef. 
– innføring av krav til skolefaglig kompetanse i kommunene over skolenivå
– enkelte justeringer i reglene om rådsorganene
– bortfall av pålegg om lærerråd og råd for andre tilsatte
– bortfall av særregler om delegasjon
– bortfall av bestemmelser om administrative og organisatoriske forsøk.

Rektor ble opprettholdt som lovpålagt stilling. Rektor fortsetter således som
enkelte skoles administrative og faglige leder.

3.5 TILPASNING TIL NY KOMMUNELOV - FASE 2
Fase 2 av særlovprosjektet omfatter lov- og forskriftsregler som gir enkeltper
individuelle rettigheter overfor kommuner og fylkeskommuner, eller angir stan
diserte krav til tjenesteproduksjonen og øvrig oppgaveløsning i kommunesek

Siktemålet med arbeidet er å foreta endringer i regler som legger binding
kommunal og fylkeskommunal ressursbruk og som det ikke er nødvendig å op
holde av hensyn til nasjonal styring. Det er fra Regjeringens side lagt til grun
bestemmelser om sentrale og grunnleggende velferdsgoder ikke skal vurdere
sikte på endring i denne sammenheng. Stortingskomiteen hadde ingen merk
til Regjeringens opplegg ved behandling av lovendringene i fase 1 av prosjek
Innst. O. nr. 135 (1992-93), s. 11.

Gjennomgangen av denne typen særlovregler innebærer ikke egentlig t
ning til kommuneloven som sådan, men har fokus på hvorvidt alle deler av 
regelverket er et hensiktsmessig og nødvendig statlig styringsverktøy.

3.6 LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER.
Med lov 12.05.1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler er det for første ga
felles lovfundament for statlige universiteter og høgskoler. I tillegg til å regu
forholdet mellom de sentrale myndigheter og institusjonene, gir loven et felles
meverk for institusjonens interne styring og for forhold som gjelder student
Loven bygger på NOU 1993: 24 Lov om universiteter og høgskoler, Ot.prp. n
(1993-94) Om lov om høgre utdanning. Jf. "Kompetansekrav for undervisningspe
sonale og skoleledere" i kap. 28, punkt 28.2 og Innst. O. nr. 22 (1994-95).
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3.7 OPPLÆRING FOR FREMMEDSPRÅKLIGE
Et utvalg oppnevnt av KUF avga i februar 1995 NOU 1995: 12 Opplæring i et
kulturelt Norge. Etter sitt mandat skulle utvalget gjennomgå organiseringen (lo
regelverk) av undervisningen for fremmedspråklige på alle nivåer i utdanning
temet med sikte på at «Utvalgets arbeid på dette punktet skal kunne nyttes so
spill til det arbeidet som utføres av utvalget som gjennomgår utdanningsloven

Utvalget tilrår at opplæringslovutvalget vurderer om det bør lovfestes kra
lærerkompetanse for lærere som underviser i «norsk med samfunnskunnsk
fremmedspråklige/nivåbasert opplæring». Videre tilrår utvalgets flertall at de
lovfestet rett til morsmålopplæring for alle tospråklige minoritetsbarn i grunns
len.

Ved brev 28.03.1995, se "Innledning" i kap. 1 punkt 1.3.1, ga imidlertid depar
tementet beskjed om at det gjensto en del arbeid før NOU 1995: 12 var kla
høring og at opplæringslovutvalget derfor ikke burde behandle denne.

Opplæring for fremmedspråklige elever representerer en av de store utfo
gene for dagens og morgendagens utdanningssystem.
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Oversikt over Norges internasjonale forpliktelser innen 
opplæringssektoren

4.1 INNLEDNING
Norge har i flere sammenhenger påtatt seg internasjonale forpliktelser som 
betydning for utformingen av opplæringslovgivningen, jf. også Grunnloven § 
c. Utvalget vil i det følgende gi en kortfattet oversikt over Norges internasjonale
pliktelser som har særlig betydning for opplæringslovgivningen. Oversikten er
uttømmende, verken når det gjelder hvilke avtaler/konvensjoner som er tatt
eller i beskrivelsen av den enkelte konvensjon. En mer omfattende beskrive
forpliktelsene er gitt i tilknytning til de kapitlene der de får særlig aktualitet.

4.2 EØS' OG EUS REGELVERK
Gjennom tilknytning til EØS avtalen, se lov 27.11.1992 nr. 109 og tilhørende lo
har Norge fått rettigheter og plikter som også har konsekvenser for opplæring
toren. I del III i avtalen om EØS «Fri bevegelighet for personer, tjenester og 
tal», heter det i kapittel 1, artikkel 28 nr.1 og nr.2:

«1. Fri bevegelighet for arbeidstakere skal gjennomføres mellom EF's 
lemsstater og EFTA-statene. 2. Fri bevegelighet innebærer at all forsk
behandling av arbeidstakere fra EF's medlemsstater og EFTA-state
grunnlag av statsborgerskap skal avskaffes når det gjelder sysselse
lønn og andre arbeidsvilkår.»

I artikkel 30 heter det:

«For å lette adgangen til å starte og utøve virksomhet som arbeidstak
selvstendig næringsdrivende, skal avtalepartene treffe de nødvendige 
som fastsatt i vedlegg VII, for gjensidig godkjenning av diplomer, ek
mensbevis og andre kvalifikasjonsbevis og samordning av de bestemm
som avtalepartene har gitt ved lov eller forskrift om adgangen til å start
utøve virksomhet som arbeidstaker og som selvstendig næringsdriven

Rådsdirektiv av 25.07.1977 om skolegang for barn av vandrerarbeider (77
EØF) har som formål å bedre vilkårene for arbeidstakernes frie bevegelse, gje
integrering av arbeidstakernes barn i vertsstatens skolemiljø og utdanningssy

Direktivet gir bestemmelser om medlemsstatenes plikt til å tilby gratis un
visning tilpasset barnas særlige behov, herunder undervisning i vertsstatens 
elle språk, jf. art. 2. Etter artikkel 3 skal medlemsstatene «treffe nødvendige 
for å fremme undervisning i morsmålet og hjemstatens kultur,....».

Direktivet gjelder bare for barn som er i skolepliktig alder etter vertsstatens
givning, jf. art. 1. Direktivet gjelder således ikke for videregående opplæri
Norge.

Retten til videregående opplæring i form av allmennnutdanning og lærling
yrkesutdanning er regulert i rådsforordning av 15. oktober 1968 om fri bevegel
for arbeidstakere innen Fellesskapet (68/1612/EØF) artikkel 12:

«Når en statsborger i en medlemsstat arbeider eller har arbeidet på en
medlemsstats territorium, skal vedkommendes barn ha adgang til allm
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utdanning og lærling- og yrkesutdanning på samme vilkår som statsbo
i denne stat, når barna er bosatt på denne stats territorium. Medlemss
skal stimulere til tiltak som tar sikte på at disse barna skal kunne delta
dervisningen på gunstigst mulig vilkår.»

Like vilkår med vertslandets borgere kunne tenkes å innebære en adgang til å
kunnskap i norsk språk og samfunn tilsvarende den kunnskap vertslandets b
normalt vil ha tilegnet seg i grunnskolen. En slik tolkning passer imidlertid då
inn i direktivets formål. Formålet er blant annet er å fjerne alle hindringer
arbeidstakerens mobilitet særlig når det gjelder arbeidstakernes mulighet for
forening med sin familie og familiens integrering i vertslandets miljø. Mangle
språkkunnskaper må være en slik hindring som direktivet tar sikte på å fjerne, 
12, 2.ledd.

En mer naturlig tolkning er at «like vilkår» betyr en likeverdig rett. På bakgr
av at Norge har innført en generell rett til videregående opplæring, må dette
bære at EØS-barna skal gis en faktisk anledning til å få den samme videreg
opplæring som norsk ungdom. EØS-barna må derfor gis et tilbud om innfør
norsk og andre fag som gir den nødvendige kompetanse for deltakelse i vide
ende opplæring i Norge.

Direktivets integrerende formål taler i retning av at de språklige hindringer
søkes fjernet etter at EØS-barna har blitt opptatt i den ordinære videregående
Dette støttes også av ordlyden i art. 12, 2.ledd.

For gjensidig anerkjennelse av eksamensbevis fra yrkesutdanning fra 
EØS-land gjelder rådsdirektiv 89/48/EØF, jf. rundskriv F-7/94 fra Kirke-, utd
nings- og forskningsdepartementet. Formålet med direktivet er å bidra til fri fly
arbeidskraft.

Gjennom direktivet blir EØS-borgere sikret adgang til lovregulerte yrker
samme vilkår som vertslandets borgere. I dette må det ligge en adgang til å s
samme kompetansekrav for EØS-borgere som for norske borgere, f.eks. krav 
strekkelige faglig fordypning i de fag vedkommende skal undervise i.

Når det gjelder tilfeller der utdanningens innhold og lengde avviker for mye
norsk utdanning, kan departementet stille andre og supplerende krav til sø
Direktivet tillater at tilsettingsmyndighetene stiller krav som er relevante for 
velse av yrket, herunder at søkeren behersker norsk og har kjennskap til norsk
funns- og skoleforhold.

4.3 ANDRE INTERNASJONALE FORPLIKTELSER

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 04.11.1950 med sen
leggsprotokoller.

Den sentrale bestemmelsen om utdannelse er artikkel 2 i første tilleggsprot
Denne fastslår at «Ingen kan nektes retten til utdannelse», og at foreldrenes re
og filosofiske overbevisning skal respekteres. Man har altså ingen positivt form
rett til utdannelse slik som i en del av de andre konvensjonene Norge har ti
kun et forbud mot å nekte å utestenge noen fra eksisterende skoletilbud. At be
melsen ikke gir noen positiv rett til utdanning, ble slått fast av Domstolen i «Bel
linguistic Case» sak A/6 (1968). Bestemmelsens annen del om at staten skal r
tere foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning vil blant annet ha betyd
for kristendomsfaget og evt. en fritaksadgang fra dette, se "Rett og plikt til opplæ-
ring" i kap. 18 om rett og plikt til opplæring.
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UNESCO-konvensjonen av 14.12.1960 mot diskriminering i undervisningen.

Konvensjonen forplikter de kontraherende partene til å bidra til å fremme lik ad
og behandling i undervisningsspørsmål ved blant annet å gjøre elementær un
ning gratis og tvungen og ved å sikre likeverdighet i den undervisningen som
jf. art. 4.Videre skal partene gjennomføre en rekke tiltak for å fjerne eller hindre
kriminering innen undervisningen, herunder i forhold til adgang til undervisn
undervisningens nivå og kvalitet, og under hvilke forhold undervisningen gis. K
vensjonen setter opp blant annet gratis og tvungen elementær-undervisning 
mål statene skal arbeide mot. Art V (1) omhandler foreldrenes rett til å velge p
skoler og minoriteters rett til å opprette slike skoler. Videre forbyr art V (1) obl
torisk religiøs opplæring som ikke er i samsvar med vedkommendes overbevis

FN-konvensjonen av 16.12.1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigh

Konvensjonen har i artikkel 13 bindende bestemmelser om utdanning. Ifølge 
kel 13 (1) anerkjenner de deltagende stater «...retten for enhver til utdann
Grunnleggende utdanning bør være obligatorisk og gratis for alle, jf. art. 13
Artikkelen har videre regler om lærernes materielle forhold, om foreldrenes re
å kunne velge privatskole for sine barn og om å sikre undervisning i tråd med
eldrenes overbevisning.

ILO-konvensjonen av 23.06. 1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæ
jfr. ILO-rekomendasjon nr. 150.

Konvensjonen forplikter partene til gradvis å bygge ut sin yrkesrettledning
yrkesopplæring, noe som skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Overenskomsten av 03.03.1982 om felles nordisk arbeidsmarked for allmennl
i grunnskolen.

Overenskomsten forplikter partene til å annerkjenne godkjenning som allmenn
fra et av de andre nordiske land, dersom visse forutsetninger er oppfylt.

Overenskomsten av 15.09.1982 mellom Finland, Norge og Sverige om sam
på utenlandsundervisningens område.

Overenskomsten gjelder samarbeid om undervisning i utlandet for klassetrinne
9, og skal legge til rette for at f.eks. norske elever skal kunne gå på svenske og
skoler i utlandet. Overenskomsten inneholder blant annet bestemmelser om
økonomisk avregning mellom statene og om likebehandling av elever fra et 
landene som er part i avtalen hva gjelder statstilskuddet.

Europarådskonvensjonen av 15.10.1985 om lokalt selvstyre.

Konvensjonen inneholder blant annet bestemmelser om at forhold som vedrø
lokale selvstyre skal lov- eller grunnlovsfestes. Det bestemmes også at som h
regel «skal administrativ kontroll med lokale myndighetes virksomhet ha 
eneste formål å sikre etterlevelse av loven og grunnlovsfestede prinsipper» 
nr. 2). Videre vektlegges lokale myndigheters økonomiske handlefrihet både i
av tilstrekkelige økonomisk ressurser og rammefinansiering som hovedregel (
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ILO-konvensjonen av 27.06.1989 nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i
stendige stater.

Konvensjonen pålegger statene en plikt til å treffe tiltak for å sikre urbefolknin
samme muligheter til å skaffe seg utdanning og yrkesopplæring som øvrige bo
Konvensjonen omhandler blant annet tilpasning av opplæringstilbudet, språk
læring, deltakelse i beslutningsprosessen, tiltak for å fjerne fordommer og ret
opprette egne utdanninginstitusjoner og utdanningsordninger.

FN-konvensjonen av 20.11.1989 om barns rettigheter.

Artikkel 28 omhandler barns rett til utdanning, og bestemmer bl.a. at det skal a
des for å gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle. K
vensjonen har i artikkel 23 en bestemmelse om funksjonshemmede barn, so
2 slår fast at disse barna innenfor rammen av tilgjengelige ressurser skal gis a
til hensiktsmessige hjelpetiltak. I forlengelse av dette heter det i nr. 3 at hjelpen
innrettes slik at funksjonshemmede barn mottar undervisning, opplæring mv. F
sjonshemmede barn skal ha effektiv adgang til undervisning «på en måte som
til at barnet oppnår den best mulige sosiale integrering og individuelle utvik
også på det kulturelle og åndelige område». En rekke andre bestemmelser i k
sjonen gir forpliktelser i forhold til skoletilbudet, jf. f.eks. art. 29, som gir forpl
tende mål for opplæringen og art. 14 som forplikter partene til å «respektere b
rett til tanke-, samvittighets-, og religionsfrihet».

Overenskomsten av 04.04.1992 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og S
ge om nordisk utdanningsfelleskap på den videregående skoles nivå (allmen
lige og yrkesfaglige studieretninger).

Overenskomsten forplikter Norge blant annet til å gi personer med fast bope
annet nordisk land adgang til sin lovregulerte videregående opplæring på s
vilkår som egne borgere. Det kan ikke kreves betaling for skoleplassene fra el
hjemland. Overenskomsten inneholder også bestemmelser om godskriving a
vis fullført utdannelse i et annet nordisk land.

Europarådskonvensjonen av 05.11.1992 om regional- og minoritetsspråk.

Konvensjonen omfatter språk som tradisjonelt er brukt av en minoritetsgru
Konvensjonen skal ikke gjelde dialekter av det offisielle språk eller innvandr
språk. Konvensjonsteksten omhandler blant annet opplæring/studier i og på 
ritetsspråket innen hele opplæringsområde fra og med førskole til og med uni
tets- og høgskoleutdanning. Norge har som eneste land ratifisert konvens
10.mars 1993. Norge har forpliktet seg til deler av konvensjonsteksten, jf. art. 2
kreves ratifikasjon fra fem stater før konvensjonen tar til å gjelde. Konvensjone
således ikke trådd i kraft.
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Ressursbruken i grunnskolen og videregående skole

5.1 INNLEDNING
I dette kapitlet gis en beskrivelse av ressursbruken i skolen, herunder faktore
kan knyttes til utviklingen i ressursbruk over tid.

Den samlede ressursbruken til opplæringsformål i den enkelte fylkeskomm
eller kommune blir blant annet bestemt på grunnlag av lokale prioriteringer in
for de lokale økonomiske rammer. Den demografiske utviklingen er en viktig
av grunnlaget for lokale prioriteringer av ressursbruk. Spesielt vil utviklinge
antall personer i skolealder, og antall eldre og andre grupper med særlig beh
pleie-, omsorgs- og helsetjenester, være viktige faktorer med betydning fo
enkelte kommune eller fylkeskommune sin fordeling av ressurser.

Koblingen mellom demografi og rettslige reguleringer er særlig sterk inne
skolesektoren. Alle har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og det er nylig inn
en rett også til videregående opplæring. Elevsammensetningen, f.eks. innsla
elever med ulike funksjonshemninger eller lærevansker, eller med andre mo
enn norsk, påvirker gjennom rettighets- og pliktbestemmelser det tilbudet kom
nesektoren må gi.

Videre er det bestemmelser som regulerer innholdet i opplæringen, omfa
form av timetall, klassestørrelsen mv. Tariffavtalene gir bestemmelser om unde
ningstiden (leseplikt) for lærerne, og omfanget av andre arbeidsoppgaver. 
effektive føringer slike bestemmelser legger på ressursbruken i skolene, vil va
over tid og mellom kommuner, bl.a. etter graden av økonomisk handlefrihe
flere av disse områdene har det skjedd endringer i regelverket over tid, og e
dette kapitlet referere beregninger som knytter endringer i ressursbruken til
forhold.

5.2 GRUNNSKOLEN

5.2.1 Utviklingstrekk i ressursbruken

I figur 1 vises utviklingen i driftsutgifter pr. elev i 1979-kroner, samlet og fordelt
lønn og andre driftsutgifter fra 1980 til 1991. Realveksten i totale driftsutgifte
elev har vært på om lag 46 prosent eller 3.5 prosent i gjennomsnitt pr. år i d
perioden. Mesteparten av driftsutgiftene i grunnskolen utgjøres av lønnsutg
inkl. arbeidsgiveravgift. Disse utgjorde om lag 80 prosent i 1991. Det er førs
fremst lønnsutgiftene pr. elev som har vokst kraftig, se fig. 1. Andre driftsutg
pr. elev har holdt seg tilnærmet konstant i perioden.
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Figur 1 Driftsutgifter pr. elev i grunnskolen 1980-81. I 1979-kroner

Kilde: KUF

Tabell 1 gir en del hovedtall for grunnskolen fra 1970 til 1992. Det framgå
elevtallet vokste gjennom 70-tallet, for deretter å falle gjennom 80-tallet. A
lærerårsverk har vokst i hele perioden, og antall elever pr. lærerårsverk har f
om lag 17 i 1970 til i underkant av 10 i 1992. Fra 1980 til 1992 økte antall lære
verk med vel 4000 eller 10 prosent. I samme periode var det en nedgang i ele
på vel 120 000 elever, dvs. ca. 20 prosent.

Antall elever pr. klasse økte svakt fra 1970 til 1980, noe som må ses i sam
heng med den sterke veksten i elevtallet i denne perioden. Dette bidro isole
øke antall elever pr. lærerårsverk. I samme periode økte imidlertid lærerårsve
pr. klasse fra 1.2 til 1.6, og dette bidro således til at antall elever pr. lærerårsve
fra 17 i 1970 til 13,6 i 1980.

Tabell 1: Hovedtall for grunnskolen

19701) 19751) 1980 1985 1990 1992

Antall elever 545477 584986 589656 530578 467236 46786

Antall lærerårsverk 32035 38000 43391 44073 46937 47690

Antall lærer, heltid 28510 29266 30818 31459 33961 35416
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1) For 1970 og 1975 har Agderforskning beregnet antall årsverk ved å la en deltidstilsatte utg
4 årsverk. Det er grunn til å understreke at tallene for lærerårsverk i 1970 og 1975 er usikre
henger det sammen med omregningen fra deltidstilsatte til årsverk er usikker, dels er det gru
anta at det på 70-tallet forgikk en underrapportering av antall tilsatte.

Kilde:  Statistisk Sentralbyrå og Agderforskning

I tidsrommet 1980-1992 falt elevtallet pr. lærerårsverk fra 13,6 til 9,8, eller 
28 prosent. I denne perioden var det en viss nedgang i den gjennomsnittlige k
størrelsen som bidro noe til nedgangen i elever pr. lærerårsverk, men om lag 
nedgangen i elevtallet pr. lærerårsverk skyldes økningen i antall lærerårsve
klasse.

Ser en perioden under ett, blir veksten i lærerårsverkene pr. klasse den lan
tigste faktoren bak økningen i lærerressurser pr. elev.

5.2.2 Nærmere om en del faktorer med betydning for ressursbruken

5.2.2.1 Innledning

Utvalgets gjennomgang er i hovedsak basert på disse tre kildene:
1. «Ressurser og resultater i norsk skole 1980-90» (KUF 1992).
2. «Grunnskolen og et nytt inntektssystem» (Jøran Toresen NIBR 1993). 
3. «Kommunenes prioritering av grunnskolen. Lærerintensitet og klassestø

1980-1992» (Rune Sørensen BI 1994).

Utvalget gir først en oversikt over utviklingen i skolestruktur og klassestørre
perioden 1980-1992. Deretter skal en gå gjennom hvordan enkeltfaktorer som
sialundervisning, norsk og morsmålopplæring for fremmedspråklige elever, 
pliktbestemmelser, minstetimetall på barnetrinnet, klassedelingstall, alternativ
synsundervisning og generelle styrkingstiltak har sammenheng med utviklin
lærerårsverk pr. elev i perioden.

Selv om gjennomgangen nedenfor belyser hvor store ressurser slike enke
torer krever, kan en ikke uten videre trekke slutninger om årsaksforholdet bak
sten i ressursbruken. Veksten i bruk av ressurser kan være et resultat av prio
ger i den enkelte kommune. Det kan også ha hatt selvstendig betydning at de
delige nedgangen i antall elever i grunnskolen på åttitallet frigjorde betydelige
surser, som deretter kunne brukes til å forbedre undervisningstilbudet eller læ
arbeidsvilkår. Om tiltakene ble vedtatt først og deretter fulgt opp med ressu
eller om ressursene kom først for så å bli fulgt opp med tiltak, er det neppe m
gi noe sikkert generelt svar på. Antakeligvis har utviklingen vært preget av en 
ding av disse mekanismene. Sørensen viser f.eks. at kommuner med fall i ele
har hatt sterkest reduksjon i klassestørrelse, og størst økning i lærerinnsa
klasse. Dette gir en indikasjon på at reduksjon i elevtall også er en faktor ba
gjennomsnittlige økningen i ressursbruk pr. elev.

Antall lærere, deltid 4700 11646 16921 17304 16653 16398

Elever pr. lærerårsverk 17,0 15,4 13,6 12,0 10,0 9,8

Antall klasser 26205 27677 27922 25917 24306 24029

Antall elever pr. klasse 20,8 21,1 21,1 20,5 19,2 19,5

Antall lærerårsverk pr. klasse 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0

Antall skoler 3869 3424 3484 3477 3406 3352

Tabell 1: Hovedtall for grunnskolen
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5.2.2.2 Demografi, bosettingsmønster og skolestruktur

I 1992 var det i alt 463309 elever i grunnskolen. De var fordelt på 3352 grunnsk
som innebar en gjennomsnittlig skolestørrelse på om lag 140 elever. Skolene
erte imidlertid sterkt med hensyn til størrelse og hvilke klassetrinn det ble unde
for. om lag 54 prosent av grunnskolene var barneskoler, de rene ungdoms
utgjorde 25 prosent, mens den resterende andelen på 21 prosent var kom
barne- og ungdomsskoler.

I figur 2 er skolene fordelt etter skolestørrelse i 1990. Det framgår at ne
halvparten av grunnskolene har under 100 elever, mens om lag 10 prosent h
enn 300 elever. De mange små skolene må i stor grad ses i sammenheng m
spredte bosettingsmønsteret. Særlig skjer undervisningen de tre første åren
barneskoler, for å unngå for lang reiseavstand for de aller minste. Muligheten
å ha mange små skoler er blitt understøttet av generelle distriktspolitiske tilta
kriteriene i inntektssystemet. I små skoler er ressursbruken pr. elev større, bl.a
det blir vanskeligere å fylle opp klassene i samme grad som i større skoler.

I tabell 2 vises gjennomsnittlig antall elever, antall elever pr. skole, antall el
pr. klasse og antall klasser pr. skole etter kommunestørrelse. Det framgår at
klar sammenheng mellom innbyggertall og skolestørrelse, ved at skolestør
øker med innbyggertallet i kommunene. Det er også en klar tendens til at 
elever i klassen øker med kommunenes størrelse.

Figur 2 Skolestørrelse i grunnskolen etter antall elever 1990

Kilde:  Statistisk sentralbyrå
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Kilde:  NIBR

Tabellen viser også antall kommuner fordelt etter innbyggertall og den a
mulerte prosentandelen kommuner under et bestemt innbyggertall. Bare komm
med mer enn 14000 innbyggere, dvs. 14 prosent av samtlige kommuner, ha
elevtall pr. skole, et elevtall pr. klasse og et klassetall pr. skole som oversteg
nomsnittet for landet som helhet. Disse 63 kommunene hadde imidlertid 53 pr
av alle lever i 1990. De resterende 385 kommunene, som tilsvarer 86 prose
samtlige kommuner, hadde om lag 47 prosent av elevmassen.

I 1980 var det 589656 elever i grunnskolen. Fram til 1992 hadde elevtallet
ket med drøye 120.000, eller med om lag 22 prosent. Antall skoler var blitt red
med om lag 4 prosent, noe som betyr at antall elever pr. skole gjennomgåen
kraftig redusert i samme tidsrom.

Tabell 2: Gjennomsnittlig antall elever, elever pr. skole, elever pr. klasse og klasser pr. skole
kommunestørrelse. 1989.

Innbyggertall Kommuner Kommuner Elever Elever Elever Klasser

Antall Akk. andel pr. skole pr. klasse pr. skole

etter str.

Under 1000 18 4,0 80 49 10,7 4,7

 1000- 2000 70 19,6 178 54 13,4 4,0

 2000- 3000 66 34,4 312 74 15,1 4,9

 3000- 5000 98 56,3 496 88 16,9 5,2

 5000- 7000 50 67,4 738 107 18,1 6,0

 7000- 9000 36 75,4 1005 121 18,8 6,4

 9000-11000 17 79,2 1255 132 19,0 7,0

11000-14000 30 85,9 1573 167 20,0 8,4

14000-18000 20 90,4 1891 157 19,9 7,9

18000-25000 17 94,4 2397 179 20,9 8,6

25000-35000 10 96,4 3016 181 20,7 8,8

35000-60000 10 98,7 4865 200 21,1 9,5

Over 60000 6 100 15775 276 21,8 12,7

Alle kom. 448 1064 140 19,3 7,3
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Figur 3 Antall elever etter skolestørrelse

Som det framgår av figur 3 har det vært en kraftig nedgang i tallet på ele
skoler med 300 elever eller mer. Her har elevtallet sunket med over 170.000
er langt mer enn den totale nedgangen på 120.000 elever. Til gjengjeld har de
en økning i tallet på elever i mellomstore skoler - med 100-299 elever. Det har 
lertid ikke blitt nevneverdig flere elever i skoler med under 100 elever.

Antall skoler med mindre enn 100 elever har dessuten holdt seg konstant. 
på store skoler med 300 elever eller mer har blitt nærmere halvert, mens anta
ler med over 400 elever har blitt redusert fra 337 i 1980 til 92 i 1990. Dette vis
det sterke fallet i antall elever først og fremst har betydd en sterk reduksjon i
på store skoler. Det betyr imidlertid ikke at skolene er blitt lagt ned, bare at 
grunnlaget er kraftig redusert og skolene har færre elever.

At skoletallet ikke reduseres i takt med elevtallet, men at nedgangen i elev
først og fremst slår ut i skolestørrelsen, er ikke uventet. Selv om elevgrunnlag
noen av de minste distriktsskolene kan ha blitt så svakt at skolen ikke ville blitt
get i dag, skal det mer til for å legge en skole ned enn for å la være å bygg
Dette kan i noen grad ha sammenheng med rene økonomiske vurderinger. Ov
ting av elever fra en nedlagt skole vil ikke bare føre til innsparinger. Det kan 
føre til økte utgifter i form av skoleskyss og utvidelser av andre skoler, kanskje
at skolebygget som frigjøres får noen alternativ anvendelse. Ofte vil det trolig
bli lagt særlig vekt på de belastninger nedleggelser av skolen har for elever o
eldre.

Toresen knytter utviklingen i skolestørrelsen til utviklingen i klassestørrelse
konkluderer med at «over halvparten (53 prosent) av den totale nedgangen i
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elever pr. klasse fra 1977 til 1990, skyldes at det ble langt færre store skole
300 elever eller mer. Små skoler med under 100 elever bidro bare med 26 p
av reduksjonen i antall elever pr. klasse, mens mellomstore skoler med 10
elever bidro med 21 prosent. De store skolene finner en typisk i bykommuner
i «grisgrendte strøk».»

5.2.2.3 Spesialundervisning

Det foreligger ikke sammenhengende tallserier tilbake til 1980 som belyser res
bruken knyttet til spesialundervisning. Den faktiske utviklingen i antall årsv
medgått til undervisning av enkeltelever er kjent for perioden 1980-1985. Ett
tildelingsansvaret ble endret fra stat til kommune ved innføring av nytt inntekts
tem for kommunene i 1986, har det i årene til og med 1992 vært vanskelig å 
ut spesialundervisningsressurser gitt til enkeltelever etter sakkyndig vurder
vanlig skole/klasse, og ressurser til andre styrkingstiltak, herunder vanlig hjelp
støtteundervisning. Toresen har beregnet anslag for årene 1986-1990 1, og kommet
til en vekst på om lag 2700 årverk i perioden 1980-1990 sett under ett.

Antall elever som mottar spesialundervisning er økt kraftig, fra om lag 154
1980 til 23700 i 1989, men ifølge Toresen kan denne økningen i stor grad sk
endret registreringspraksis i kommunene etter innføringen av et nytt inntektss
2. I 1993-94 var det 27000 elever som mottok spesialundervisning.

Veksten i antall elever som mottar spesialundervisning har vært sterker
veksten i antall lærerårsverk som brukes til dette formålet. Det har således v
klar tendens til at det gjøres enkeltvedtak om færre timer pr. elev enn tidligere. 
leåret 1993-94 var det 33,5 prosent som mottok 1-2 timer, og 28 prosent mot
4 timer.

Undervisningen som gis i egne spesialklasser, spesialskoler og i sosia
medisinske institusjoner omfatter både ungdom som faller inn under grunnsko
ven og voksne som faller inn under voksenopplæringsloven. Det byr på til dels
problemer å skille ut de ressursene som går med til personer som omfattes av
skoleloven. Men den generelle nedgangen i elevtallet i grunnskolen tilsier isole
nedgang i antall årsverk gitt i egne spesialklasser, i egne spesialskoler og sos
medisinske institusjoner. For grunnskoleelevene har Toresen beregnet dette
lag 130 årsverk.

I KUF drøftes ressurser medgått til spesialundervisning under ett. Samlet b
nes økningen å utgjøre om lag 2500 årsverk i perioden 1980 - 90.

5.2.2.4 Opplæring for fremmedspråklige elever

Opplæring for fremmedspråklige elever består av særskilt undervisning i nor
morsmål. Antall fremmedspråklige elever vokste fra om lag 4500 i 1982 til om
17300 i 1990. I 1993-94 var det 21300 fremmedspråklige elever i grunnsko
gjennomsnitt har en andel på om lag 46 prosent fått særskilt opplæring i mor
Uketimetallet pr. fremmedspråklig elev økte fra 1.86 i 1985 til 2.44 i 1990. Fra 
leåret 1987-88 ble norsk- og morsmålopplæringen for fremmedspråklige e
styrket, bl.a. ved at norskopplæringen ble utvidet fra å gjelde for tre år til å g
samtlige klassetrinn i grunnskolen. Staten tildeler øremerkede tilskudd til unde

1. Toresen har beregnet veksten i antall lærerårsverk ved å ta utgangspunkt i totalt antall spe
dervisningtimer pr. uke, og delt på antall leseplikttime for spesialundervisning(22 timer).

2. Toresens hypotese om at økningen i antall elever som mottar spesialundervisning skyldes
registreringspraksis, henger sammen med at han finner en økning på 50 prosent fra 1984
1988 som lite sannsynlig.



NOU 1995:18
Kapittel 5 Ny lovgivning om opplæring 37

ut fra
 refu-

ed-
lås til
sko-
 peri-

stemt
metall
visjo-

ra og
 inn-

att en
 møn-
reført,
amme
rser.
990,
ning av fremmedspråklige elever som tilsvarer 80 prosent av godkjente timer 
en normert sats. Kommunene betaler de overskytende utgifter. Den statlige
sjonsprosenten har vært uendret siden 1977.

Figur 4 viser utviklingen i lærerårsverk medgått til undervisning av fremm
språklige elever etter Toresens beregninger. Det framgår at veksten ans
knappe 1400 årsverk fra 1980 til 1990. I tillegg kommer 221 årsverk knyttet til 
leadministrasjon. KUF anslår veksten til å være 1600-1800 årsverk i samme
ode.

Figur 4 Antall læreårsverk til undervisning av fremmedspråklige elever i grunnskolen

Kilde:  NIBR

5.2.2.5 Lesepliktsbestemmelser

Lesepliktbestemmelser inngår i tariffavtalene og pålegger lærerne å gi et be
antall undervisningstimer pr. uke. Sammen med bestemmelsene om minsteti
påvirker lesepliktbestemmelsene lærerinnsatsen pr. klasse. Ved lesepliktsre
nen i 1977 ble leseplikten på barnetrinnet satt ned fra 30 til 29 uketimer, og f
med skoleåret 1984-85 ble leseplikten senket til 27 uketimer. I forbindelse med
føringen av ny mønsterplan, ble det med virkning fra skoleåret 1986-87 avs
time pr. uke pr. årsverk på barnetrinnet til mønsterplanarbeid. Ordningen med
sterplantimen ble som forutsatt opphevet etter tre år, men ressursene ble vide
slik at den reelle leseplikten på barnetrinnet også i 1990 var på 26 uketimer. I s
periode lå minste uketimetall fast, og dette bidro til økt behov for lærerressu
Toresen anslo at virkningen av dette til en vekst på 950 årsverk fra 1980 til 1
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mens KUF beregnet at konsekvensene av disse tiltak ble en økning i bruken a
verk på 1360.

5.2.2.6 Økt minstetimetall på barnetrinnet

Minstetimetallet blir fastsatt av departementet i samsvar med budsjettvedtak i
tinget, og er det antall undervisningstimer elvene har rett til pr. uke, summert
de 6 årene på barnetrinnet, og over de 3 årene på ungdomstrinnet. Før 1986 v
stetimetallet 129 uketimer på barnetrinnet, mens høyeste tilskuddsberettigede
tall var 138. Ved overgangen til nytt inntektssystem ble minstetallet hevet til 
men økningen fra 129 timer fikk antakelig marginal betydning fordi så å si alle k
muner hadde lagt seg på dette nivået.

En økning i minstetimetallet på barnetrinnet fra 138 til 141 timer fra og m
skoleåret 1990-91, og en videre opptrapping til 147 timer de to neste årene, h
størst betydning for elevenes generelle undervisningstilbud. Toresen har lag
grunn at økningene i minstetimetallet etter 1990 isolert sett har bidratt til en ve
ressursbruken på 350 årsverk, men at nettovirkningen er mindre fordi antall k
ble redusert i samme tidsrom. KUF har ikke omtalt virkningen av dette, fordi 
porten bare omhandler perioden 1980-1990.

5.2.2.7 Klassedeling på barnetrinnet

Den maksimale klassestørrelsen er lovfestet til 28 elever på barnetrinnet 
elever på ungdomstrinnet. En reduksjon fra 30 til 28 som delingstall på barnetr
ble gjort gjeldende høsten 1985 for 1. klassetrinn. Deretter ble den nye beste
sen gradvis gjort gjeldende for hvert nye årskull på barnetrinnet, men slik at re
sjonen omfattet alle elevene på barnetrin net i skoleåret 90/91. KUF bereg
St.prp. nr. 1 (1984-85) at et redusert klassedelingstall alt i alt ville kreve 330 læ
årsverk.

Mye tyder imidlertid på at kommunene i praksis la til grunn et delingstall på
for hele barnetrinnet like etter 1985 - og dermed fremskyndet den opptrapping
nen som ble vedtatt av Stortinget. Toresen antok i sin rapport at dette ga et 
til økningen i antall klasser på om lag 210. Dette klassetallet tilsvarer rundt
lærerårsverk, altså noe lavere enn departementets eget anslag på 275 års
1986 og utover.

5.2.2.8 Alternativ livssynsundervisning

Tall på elever som mottar alternativ livsynsundervisning har økt kraftig. I 1982 
tok om lag 4000 elever alternativ livssynsundervisning, mens tallet var steg
nærmere 20700 i 1990, og utgjorde da 4.4 prosent av total elevmasse. Både T
(1993) og KUF(1992) anslår at veksten i livssynsundervisning har medført at
ken av lærerårsverk har økt med 100 fra 1980 til 1990.

5.2.2.9 Nye vikarordninger

I Toresen (1993) og KUF (1992) gjøres det rede for innføringen av en del nye v
ordninger som ble introdusert i grunnskolen i løpet av 80-tallet. En del av d
innebærer at skolene øker antallet faste lærerårsverk pr. klasse for blant a
dekke vikarbehov ved korttidsfravær. Denne økningen registreres i statistik
men den representerer ingen reell økning fordi en tidligere brukte en tilsvar
mengde ressurser for å lønne vikarer som ble engasjert for det enkelte vikarop
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5.2.2.10 Andre tiltak

KUF (1992) forklarer en del av økningen i lærerårsverkene med «generelle
kingstiltak». Dette omfatter deling av klasser og bruk av tolærersystem, ut
kommunene har fattet enkeltvedtak om spesialundervisning. Basert på inform
fra om lag 1000 skoler har KUF anslått veksten fra 1980 til 1990 til å utgjøre om
1500 årsverk på landbasis. Dette var ressurser som før innføring av nytt innte
tem for kommunene, lå innenfor det såkalte rammetimetallet.

Toresen omtaler også noen generelle styrkingstiltak. Blant annet har han a
at kommunene fra 1986 frivillig har etablert om lag 290 flere klasser på ungd
trinnet enn det som følger av et delingstall på 30. Denne frivillige standardhe
blir anslått til om lag 580 årsverk3. Toresen trekker også fram en gradvis øknin
bruk av styrkningstiltak, der veksten fra 1980 til 1990 er anslått å utgjøre 894
verk. I tillegg nevnes det i KUF at det er tilført 430 årsverk for at arbeide som
litsvalgt etter hovedavtalens del II om medbestemmelse skal kunne gjennom
Toresen kommer til at frikjøp av tillitsvalgte innebærer en vekst på 280 årsver

5.2.2.11 Oppsummering

Tabell 3 oppsummer en del tiltak som er knyttet til den økte bruken av lærerre
ser i perioden 1980-1990. Enkelte tiltak har blitt knyttet til et engangsløft i ress
bruken, som f.eks nedsatt leseplikt på barnetrinnet som ble gjennomført i 198
Andre tiltak knytter seg til en gradvis økende vekst i lærerårsverkene, som 
spesialundervisning. Tabellen inneholder Toresens og KUFs anslag på hvor m
lærerårsverk hvert enkelt tiltak har krevd i perioden 1980-1990.

Hovedbildet i de to kildene som er benyttet er det samme, selv om det er
forskjeller i anslagene på enkeltområder. Samlet er det anslått at de enkeltfo
som er omtalt tilsvarer en økning i ressursbruken i perioden på opp til 9000 års

Kilde:  KUF og NIBR

3. Toresen har beregnet antall årsverk ved å ta utgangspunkt i det antall årsverk som følger 
metimetallsnormene pr. klasse i 1985 og tidligere, og det antall klasser som han antar vill
godkjent av skoledirektørene med et delingstall på 30. 

Tabell 3: Enkeltbidrag til vekst i antall lærerårsverk i perioden 1980-90

Tiltak Antall  lærerårsverk

NIBR KUF

Spesialundervisning 2715 2500

Undervisning for fremmedspråklige elever 1524 1600-1800

Livsynsundervisning 100 100

Nedsatt leseplikt på barnetrinnet 950 1360

Mønsterplantimen 1000 1050

Reduksjon av klassedelingstallet 230 330

Generelle styrkingstiltak 1474 1500

SUM 8273 8870-9070
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5.2.2.12 Grunnskolereformen

Regjeringen la i St.prp. nr. 58 (1994-95) Om kommuneøkonomien 1996 mv. 
beregninger av kostnadene ved senket alder for skolestart og obligatorisk 1
grunnskole. De samlede offentlige merkostnadene ved reformen var bereg
mellom 1026 og 1256 millioner kroner, avhengig av arbeidstidsvilkårene for un
visningspersonalet. Et flertall i Stortinget sluttet seg til dette og vedtok på d
bakgrunn innføringen av reformen fra 01.07.1997.

5.3 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

5.3.1 Innledning

Reform 94, som gir all ungdom mellom 16 og 19 år lovfestet rett til tre års vid
gående opplæring, trådte i kraft høsten 1994 for 16-åringene. Reform 94 v
omtalt i punkt 5.3.4. Først gis en beskrivelse av den videregående opplærin
situasjonen har vært fram til høsten 1994. Selv om det skjer store endringe
mange spørsmål og problemer angående fylkeskommunenes faktiske ressu
tilbud og etterspørsel prinsipielt være de samme også etter at reformen er satt

5.3.2 Størrelse og struktur
I 1992 begynte over 95 prosent av det årskullet som forlot grunnskolen i vide
ende opplæring samme år. Bortsett fra en midlertidig nedgang i 1986-87, har
tallet i videregående opplæring økt gjennom 80-årene, fra 151.177 elever i 19
201.874 elever i 1992. Sammenligner en antall elever i videregående oppl
med det totale antall unge i aldersgruppen 16-18 år, viser det seg at etter 19
antall elever vært større enn antall unge i denne aldersgruppen, jf. figur 5.

Selv om det er flere voksne over 19 år som søker videregående opplær
den viktigste forklaringen at mange elever oppholder seg lengre i videregåend
læring enn normal progresjon skulle tilsi. Av avgangskullet fra grunnskolen i 1
var det f.eks. bare om lag 50 prosent som fullførte en 3-årig utdanning i vide
ende opplæring, og en relativ stor andel brukte 5 år på å fullføre. I særlig grad 
det elever som tok håndverks- og industrifag.

Den videregående skole var fram til høsten 1994, da Reform 94 ble iver
delt opp i 10 studieretninger, jf. tabell 4. Elevene kunne velge mellom 81 spe
serte grunnkurs innenfor disse studieretningene. Utover generelle opptakskr
det ingen begrensninger med hensyn til veivalg videre. Valgfriheten til å komb
kurs, sammen med det faktum at bare de  
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Figur 5 Utviklingen i elevantallet i skolen og antall unge i alderskullene 16-18 år i perioden 1
1992. I 1000 personer

Kilde:  Statistisk sentralbyrå

to studieretningene allmennnfag og handels- og kontorfag kunne tilby et tr
studium for tilnærmet alle som fullførte grunnkurset, var hovedårsaken til opp
ningen i den videregående skolen. Siktemålet med Reform 94 har derfor v
bedre gjennomstrømningen, og sikre at flest mulig fullfører en vider0egående
læring.

Tabell 4: Elever under lov om videregående opplæring fordelt etter studieretning pr. 1. ok
1980, 1985, 1989 og 1992. Prosentandeler.

Studieretning 1980 1985 1990 1992

Allmenne fag 47,3 41,3 40,5 41,8

Husflid og estetiske fag 3,0 2,8 2,9 3,0

Handels- og kontorfag 15,3 19,1 18,8 16,1

Håndverks- og industrifag 24,7 25,0 23,8 22,6

Fiskeri- og sjøfartsfag 2,0 1,6 1,3 1,5

Landbruksfag og naturbruk 0,0 0,0 1,2 2,2

Helse- og sosialfag 1,7 3,8 6,7 8,0

Husholdningsfag 5,3 5,2 3,4 3,2

Idrettsfag 0,7 1,2 1,5 1,7

SUM 100,0 100,0 100,0 100,0
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1)  Fiskerifag og Sjøfartsfag er to selvstendige studieretninger, men er i tabellen slått samme
kategori.

Kilde:  Statistisk sentralbyrå

5.3.3 Utviklingstrekk i ressursbruken
Den ordinære videregående opplæring er fylkeskommunenes ansvar etter l
videregående opplæring. Finansieringen skjer i dag gjennom fylkeskommun
egne skatteinntekter, rammetilskudd og direkte øremerkede statstilskudd. De
ste delen av de øremerkede midlene gikk fram til 1994 til de statlige ekstrakla
som ble opprettet i 1988 for å oppfylle regjeringens ungdomsgaranti. Dette øre
kede tilskuddet ble avviklet i 1994, og er nå lagt inn i rammetilskuddet. Ekstra
sene utgjorde i 1993-94 om lag 30.000 elever, eller om lag 15 prosent av det
antall plasser.

Oversikter over ressursbruken i den videregående skolen viser at det er
variasjoner mellom de ulike studieretningene med hensyn på driftsutgifter pr. 
jf. tabell 5.

Kilde:  KUFs Regnskapundersøkelse

Den betydelige reduksjonen i driftsutgifter pr. elev i helse- og sosialfag he
sammen med om lag en fordobling av antall elever på denne linjen fra 1986 til 
Økningen på bare 4,5 prosent i håndverks- og industrifag skyldes også bedr
fylling i klassene. For de andre fagene er utviklingen mer ensartet. Unntaket e
holdningsfag. For de små studieretningene varierer tallene betydelig, og gir de
mer usikre tall. Dette er årsaken til at fagene med færrest elever (idrettsfag, fi
fag, sjøfartsfag og landbruks- og naturfag) ikke er med i tabellen.

Innenfor den enkelte studieretning er det ikke så store variasjoner fra sko
skole eller fra fylke til fylke, når det gjelder driftsutgifter pr. elev. KUFs regnska
undersøkelse indikerere at den enkelte skole selv i liten grad har mulighe
påvirke utviklingen i ressursbruken. I første rekke bestemmes utgiftene pr. el
lover og regler fastlagt på statlig eller fylkeskommunalt nivå. Slik som:
– maksimalt elevtall pr. klasse, fastsettes av staten
– oppfyllingen i klassene, bestemmes av fylkeskommunene
– antall undervisningstimer pr. klasse, bestemmes av både stat og fylkesko

ner
– lærernes leseplikt og lønnsplassering, fastsettes i de sentrale tariffavtaler

Tabell 5: Driftsutgifter pr. elev etter studieretning. 1986-1990 i faste 1990-kroner.

Studieretning 1986 1990 Endring

i prosent

Allmenne fag (AF) 28714 31711  10,4

Handels- og kontorfag (HK) 27634 30961  12,0

Håndverks- og industrifag (HI) 59607 62314   4,5

Husflids- og estetiske fag (HE) 55258 63541  15,0

Husholdningsfag (HH) 57592 62539   8,6

Helse- og sosialfag (SH) 73723 56367 -28,9
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Mellom de ulike studieretningene er forskjellene store. Felles at for de fleste f
imidlertid at lønnsutgiftene utgjør rundt 80 prosent av driftsutgiftene, jf. tabe
Som en skulle forvente er det på de yrkesrettede linjene at utgiftene til und
ningsmateriell, inventar, vedlikehold og andre driftsutgifter, utgjør den stø
andelen av driftsutgiftene.

Kilde:  KUFs Regnskapsundersøkelse

En indikasjon på veksten i ressursbruken i den videregående skole får en 
også ved å se på utviklingen i antall elever pr. lærerårsverk. Perioden 1980
viser en svak nedgang, fra 9,5 til 8,5 elever pr. lærerårsverk, jf. tabell 7. Dette
betydelig svakere reduksjon enn det som var tilfelle i grunnskolen for samme
ode, jf. tabell 1. Dette må ses i sammenheng med at elevtallet gikk betydelig
grunnskolen i denne perioden, mens det har vært en vekst i videregående sk

Kilde:  Statistisk sentralbyrå

Det som særlig har bidratt til nedgangen i antall elever pr. lærerårsverk 
videregående skolen er utbyggingen av de yrkesfaglige studieretningene. Dis
dieretningene har mottatt en stadig større del av elevene. Mens klassestørrels
mennfag og handels- og kontorfag er mellom 27 og 30 elever, ligger antallet m
12 og 15 elever i de yrkesfaglige studieretningene. Dette vil nødvendigvis fø
færre elever pr. klasse.

Tabell 6: Driftsutgifter pr. elev fordelt etter art i ulike studieretninger. Prosentandeler 1990.

AF HE HH HI HK SH

Lønn 87,7 81,2 73,3 72,6 85,3 80,0

Underv. materiell 2,9 5,2 11,4 9,5 3,7 5,3

Inventar, vedlikehold 2,4 2,7 4,9 4,0 2,3 3,7

Andre driftsutgifter 7,0 10,9 10,4 13,9 8,7 11,0

SUM 100 100 100 100 100 100

Tabell 7:  Elever pr. lærerårsverk. 1980-190

År Elever Lærer-årsverk Elever pr.lærerårsv.

1980 151177 15848 9,5

1981 152877 16559 9,2

1982 162819 17217 9,5

1983 174547 18239 9,6

1984 182862 19236 9,5

1985 188910 19964 9,5

1986 183862 20328 9,0

1987 182198 20594 8,8

1988 186805 20856 9,0

1989 192465 22113 8,7

1990 200356 23687 8,5
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Figur 6 Fordeling mellom praktiske og teoretiske studieretninger

Kilde:  Statistisk sentralbyrå

I figur 6 er elevene fordelt mellom studieretningene allmennfag, handels
kontorfag og idrettsfag på den ene side, og yrkesfaglige studieretninger med e
simalt elevtall på 15 elever pr. klasse på den andre side.

5.3.4 Reform 94
Reform 94 har flere elementer som kan føre til økonomiske konsekvenser, bl
– Rett til 3 års videregående opplæring for alle mellom 16 og 19 år med en t

rende plikt for fylkeskommunene til å sørge for tilstrekkelig antall plasser. R
ten omfatter opptak på ett av tre alternative grunnkurs, og 2 års videregå
opplæring som bygger på grunnkurset.

– Antall grunnkurs (GK) er samordnet og redusert fra 110 til 13 kurs. Antall v
regående kurs for andre årstrinn på videregående skole (VK I) reduseres f
til om lag 90.

– Rett til fagopplæring med 2 år i skole og resten av opplæringen i bedrift.
samlede tiden fra påbegynt grunnkurs til avsluttet fagbrev er inntil 4 år. De
det ikke opprettesnok lærlingplasser, vil fylkeskommunen måtte tilby opp
ring i skole.

– Fylkeskommunenes plikt til å skaffe plass til elever og lærlinger utover 
som har rett til opplæring, for å gi tilbud til funksjonshemmede som trenger
enn 3 års opplæring, søkere over 20 år og et visst nødvendig omvalg. Når
men er ferdig gjennomført, skal omfanget av fylkeskommunenes videregå
opplæring for personer med og uten lovfestet rett til videregående opplæ
svare til til heltids opplæring for et faktisk antall elever/lærlinger som utg
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minimum 375 pst. av et nærmere fastsatt årskull.
– Fylkeskommunens plikt til å etablere en oppfølgingstjeneste som skal følg

de ungdommene som ikke har fast arbeid, ikke har søkt eller tatt imot en
læringsplass eller som vil avslutte opplæringen midt i skoleåret.

I NOU 1994: 15 Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform 94 har et eget 
beregnet kostnadene ved blant annet Reform 94 for fylkeskommunene og s
Beregningsutvalget foretok primært beregninger av totalkostnadene etter at R
94 er gjennomført, men vurderte også merkostnader ved reformen, dvs. differ
mellom kostnadene ved videregående opplæring før og etter reformen.

Den årlige merkostnaden for fylkeskommunene ved reformen beregnes t
lag 300 mill. kroner for årene etter 1997. For 1995 beregnes en kostnadsredu
på om lag 70 mill. kroner. For 1994 beregnes en merkostnad på om lag 360
kroner.

I tillegg kommer en del ekstrautgifter for staten. Statlig tilskudd til etterutd
ning (anslått til 50 mill. kroner), kostnader til oppfølgingstjenesten (anslått ti
mill. kroner i 1994, 40 mill. kroner i 1995 og 50 mill. kroner i 1996 og senere 
tilskudd til lærebedrifter (anslått til 82 mill. kroner i 1994 og 164 mill. krone
1995-97), en økning i borteboerstipend fra Lånekassen som følge av en for
økning i antall borteboere (anslått til 100 mill. kroner), økt behov for tilskudd
produksjon av læremidler (anslått til om lag 60 mill. kroner fordelt over tre år
ekstratilskudd til lærebedrifter.

Beregningsutvalget peker dessuten på at Reform 94 vil kunne påvirke utg
til arbeidsmarkedstiltak. Beregningsutvalget antyder at det i 1994 ble brukt om
375 mill. kroner til praksisplasser finansiert over statsbudsjettet. Uten å anslå b
peker beregningsutvalget på at en del av disse utgiftene vil kunne falle bort
hvert som årskullene faller inn under retten til videregående opplæring.

Beregningsutvalget viser for øvrig til at kostnadsberegningene er relativt
somme for endringer i gjennomsnittlig klassestørrelse. I beregningene er det l
grunn skjønnsmessige klassestørrelser for hver studieretning, men med små
fra historiske tall. Beregningsutvalget så det som ønskelig at det hadde forelig
klarere grunnlag for å vurdere hvordan  reformen kan tenkes å påvirke gjen
snittlig klassestørrelse, og peker på at den betydelige samordningen av både
kurs og videregående kurs som følger av reformen må antas å gi vesentlige 
ster med hensyn til klassestørrelse.



Del II  
Styringsmidler
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Innledning
I denne delen av innstillingen skal utvalget gjennomgå og kort vurdere nasj
styringsmidler som i dag benyttes i opplæringssektoren.

Aktuelle styringsmidler kan inndeles på ulike måter. F.eks. benytter man
kategorier som «rettslig regulering», «økonomiske tiltak» og «veiledning/infor
sjon», eller kategorier som «regelstyring» og «målstyring». Det er derfor vik
understreke at det ofte er nær sammenheng og stor grad av overlapping mel
ulike kategorier.

Således er økonomiske styringsmidler i opplæringssektoren ofte hjemlet 
dels direkte, dels ved at rettigheter og plikter som følger av lovgivningen, ikke
gjennomføres uten at de nødvendige økonomiske ressurser står til dispo
Videre vil det alltid måtte fastsettes nærmere regler om hvordan bevilgede m
skal kunne benyttes, og om kontrollen med den måten de brukes på, og i alle t
bygger bevilgningsmyndigheten for det offentlige i siste instans på Grunnlove

Også den mål- og resultatstyring som det i de senere år er lagt vekt på i de
lige styringen av blant annet kommunesektoren, har sentrale rettslige sider. 
sjonelt har skolelovgivningen stilt krav til mål og resultater, se f.eks. lov om v
regående opplæring § 2, og generell del av læreplan for grunnskole, videreg
skole og voksenopplæring, som legger stor vekt på å fremstille opplæringens
Bindende mål for en virksomhet kan bare settes av noen som har rettslig adg
å styre vedkommende virksomhet. Statens kompetanse overfor kommuner, f
kommuner, privatskoler, undervisningspersonale mv. er begrenset av de ra
lovgivningen setter. Målene må selvsagt ikke komme i strid med mål som er fa
i f.eks. opplæringslovgivningen.

Også veilednings- og informasjonsoppgaver vil i stor grad kunne være reg
i lov, forskrift eller instruks.

Ethvert praktisk tenkelig styringsmiddel i opplæringssektoren har altså rett
sider. Den rettslige regulering kan for så vidt ses på som et overordnet styring
del som hjemler og regulerer de øvrige styringsmidlene. Den videre framstill
dette kapittel, som tar utgangspunkt i noen tradisjonelle hovedkategorier av
ringsmidler, må leses med tilsvarende forbehold.

I praksis vil opplæringens effekt i form av kunnskaper, ferdigheter, holdnin
og atferd i stor grad være avhengig av en lang rekke forhold i lokalsamfun
hjemmet, i den enkelte skole, i det enkelte klasserom og - sist, men ikke mins
den enkelte lærer og elev. De rammer for muligheter til effektiv sentral styring
ligger i slike forhold, er det viktig å være oppmerksom på ved utforming og bru
virkemidler.

Et viktig trekk ved utviklingen av styringsmidlene i skoleverket i de siste å
overgangen til et rammebasert inntektssystem for kommunene. Dette innebæ
finansielle virkemidler har mistet noe av sin betydning som middel til å påv
kommunenes fordeling av de ressurser de råder over på de ulike oppgaver
pålagt. Samtidig er det i økende grad satset på forskjellige former for informa
og veiledning.

Det vises for øvrig til St.meld. nr. 23 (1992-93) Om forholdet mellom staten
kommunane, som gir en framstilling og vurdering av de statlige styringsm
overfor kommunene. Meldingen er et av utvalgets grunnlagsdokumenter, se 
"Generelle utgangspunkter for den rettslige regulering av opplæringsvirksomhi
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 mulig
kap. 11. Den framhever blant annet at den statlige styringen skal være mest
konsistent.
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Rettslige reguleringer

7.1 GENERELT
Viktige rettslige styringsmidler i opplæringssektoren er lover, forskrifter, instr
ser, bevillinger/tillatelser, pålegg og vilkår knyttet til bevillinger eller økonom
støtte. Også tariffavtalene mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene fu
som en viktig form for rettslig styring av opplæringssektoren. Disse tariffavta
inneholder blant annet bestemmelser om undervisningspersonalets arbeids
stillingsvern.

Etter sitt mandat skal utvalget blant annet foreta en «vurdering med sikte 
grenseoppgang mellom forhold som mest hensiktsmessig skal være tariffgjen
og forhold som skal reguleres i lov eller gjennom andre virkemidler». I dette ka
skal utvalget særlig drøfte styringsmidler av rettslig karakter, mens finansielle
ringsmidler mv. vil bli behandlet i de følgende kapitlene. Som nevnt i "Innledning"
i kap. 6 er det imidlertid ikke skarpe grenser mellom de ulike styringsmidlene.

De rettslige styringsmidler kan for det første skape kompetanser til å t
generelle eller individuelle vedtak. Et hovedemne i utredningen er nettopp hvo
beslutningsmyndighet skal fordeles mellom staten og kommunesektoren mv.

For det andre kan de rettslige styringsmidler skape plikter eller rettigheter.
tighetssubjektene vil først og fremst være elever/foreldre, skolenes persona
kommuner/fylkeskommuner. Pliktsubjektene vil først og fremst være staten, k
muner og fylkeskommuner, skoleledelse, undervisningspersonalet, opplærin
driftene og elever/foreldre.

Når det gjelder plikter og rettigheter overfor kommunesektoren er det van
tale om standardkrav og rettigheter. Med standardkrav menes i denne samme
– rettsregler som pålegger kommunen eller fylkeskommunen å sørge for 

ordninger eller ytelser, og som stiller nærmere kvantitative eller kvalitative 
til innholdet.

Med rettigheter menes i denne sammenheng
– krav på bestemte ytelser fra kommunen, fylkeskommunen eller staten, y

som vedkommende rettighetssubjekt om nødvendig kan få definert og op
ved hjelp av domstolene.

St.meld. nr. 50 (1993-94) bruker uttrykket rettigheter også om en «rett til å kon
rere om knappe ressurser» (s. 169). Utvalget vil imidlertid forbeholde begrepet
tighet» for tilfeller der kravet gjelder uavhengig av den enkelte kommunes elle
keskommunes ressurssituasjon.

Rettigheter kan enten gis eksplisitt eller utledes av bestemmelser om stan
krav. Det kan imidlertid fastsettes standardkrav uten at det skapes korrespond
rettigheter for den enkelte elev mv.

Lovfestede rettigheter er viktige styringsmidler, for så vidt som de binder p
subjektenes (f.eks. kommunenes) organisering og bruk av de tilgjengelige re
ser. Men lovfestede rettigheter har også betydning ved å bidra til å beskytte i
dene mot vilkårlighet eller uforutsette endringer fra det offentliges side. I 
instans er rettigheter derfor med på å ivareta den enkeltes menneskeverd og
for et minimum av forutberegnelighet i sin livssituasjon. Rettighetene vil også t
viss grad kunne beskytte individenes grunnleggende behov mot raske økono
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Ved bruk av rettslige styringsmidler vil det oppstå spørsmål om hvor presis
bindende innholdet i de enkelte bestemmelsene skal fremgå av ordlyden i dem
kan det velges mellom alt fra skjønnspregede regler (rettslige standarder) t
presise (f.eks. tallfestede) plikter og rettigheter. En rettslig standard vil også k
kombineres med visse, presist angitte minstekrav på en slik måte at omfan
ytelser utover det angitte minstenivå må avgjøres etter en skjønnsmessig vurd

Valget av presisjonsnivå må tilpasses den virkelighet en bestemmelse ska
lere. Men det forhold at virkeligheten er mangfoldig, tilsier ikke i seg selv at lo
gulering vil være uegnet. At det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom 
vet for rettighetsfesting og graden av kompleksitet på et område, gir blant 
visse sider av reglene om rett til spesialundervisning gode eksempler på (se
mere i "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialund
ning" i kap. 19 nedenfor). Også rettigheter som i større eller mindre grad er b
på skjønnsmessige kriterier, vil i siste instans kunne defineres og kreves oppfy
domstolene, og dermed ha en funksjon både som rettslig styringsmiddel og s
beskyttelse av grunnleggende behov hos enkeltindivider.

7.2 SÆRLIG OM RETTSREGULERINGENS TRINNHØYDE
Grunnlovens utgangspunkt er at myndigheten til å gi lover tilligger Stortinge
Grl. § § 49 og 75, bokstav a. Denne kompetansen kan Stortinget delegere til o
i forvaltningen, f.eks. Kongen eller departementet. I så fall vil reglene måtte 
forskrifts form, jf. forvaltningsloven § 2 og kap. VII.

På denne bakgrunn må utvalget ta stilling til hvilke bestemmelser som bø
loven selv, og hvilke bestemmelser som mer hensiktsmessig kan stå i forskrif
satt med hjemmel lov.

På områder som det ikke er tilstrekkelig grunn til å regulere uttømmende
eller forskrift, vil det være opp til skolens eiere og ledelse og til arbeidslivspar
å ta stilling til hvilke regler som skal gjelde og hvilke spørsmål som skal over
til avgjørelse i det enkelte tilfelle. Når det kan begrunnes at de sistnevnte form
avgjørelser ikke er tilstrekkelig, vil det være aktuelt å foreslå regulering gjen
lov og/eller forskrift.

Utvalget legger til grunn at bestemmelser som pålegger selvstendige ret
jekter plikter eller griper inn i eksisterende rettigheter, som hovedregel skal g
Stortinget gjennom lov. Dette syn følger allerede av det viktige konstitusjon
utgangspunkt i legalitetsprinsippet. Men det må også antas at lovfesting gener
vil gi et mer samlet og dermed også et mer tilgjengelig regelverk for brukerne

Når det gjelder statlig styring av kommunesektoren, er det nevnte utgangs
dessuten i samsvar med Norges forpliktelser etter Europaråds-konvensjon
15.10.1985 om lokalt selvstyre. Konvensjonen inneholder blant annet bestemm
om at forhold som vedrører det lokale selvstyre, skal lov- eller grunnlovfestes
vises også til merknadene fra Stortingets kommunal- og miljøvernkomité
St.meld. nr. 23 (1992-93), der komitéflertallet uttaler at statlige pålegg så 
mulig bør fastsettes i lov (Innst. S. nr. 156 (1992-93), s. 10).

Delegering av forskriftskompetanse til Kongen eller departementet krever 
des en særlig begrunnelse.

I Lovstrukturutvalgets innstilling heter det (NOU 1992: 32, s. 100):

«En vanlig begrunnelse for å plassere en bestemmelse i forskrifter i s
for direkte i loven er at det skal gis bestemmelser som det er nødven
endre relativt ofte, f.eks. beløpsgrenser. En annen begrunnelse for å g
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skrifter kan være at reglene er svært detaljerte. Det vil da være uhen
messig å ta hele reguleringen inn i lovteksten.»

I tillegg til disse begrunnelser for bruk av forskrifter vil utvalget peke på at for
elsen av enkelte rettslige reguleringer krever særlig faglig innsikt. Også i slik
feller kan det være hensiktsmessig at Stortinget overlater den nærmere regu
til forskrifter.

Utvalget legger videre til grunn at forskriftshjemler skal være knyttet til d
enkelte lovbestemmelse eller på annen måte gi mest mulig klart og konsist u
for hva det kan gis forskrift om. I denne sammenheng viser utvalget også til O
nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner, der det om forsk
hjemler sies følgende:

«Departementet kan i stor grad si seg enig med Kommunelovutvalge
generelle og uspesifiserte forskriftshjemler bør unngås. Forholdet vil
være mye av det samme som uspesifiserte tilsyns/kontrollordninger ..
er av vesentlig betydning at forskriftshjemler gir et mest mulig klart og k
sist uttrykk for hva det kan gis forskrift om, knyttet til konkrete lovparag
fer.

7.3 SÆRLIG OM FORHOLDET MELLOM LOV OG TARIFFAVTALE

7.3.1 Generelt

Den individuelle arbeidsavtale danner grunnlaget for rettsforholdet mellom
enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Likevel spiller den enkelte arbeidsavtal
lert sett ofte en forholdsvis underordnet rolle. Rettsforholdet mellom partene få
nærmere innhold fra flere kilder, hvor særlig lovgivningen og tariffavtalene er 
tige. Sentrale lover som arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferielove
generelle minsteregler om blant annet innretning av arbeidsplassen og de ytr
mer for de tilsattes arbeidsbetingelser forøvrig.

Lovregler om medbestemmelse er også gitt, se kommuneloven § § 25 o
Regler om medbestemmelse er også gitt i Hovedavtale for statsansatte med
rende tilpasningsavtale i skoleverket og i hovedavtalene for kommunene/fy
kommunene.

Regelverket for arbeidstid og lønn fastsettes dels gjennom lov og dels gje
tariffavtale. Forhold som ikke er regulert verken gjennom lov, forskrift, tariffavt
eller individuell arbeidsavtale er overlatt arbeidsgiver. Styringsretten er sål
negativt avgrenset mot forhold som er regulert gjennom lov, forskrift, tariffav
og arbeidsavtale.

Arbeidstvistloven av 5.5.1927 og tjenestetvistloven av 18.7.1958 gir regle
tariffavtalers form og rettsvirkninger og for løsning av konflikter. Lovgivning
hviler på partenes frihet til å regulere lønns- og arbeidsvilkår gjennom forhandl
og avtaleslutning, hvor partene gjennom sine organisasjoner er jevnbyrdig
hvor et sentralt hensyn er begge parters interesser i bindende regulering so
sikre stabilitet i det etablerte avtaleforhold.

Konflikter om inngåelse av tariffavtaler skal løses ved megling og arbe
kamp. Tjenestetvistloven har et særskilt system for løsning av konflikter ved in
else av særavtaler. Slike tvister kan ikke løses ved streik eller annen arbeids
og må løses enten ved forhandlinger eller ved særskilte nemnder, jf. tjenestet
ven § 27. Nemndas avgjørelse har samme virkning som tariffavtale.
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7.3.2 Tariffavtalene i skolesektoren
Tariffavtaler er en del av den rettslige reguleringen av kommunenes og fylkes
munenes virksomhet. Grunnskolelærere er som regel tilsatt av de respektive
muner, mens lærere i videregående skoler er tilsatt av fylkeskommunene. Fo
arbeidstakerne blir tariffavtalene inngått mellom staten og lærerorganisasjone
grunnlag av reglene i tjenestetvistloven.

At staten og ikke kommunene/fylkeskommunene fører forhandlinger m
lærerorganisasjonene, kan ha betydning for en samlet personalpolitikk i kom
nene/fylkeskommunene. Selv om det i en slik sammenheng kan være forskj
lønns- og arbeidsvilkår for ulike grupper, kan kommunene/fylkeskommunene 
grad føre en felles personalpolitikk for undervisningspersonalet og andre tils
Det kan likevel være forskjeller vedrørende lønns- og arbeidsvilkår og andre
hold som ikke er knyttet til særlige forhold for vedkommende gruppe tilsatte.

Det er avtalepartene - staten og lærerorganisasjonene - som har fortolk
kompetanse vedrørende forhold som tariffavtalene for undervisningsperso
regulerer. Lokale arbeidsgivere må normalt bringe tvistespørsmål som gjelde
tralt inngåtte tariffavtaler inn for sentrale organ. Dette innebærer at kommune
keskommuner må ta opp eventuelle tvistespørsmål med avtalepartene. Ved e
elle søksmål blir det lærerorganisasjonene og staten, og ikke lokale arbeidsg
som blir parter.

Tariffavtalene mellom staten og lærerorganisasjonene omfatter i første r
lønn, arbeidstid og stillingsstruktur. For videregående opplæring er det også in
tariffavtale om stillingsvern.

De avtalefestede bestemmelser om stillingsstruktur omfatter blant annet
om opprettelse av og ressurser til lederstillinger ved skolene, herunder rekt
inspektører.

Arbeidstidsavtalene omfatter særlig undervisningspersonalets lesepl
Avtaleverket om leseplikter omfatter bestemmelser som varierer mellom de 
fag i skolen. En lærers leseplikt er uttrykk for en vurdering av arbeidsbyrden
ulike fag og på de ulike trinn i grunnskole og i videregående skole. Avtaleve
inneholder også bestemmelser om nedsatt leseplikt for å ivareta særskilte op
knyttet f.eks. til sosialpedagogiske tjenester, spesialundervisning, undervisni
fremmedspråklige og undervisning i og på samisk.

Ved fastsettelse av de enkelte leseplikter er blant annet læreplanens innh
vesentlig betydning. Dette innebærer at endringer i læreplanene kan utløse kr
forhandlinger om leseplikten. Størrelsen på leseplikten vil i sin tur være av b
ning for hvor mange lærere arbeidsgiver har behov for, og således for de kos
arbeidsgiver vil ha. Resultatet av slike forhandlinger kan altså påvirke kostnad
holdet mellom de ulike undervisningstilbud, og dermed utgjøre en av rammeb
gelsene for departementets læreplaner og på den måten legge indirekte førin
offentlig politikk.

I arbeidslivet generelt fastsetter bestemmelsene om arbeidstid den ytre g
for årsverk, arbeidsdag og plassering av ferie. Arbeidstidsavtalene for und
ningspersonalet fastslår at årsverket er som i offentlig sektor for øvrig, men
lengre ukentlig arbeidstid og kortere arbeidsår. Dette følger av lengden på ele
skoleår. Lesepliktordningene innebærer at det som hovedregel ikke er gitt reg
den ytre avgrensning av lærernes arbeidsdag. Tid til forberedelse og etterarbe
poneres av den enkelte lærer.
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7.3.3 Nærmere om tariffavtalene som styringsinstrument
Tariffavtalene for skoleverket legger vesentlige organisatoriske og økonom
bindinger på opplæringsvirksomheten i kommuner og fylkeskommuner. Dette
der særlig krav om opprettelse av stillinger og om fordelingen av arbeidet 
undervisningspersonalet, se også "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap.
27 punkt 27.4.

Også på andre områder innenfor offentlig sektor har det vokst fram et om
tende og komplekst tariffavtaleverk. Langt flere spørsmål som forutsetter res
bruk i vid forstand, er gjort til gjenstand for forhandlinger og kollektivavtale
offentlig sektor enn i privat sektor.

Lover og forskrifter er i større grad enn tariffavtaler gjenstand for en demo
tisk prosess gjennom vedtakelse i et folkevalgt organ og/eller gjennom hørin
partene. Dette tilsier at de nasjonale og individuelle interesser som gjør seg
dende i opplæringssektoren, i første rekke bør tas vare på gjennom lov- o
skriftsregulering. Dette gjelder både i kommunesektoren og i privat opplærings
somhet.

Lovbestemmelser av betydning for undervisningspersonalets lønns- 
arbeidsvilkår vil gå foran bestemmelser i tariffavtaler. Om forholdet mellom lov
tariffavtale vedrørende stillinger og funksjoner i skoleverket viser utvalget i de
sammenheng ellers til "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27, der
det også gis en nærmere framstilling av reglene i tjenestetvistloven. I "Undervis-
ningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29 omtales en
avtalefestet regulering av undervisningspersonalets rettsvilkår i videregående 

Når de nasjonale og individuelle interesser ikke gjør det nødvendig å fo
lovregulering, vil eventuelle problemer i forholdet mellom tariffavtaler og arbe
giverens styringsrett etter utvalgets oppfatning måtte løses gjennom nye forha
ger mellom partene.

Utvalget har ikke gått detaljert inn i det eksisterende avtaleverk for å se
punkter i enkelte avtaler mer hensiktsmessig burde vært regulert på annen
eventuelt om de burde vært undergitt kommunal eller fylkeskommunal styring.
utredningen inneholder, som nevnt, flere forslag som vil kunne ha betydning f
slik vurdering. En detaljert gjennomgang bør foretas i samarbeid mellom dep
ment, kommunesektor og lærerorganisasjoner.

7.4 SÆRLIG OM HÅNDHEVING AV KOMMUNESEKTORENS PLIK-
TER

Generelt sett bør pliktbestemmelser i lov eller forskrift samtidig angi hvordan 
tene kan håndheves, i tilfelle de ikke blir respektert. Dette utgangspunkt kan 
lertid ikke gjelde absolutt i forhold til kommuner og fylkeskommuner. Ved siden
hensynet til det lokale og regionale selvstyret må det her tas hensyn til at ut
av hensiktsmessige håndhevingsmidler i denne forbindelse vil være begrens
eksempel vil bøtelegging eller andre former for inndragning av økonomiske m
kunne virke mot sin hensikt fordi pengene ellers kunne ha vært benyttet til å
mer tilfredsstillende tjenestetilbud.

Lovfestede rettigheter for private vil imidlertid kunne gi effektive bidrag ti
håndheve de plikter for kommuner og fylkeskommuner som rettighetene inneb
se også i "Generelle utgangspunkter for den rettslige regulering av opplæringsv
somhet" i kap. 11 punkt 11.4. Slike plikter vil i siste instans kunne håndheves g
nom søksmål fra private som hevder at deres motsvarende rettigheter ikke er
desett.
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I kombinasjon med hensiktsmessige ordninger for informasjon og veiled
(se "Veiledning og informasjon" i kap. 9) vil også statlig kontroll og tilsyn, eventue
med tilhørende påleggskompetanse, om nødvendig kunne bidra til at lovhjem
plikter for kommuner og fylkeskommuner blir etterlevet (se nærmere i "Kontroll-
og tilsynsordninger" i kap. 35 nedenfor).
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Finansielle styringsmidler
Finansielle ordninger benyttes som styringsmiddel overfor både privat, komm
og fylkeskommunal opplæringsvirksomhet.

Overfor private institusjoner bygger den finansielle styring på tilskudd til 
vate grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og lærebedrifter, og til
senopplæring i regi av studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner. Slik
ring omtales nærmere i "Generelle utgangspunkter for den rettslige regulering 
opplæringsvirksomhet" i kap. 11 punkt 11.5 og delene V og VI nedenfor.

I det følgende redegjør utvalget for den statlige finansieringen av opplær
virksomheten i kommuner og fylkeskommuner.

Prinsippet om lokalt selvstyre var et viktig hensyn bak innføringen av det
inntektssystemet for kommunesektoren med virkning fra 1986. Systemet inne
at en større andel av de statlige tilskuddene tilføres i form av rammeoverføri
Til dette kommer ønsket om bedre ressursutnyttelse, som skal oppnås ved a
munene står friere til å prioritere ressursbruken ut fra lokale ønsker og kostna
hold.

Når en stor del av særtilskuddene ble avviklet, ble det dessuten lagt vekt
staten kunne benytte andre virkemidler for å styre ressursbruken i kommune
områder der nasjonale mål gjør seg gjeldende, f.eks. lovfestede krav til underv
gen.

Det er et siktemål for inntektssystemet at mulighetene til å gi et likeverdig
nestetilbud skal utjevnes. Inntektssystemet er utformet med sikte på å ivareta
inntektsutjevning og utgiftsutjevning. Karakteristisk ved utgiftsutjevnende tilsk
er at det i nøklene for fordeling av rammetilskuddet er lagt inn kriterier som 
fange opp ulikheter i behov og produksjonsbetingelser. Slike kriterier er f.eks. 
tet til antall barn og eldre og til graden av spredtbygdhet. Ved at alle kommun
fylkeskommuner sikres en viss minsteinntekt pr. innbygger, skal den inntek
jevnende delen av det generelle tilskuddet bidra til å jevne ut forskjeller i skatt
tekter.

Staten kontrollerer i høy grad inntektene både for kommuner og fylkeskom
ner ved at disse bare har ubetydelig frihet til å fastsette skatteøre og ved at e
delig del av lokalforvaltningens inntekter kommer gjennom rammetilskudd fra
ten. På denne måten har staten mulighet for sterkere innteksutjevning mellom
muner og fylkeskommuner enn hva som er vanlig i andre land.

I St.meld. nr. 23 (1992-93) Om forholdet mellom staten og kommunane (s
53) konkluderer regjeringen med at øremerkede tilskudd har en plass innenf
samlede settet av virkemidler, men at listen over tilskudd må gjennomgås med
mellomrom med sikte på å tilpasse ordningene til aktuelle prioriteringer. I pra
har da heller ikke rammeoverføringssystemet vært rendyrket. I stedet har man
å la en del av overføringene til kommunesektoren være øremerkede tilskudd. 
beløp de statlige overføringene til kommunesektoren seg til i alt ca. 61 mrd. kr
Av dette utgjorde øremerkede tilskudd (medregnet tilskudd til arbeidsmarke
tak) ca. 1/3.

En del øremerkede tilskudd styrer prioriteringene i kommunesektoren gjen
å redusere kommunenes kostnader ved bestemte tjenester. Det skjer ved at 
dene bare blir utløst under forutsetning av at disse tjenestene tilbys. Denne k
rien øremerkede tilskudd kalles gjerne prioriteringsvridende tilskudd.
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Eksempler på øremerkede tilskudd for grunnskolen som er knyttet til aktivit
i kommunene, er i 1994 tilskudd til skolefritidsordninger (192,7 mill. krone
undervisning av fremmedspråklige elever (426,3 mill. kroner), kommunale mus
skoler (75,7 mill. kroner) og leirskoleopphold (22,4 mill. kroner).

Det finnes også øremerkede tilskudd som mer har karakter av direkte tils
som skal dekke spesielle aktiviteter, men som ikke gis proporsjonalt med akt
ten. Tilskudd til særlig kostbare kurstilbud i videregående skole (yrkesopplæ
(95,1 mill. kroner) og til grunnskoleopplæring i institusjoner er eksempler på s
prioriteringsnøytrale tilskudd.

Øremerkede tilskudd kan benyttes i tillegg til eller i stedet for andre virkem
ler, f.eks. lovregulering. Det typiske er at øremerkede tilskudd benyttes uten 
eller forskrift gir pålegg til kommunene eller fylkeskommunene eller etablerer 
responderende rettigheter til elevene.

Øremerkede tilskudd kan gi verdifulle bidrag til å initiere eller holde i ga
virksomhet som har klare positive ringvirkninger. I St.meld. nr. 23 (1992-93) s
gir Regjeringen således uttrykk for at det vil være urealistisk, og heller ikke øn
lig, å tenke seg at en skal ha et overføringssystem uten slike tilskudd, så leng
ken skjer på en måte som gir den effekten en ønsker. Som eksempler på sl
skudd nevner regjeringen blant annet der det er nasjonalt ønskelig med lokal 
ging av tjenester som står svakt, men der det ikke er definert krav til utbygging
ten, og når et tiltak har klare positive ringvirkninger for andre kommuner og a
instanser.

På den annen side kan særlig prioriteringsvridende tilskudd bidra til at kom
nene ikke tar tilstrekkelig hensyn til de samfunnsøkonomiske kostnader ved 
tak. I valget mellom aktiviteter som kommunen prioriterer like høyt, vil den 
velge aktiviteter som blir delvis finansiert gjennom øremerkede tilskudd. 
begrensede totale ressurser, og sett i forhold til lokale preferanser, kan sluttres
bli lavere aktivitet enn ønskelig der det ikke er øremerket tilskudd, og høyere
vitet enn ønskelig på områder der det er slike tilskudd.

Videre kan kostnadsbevisstheten bli lavere i en virksomhet som delvis fin
eres av staten, slik at det blir valgt dyrere løsninger enn nødvendig.

Øremerkede tilskudd kan også ha uønskede fordelingsvirkninger. Fordi
merkede tilskudd sjelden dekker kostnadene fullt ut, men krever en komm
egenandel, vil tilskuddene i særlig grad kunne tilfalle kommuner på høyere innt
nivå og med størst økonomisk handlefrihet.

I tillegg kan øremerkede tilskudd svekke grunnlaget for en langsiktig og se
overgripende planlegging i kommunene. Slike tilskudd kan bidra til økt press 
ning av økt sektorisering, både på lokalt og sentralt nivå og i samspillet me
nivåene.

Det ligger utenfor utvalgets mandat å komme med forslag om den sam
statsstyring av kommunesektoren gjennom finansielle virkemidler. I enkelte t
ler kan imidlertid forholdet til finansiell styring være relevant i vurderingen av 
rettslige regulering av opplæringssektoren. I slike tilfeller vil utvalget legge hov
trekkene i det nåværende inntektssystemet til grunn, jf. særlig St.meld. nr. 23 (
93), s. 51-53.

Utvalget viser for øvrig til at regjeringen nylig har nedsatt et utvalg som e
sitt mandat både skal gjennomgå kriteriene i inntektssystemet og vurdere ko
nenes inntektsgrunnlag mer generelt.
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Veiledning og informasjon
Veiledning og informasjon kan på ulike måter være kombinert med andre typ
styringsmidler. Til ett og samme saksområde vil det f.eks. ofte være knyttet 
rettsregler og ulike former for veiledning og informasjon som ikke bygger dire
på særregler om dette.

En rekke eksempler på at veiledning og informasjon er obligatorisk, fin
blant annet i saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven (informasjon om klag
rett til innsyn i saksdokumenter, forvaltningens alminnelige veiledningsplikt e
fvl. § 11, osv.). Men mer vanlig er det nok at slike tiltak tas i bruk uten at det f
ligger noen rettsplikt til å gjøre det.

Siden det i prinsippet er tale om virkemidler av uforpliktende karakter, kan
ledning og informasjon gi stort rom for lokale tilpasninger. Slike virkemidler k
samtidig bidra til å dekke det behov som ofte vil være til stede for rettledning
hvordan den løpende virksomhet hensiktsmessig kan legges opp, men som ko
nesektoren ikke alltid har har kapasitet eller kompetanse til selv å utarbeide.
virkemidler vil også kunne dekke et behov for informasjon om større sammen
ger i opplæringssektoren og vil kunne gi eksempler fra andre skoler, kommun
fylkeskommuner på hvordan et tilbud kan bygges opp eller forbedres.

Det er imidlertid ikke bare uforpliktende veiledning og informasjon som 
åpne for lokale tilpasninger. Det er mange eksempler på at visse muligheter fo
tilpasning er bygd inn også i lov eller forskrifter, og mulighetene er enda klare
stede i dagens system for statlige overføringer til kommunesektoren.

Informasjon og veiledning fra statlige organer vil i praksis ofte bli oppfattet s
forpliktende, slik at det oppstår uklarhet om det reelle omfang av statsstyring
kommunene. Det er derfor viktig at veiledning og informasjon blir presentert p
måte som gjør det klart at det er tale om virkemidler som rettslig sett er helt 
pliktende. Dette stiller også krav til at departement og andre statsorganer me
ringsoppgaver i opplæringssektoren til enhver tid holder rede på hvilke utsagn
bare er veiledende (f.eks. rundskriv), og utsagn som skal være rettslig bind
(f.eks. forskrifter).

Utvalget legger til grunn at veiledning og informasjon kan tjene som et ny
alternativ eller supplement til rettslig bindende regulering. Det kan tenkes at
bindende virkemidler av denne typen i enkelte tilfeller vil gi tilstrekkelig nasjo
styring uten samtidig å avskjære muligheten for tilpasning til lokale forhold. V
ledning og informasjon kan også styrke effekten av den rettslige regulering 
nom råd om hvordan lovens krav kan oppfylles, f.eks. som ledd i gjennomføri
av tilsyn med opplæringsvirksomheten i kommuner og fylkeskommuner.

Det må imidlertid hele tiden holdes klart at uforpliktende virkemidler av de
typen bare kan benyttes på områder der individuelle og lokale avvik kan go
Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, må det åpnes for bindende regulering
nom lov eller forskrift eller gjennom individuelle avgjørelser f.eks. et pålegg til s
leeieren eller et vedtak i en klagesak.
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Resultatstyring, tilbakerapportering og evaluering
Den samlede statsstyringen bør også inneholde elementer av mål- og resu
ring, kombinert med rutiner for tilbakerapportering fra og evaluering av kommu
fylkeskommuner og andre som driver opplæringsvirksomhet. I St.meld. nr
(1992-93) heter det om dette blant annet:

«For at statlege styresmakter skal kunne ta vare på det overordna nas
ansvaret dei har, er det ein føresetnad med løpande tilbakemelding om
utvikling av tenestene og kva resultat som blir oppnådd. Dette er eit b
også på område kor statlege mål er meir generelle og kor den meir deta
målfastsetjinga er lagt til kommunane. Slik informasjon er sentral for ut
ming av statlig politisk strategi for den offentlege forvaltninga. Tilbaker
portering er ein føresetnad for å vurdere effektiviteten i bruk av u
verkemiddel og omfanget av desse.»

Vektlegging av mål- og resultatstyring gjennom rammeoverføringer til kommu
sektoren skaper behov for tilpassede instrumenter for «overvåking» av målo
else og resultatoppfølging. Særlig gjelder dette behovet for å sikre en tilnærm
og høy nasjonal standard på tilbudene.

I de senere årene er det utviklet styringsmidler som kan være velegnet som
plement til andre former for statlig styring. Et system for kvalitetssikring og re
tatoppfølging vil kunne innarbeides som et styringsinstrument som forener pri
pene om kommunalt selvstyre og behovet for å sikre at nasjonale mål nås.

Et system for mål- og resultatstyring må inneholde gode rapporterings- og
lueringsrutiner som kan bidra til at statlig styring gjennom rettslige og finans
virkemidler og veiledning blir mer effektivt gjennomført. Slike rutiner kan også
de enkelte skoler, kommuner og fylkeskommuner anledning til å forbedre seg
nom tilgang til slik akkumulert og systematisert informasjon om andres løsnin

Det er dessuten viktig at elever, foreldre og offentlighet får økt innsikt i ress
bruk, organisering og resultater i den enkelte skole og kommune eller fylkes
mune. Dette vil blant annet skape bedre forutsetninger for brukerinnflytelse i s
verket.

Det er imidlertid viktig at slike rapporterings- og evalueringssystemer tje
som instrument for samhandling mellom staten og skoleeierne og at syste
utformes slik at alle parter får nytte av dem. Systemene må heller ikke gjøre
omfattende enn nødvendig, og plikt til rapportering mv. kan bare pålegges kom
ner, fylkeskommuner og private institusjoner med hjemmel i lov.



Del III  
Rettslig regulering av opplæringssektoren: 

Utvalgets generelle vurderinger. Lovstruktur
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Generelle utgangspunkter for den rettslige regulering av 
opplæringsvirksomhet

11.1 INNLEDNING
Utvalget gir i dette kapitlet en oversikt over generelle utgangspunkter som følg
utvalgets mandat, og over andre generelle utgangspunkter for utvalgets arbe
ny opplæringslovgivning. Disse utgangspunktene ligger til grunn for utvalgets
slag om hvilke bestemmelser som bør tas inn i lovgivningen, eller oppheves
de ikke kan antas å være nødvendige for å ivareta nasjonale styringshensyn. D
ner også bakgrunnen for utvalgets framstilling i "Lovstruktur" i kap. 12 om struktu-
ren i opplæringslovgivningen.

Fremstillingen må leses i sammenheng med utvalgets prinsipielle vurderin
del II ovenfor om bruken av styringsmidlene.

11.2 HOVEDMÅL OG HOVEDPRINSIPPER
Utvalgets mandat viser til hovedmålene for statlig forvaltning av opplæringsse
ren slik de framtrer i en rekke offentlige dokumenter.

Dette gjelder for det første prinsippene i formålsbestemmelsene i gjeld
opplæringslovgivning, som ifølge utvalgets mandat skal ligge fast.

Disse prinsippene er bygd ut i St.meld. nr. 37 (1990-91) Om organiserin
styring av utdanningssektoren, der det om opplæringsvirksomhetens mål 
annet heter:

– «Lik rett til utdanning og opplæring for alle - uavhengig av sosial
økonomisk bakgrunn, bosted, kjønn, alder, funksjonsdyktighet e
etnisk bakgrunn.

– Sikre et felles kunnskaps-, verdi- og kulturgrunnlag i befolkningen
– Sørge for at utdanningssystemet formidler kunnskap av høg kvalite

relevans og bidrar til god utvikling og livskvalitet for den enkelte.
– Gi gode muligheter for lokal tilpasning samtidig som et felles nasjo

kunnskaps- og verdigrunnlag blir ivaretatt ...»

Ifølge meldingen skal departementet ha ansvaret for å definere opplæringen
hold og vurdere dens resultater, mens det overlates til skolene (herunder sk
erne) selv å organisere og gjennomføre opplæringen innenfor relativt vide ø
miske, personellmessige og administrative rammer (s. 31).

I sin innstilling om meldingen uttalte Stortingets kirke- og undervisningskom
blant annet (Innst. S. nr. 186 (1990-91), s. 6):

«Komiteen har merket seg at følgende prinsipper legges til grunn for å 
fremtidig styring og organisering av utdanningssektoren:
– Sikre lik rett til utdanning, et felles kunnskaps- og kulturgrunnla

befolkningen,
– Målstyring legges til grunn som et overordnet styringsprinsipp,
– Det sikres en klar og entydig statlig styring på områder av nasj

interesse,
– Oppgaver som ikke er av betydning for den nasjonale utdannings

tikken, desentraliseres til fylkeskommuner/ kommuner og den enk
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– Det legges til rette for bedre samordning av utdanningspolitikken

tvers av utdanningsområder. Det legges til rette for best mulig res
utnytting. Organisering av utdanningsadministrasjonen skal være o
siktlig og brukervennlig.

Komiteen går inn for at disse prinsipper i hovedsak skal legges til gr
for vårt utdanningssystem.»

I St.meld. nr. 4 (1992-93) Langtidsprogrammet for 1994-97 betegnes kunnsk
kompetanse som de viktigste grunnlag for verdiskaping og videreutvikling av
ferdssamfunnet og som viktige bidrag til bedre ressursutnyttelse og vern av liv
jøet og den enkeltes livskvalitet. Langtidsprogrammet omtaler blant annet innf
av skolestart for 6-åringer, rett til 3-årig videregående opplæring, tilretteleggin
videre utbygging av skolefritidsordningen og satsing på livslang læring, blant a
i form av videre- og etterutdanning. Det slår fast at lik rett til utdanning og op
ring for alle, uavhengig av bosted, kjønn, sosial bakgrunn, etnisk tilhørighe
funksjonsdyktighet, er et viktig mål. Også dette gir viktige utgangspunkter for
videre drøftelse.

Videre skal utvalget ta utgangspunkt i kommuneloven og i prinsippene fo
pasning av særlovgivningen til kommunelovens system, jf. Ot.prp. nr. 42 (1991
og Ot.prp. nr. 59 (1992-93). Kommuneloven bygger blant annet på at primær
petansen i kommuner og fylkeskommuner skal tilligge kommunestyret/fylke
get, som gis stor grad av frihet til å bestemme den organisatoriske og adminis
oppbygning. Fase 1 i særlovstilpasningen, som nå er avsluttet, bygger på 
nevnte prinsipper og på stortingskomiteens uttalelser i Innst. S. nr. 18 (1992-9

«Når det gjelder statens fremtidige styring av lokalforvaltningen, bør
stilles følgende krav til lov- og regelverk:
1. Det bør bli mer generell frihet for kommunene og fylkeskommunen

å løse sine oppgaver på en måte som kan tilpasses de lokale fo
Likeverdige løsninger er viktigere enn likhet i organisasjons- og s
ringsformer.

2. Statlige påbud om hvordan kommunene og fylkeskommunene 
organisere sin virksomhet, må begrenses.

3. Den statlige styringen av kommunene og fylkeskommunene bør 
gjennom rammevedtak, ikke detaljstyring og detaljkontroll.

4. Mulighetene for helhetsløsninger på tvers av etatsgrenser og/elle
valtningsnivåer styrkes.»

I punkt 11.3 nedenfor går utvalget nærmere inn på de føringer for videre særlo
pasning som gis i Ot.prp. 59 (1992-93), og på de generelle utgangspunk
St.meld. nr. 23 (1992-93) Om forholdet mellom stat og kommune.

Utvalget tar også utgangspunkt i øvrige hovedprinsipper i norsk utdanning
litikk. Dette gjelder først og fremst prinsippene omkring enhetsskolen, særlig 
sippet om at skolen som utgangspunkt skal være møteplass for alle uavhen
sosial, kulturell og etnisk tilhørighet og funksjonsdyktighet, og det såkalte nær
prinsippet, dvs. prinsippet om at elevene - også elever med særlige opplærin
hov - som hovedregel skal gå på den lokale skolen.

Utvalget forutsetter også at lovgivningen skal være i overenstemmelse
Norges internasjonale forpliktelser. Dette gjelder generelt, men særlig på me
kerettighetenes område, jf. Grunnloven § 110 c, der utvalget særlig viser til pl
etter FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettighete



NOU 1995:18
Kapittel 11 Ny lovgivning om opplæring 62

ral er
 opp-
Den
nven-

tt til
vbe-
tleg-
i noe
suten
mål

r vil
t, jf.
 der-
år en

 for
siden.
er de

nal

g.
nde
 fel-

n-
det
og

 selv-
svalg
nale
e inn-
tra-
nder-

e er
lant
 med

ke og
mu-
 gir
tig at
ykt i
16.12.1966 til å opprettholde gratis og tvungen grunnskoleutdanning. Sent
også plikten til å respektere foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning i
læringen og i valg av skole, se blant annet artikkel 2 i 1. tilleggsprotokoll til 
europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 04.11.1950 og UNESCO-ko
sjonen av 14.12.1960 mot diskriminering i undervisningen.

Flere av målene og prinsippene omtalt ovenfor, slik som målet om lik re
utdanning eller prinsippene omkring enhetsskolen, er generelt utformet. De lo
stemmelser utvalget foreslår vil ofte bygge på en bestemt fortolkning og vek
ging av disse mål og prinsipper. Men lovutkastet kan ikke på alle punkter g
uttømmende uttrykk for de mål og hensyn som ligger i utvalgets mandat. Des
vil lovverket i alle tilfeller bare kunne være et av flere virkemidler for å nå de 
som er satt.

11.3 NÆRMERE OM FORHOLDET MELLOM NASJONAL STYRING 
OG KOMMUNAL HANDLEFRIHET

Ved utforming av lovverk og andre styringsmidler for opplæringsvirksomhete
forholdet mellom statlig styring og kommunal handlefrihet måtte stå sentral
også uttalelser i offentlige dokumenter sitert i punkt 11.2 ovenfor. Her skal det
for redegjøres generelt for avveininger og problemstillinger som er relevante n
skal vurdere forholdet mellom statlig styring og kommunal handlefrihet.

Det er i stor grad ulike og til dels motstridende hensyn som ligger til grunn
det lokale selvstyre på den ene siden og for statlig styring på den andre 
St.meld. nr. 23 (1992-93) Om forholdet mellom staten og kommunane beskriv
hensyn som ligger til grunn for det lokale selvstyre slik (s. 6):

– «Fridom, m.a. til sjølv å prioritere og å definere innhaldet i kommu
tjenesteproduksjon.

– Demokrati og deltaking. Lokaldemokratiet bidrar til maktspreiin
Lokale folkevalde organ inneber nærleik mellom dei politiske styra
organa og innbyggjarane. Dette gjev grunnlag for brei deltaking om
leskapsløysingar i lokalsamfunnet.

– Effektivitet. Den nærleiken kommunale folkevalde organg har til in
byggjarane og den kunskapen dei har om lokale forhold, gjer 
mogleg å tilpasse prioriteringar og verkemiddel til lokale behov 
lokale føretsetnader.»

De to førstnevnte hensyn dreier seg mest om den politiske siden av det lokale
styre. Dette gjelder dels at innbyggerne gjennom kommunestyre- og fylkesting
skal kunne påvirke prioriteringen av f.eks. opplæring i forhold til andre kommu
oppgaver, dels gjelder det tjenestenes innhold, slik som opplæringens faglig
hold og verdier. Hensynet til effektivitet dreier seg i tillegg om de mer adminis
tive sider av det lokale selvstyre, herunder friheten til å organisere skoler og u
visning ut fra lokale forhold.

Skillet mellom den politiske og administrative siden av det lokale selvstyr
ikke skarpt. Lokal prioritering mellom oppgaver vil f.eks. henge sammen med b
annet effektiviteten i tjenesteproduksjonen og mulighetene for å nå målene
minst mulig bruk av ressurser.

Kommunalt selvstyre er en av de overordnede verdiene i det norske politis
administrative systemet. Skolens tilknytning til folkevalgte styreorganer i kom
ner og fylkeskommuner gir den en direkte forankring i lokalmiljøet, noe som
gode betingelser for lokalt engasjement i skolespørsmål. Samtidig er det vik
skolelovgivning også ivaretar hovedformålet med kommunalt selvstyre, uttr
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kommuneloven § 1 som at det er viktig «å legge forholdene til rette for et funks
dyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre».

Som utvalget skal komme tilbake til, kan hensynet til kommunalt selvs
imidlertid komme i konflikt med andre sentrale verdier som gjør statlig styring n
vendig. Graden av konflikt mellom nasjonale hensyn, som likhet i tjenestetilbu
rettssikkerhet, og de hensyn som ligger til grunn for det lokale selvstyre, vil avh
av hvilke styringsmidler staten benytter for å ivareta de nasjonale hensyn. Ge
vil slike konflikter være sterkere når staten legger bindinger på virkemiddelbru
i kommunene, herunder organisering, bruk av undervisningspersonell m.v., en
det legges bindinger på de resultater som skal oppnås. I tillegg kan styring av 
middelbruken indirekte virke negativt inn på den administrative og økonom
effektivitet, ved at motivasjonen for administrasjon og politikere til å utvikle lok
løsninger blir svekket når staten styrer også i detaljer.

Det kan også tenkes at lokale ulikheter, f.eks. med hensyn til geografiske
fysiske forhold eller til elevenes og lærernes egenskaper, kan føre til at s
pålagte standardløsninger gir et dårligere og mindre likeverdig tilbud enn om
lokale friheten var større.

Opplæringssektoren må ses i sammenheng med andre kommunale tje
Således kan lovbestemmelser som sikter mot likhet innenfor undervisningsek
føre til større ulikhet på andre områder, både i og utenfor skolen. Også på 
områder som kommunesektoren har ansvaret for, som helsesektoren og ple
omsorgssektoren, står verdier som likhet og rettsikkerhet sterkt.

Som nevnt kan hensynet til størst mulig kommunalt selvstyre komme i kon
med andre sentrale hensyn. I St.meld. nr. 23 (1992-93) blir det blant annet p
følgende generelle hensyn som tilsier statlig styring (s. 6):

– «Likskap er ein sentral del av velferdssamfunnet. Kommunane og
keskommunane er dei sentrale iverksetningsorgana når det gje
levere dei velferdsgodane som velferdsstaten tilbyr. For mange of
lege velferdsgode skal det vere et likeverdig tilbod uansett kva for k
mune eller fylkeskommune ein bur i.

– Nasjonaløkonomiske omsyn. Den samla kommunalforvaltninga
økonomi er ein viktig del av nasjonen sin totaløkonomi. Dette inne
m.a. at omfanget og utviklinga i kommuneøkonomien er eit viktig le
i utforminga og gjennomføringa av den økonomiske politikken.

– Rettstryggleik. Rettstryggleik er eit av dei viktigste fundamenta for 
offentlege forvaltninga. Staten har eit overordna ansvar for at kom
nane og fylkeskommunane utformar verksemda si og fattar vedta
ein måte som ivaretar rettstryggleiken.»

Blant de interesser som i særlig grad vil måtte ivaretas av nasjonale myndighe
behovet for sikring av likeverdig opplæring for alle, landets behov for kompet
for å hevde seg internasjonalt, behovet for å opprettholde et felles kunnsk
verdi- og kulturgrunnnlag i befolkningen og den nasjonale interesse som ligg
oppdra barn til deltakere i et demokratisk samfunn.

Videre tilsier befolkningens mobilitet et minstemål av nasjonal styring m
opplæringssektoren. Det må således sikres at en elev kan bytte skole en elle
ganger i sin skolegang og likevel få tilstrekkelig progresjon og sammenheng i
læringen. Tilsvarende er det nødvendig med nasjonal samordning for å lette o
til videregående opplæring.

En del av de nasjonale interesser som er nevnt ovenfor, faller sammen
lokale interesser. Det vil blant annet også være en lokal interesse å oppdra b
gode samfunnsdeltakere i den enkelte kommune og deltakere i det lokale dem
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Tilsvarende vil det nasjonale kulturgrunnlag i stor grad bygge på et lokalt ku
grunnlag. Nasjonal identitet utvikles blant annet gjennom lokal tilhørighet.

Det er likevel på det rene at hensynet til lokalt selvstyre kan komme i kon
med andre nasjonale velferdsinteresser. Utvalgets oppgave blir derfor å finne
til løsninger som samlet sett tar rimelig hensyn til begge disse typer av interes

Ved sin behandling av St.meld. nr. 23 (1992-93) pekte Stortingets komm
og miljøvernkomité blant annet på den potensielle konflikt som ligger i at kom
nene og fylkeskommunene både skal forvalte rettighetslover og være rasjon
sorganer. Komiteens flertall uttalte følgende om dette (Innst. S. nr. 156 (1992
s. 10):

«...for at konflikten i minst mulig grad skal bli aktuell og lokaldemokrat
ikke undergraves, bør staten for det første søke å begrense antall statli
legg; for det andre så langt som mulig fastsette slike minstestandarde
tigheter osv. ved lov; for det tredje oppnå en bedre samordning av
statlige politikken overfor kommunene; og for det fjerde akseptere lok
variasjoner og ulikheter på områder der slike statlige pålegg ikke er gi

Disse retningslinjene stemmer med hovedtrekk i utvalgets syn på bruken a
ringsmidler slik det er skissert i del II ovenfor.

Som nevnt i punkt 11.2 ovenfor skal utvalget i sitt arbeid med disse spør
blant annet ta utgangspunkt i de prinsipper som ligger til grunn for særlovsti
ningens første del, jf. Ot.prp. nr. 59 (1992-93). Dette innebærer i første rek
kommuner og fylkeskommuner som utgangspunkt skal ha frihet til å bestemm
organisatoriske og administrative oppbygning av skolesektoren. Nasjonale h
kan tenkes å begrunne unntak fra dette utgangspunkt, blant annet når det 
spesifiserte krav til skoleledelse.

At noe tilsvarende utgangspunkt ikke uten videre kan legges til grunn nå
gjelder minstekrav til opplæringsvirksomhetens innhold og resultater, følger b
annet av de linjer som Ot.prp. nr. 59 (1992-93) trekker opp for det videre arbeid
å tilpasse særlovene til prinsippene i kommuneloven:

«Det videre arbeidet vil bli basert på en avveining mellom behovet fo
fektiv tjenesteproduksjon i kommunesektoren og nasjonale hensyn 
rettssikkerhet, likhet mellom geografiske områder og likhet mellom u
brukergrupper. Tilpasningsarbeidet skal ikke omfatte bestemmelser
sentrale velferdsgoder, som f.eks. rett til grunnskoleopplæring.»

Store deler av utvalgets mandat gjelder nettopp spørsmål om behovet for å
«sentrale velferdsgoder» uten unødvendige inngrep i den kommunale handle

I denne vurdering er det viktig å være oppmerksom på behovet for en rim
sammenheng mellom innholdet i den nasjonale styring og de tilgjengelige ress
Det gir f.eks. liten mening i å lovfeste plikter for kommunene eller fylkeskomm
nene uten at de har eller tilføres tilstrekkelige økonomiske midler til å oppfylle
pliktelsene.

På den annen side tar de fleste bestemmelser om krav til kommuner og f
kommuner bare sikte på å sikre et minimumsnivå. I praksis bruker kommunes
ren ofte større ressurser til opplæring enn det som er nødvendig etter minimu
glene. Dette skaper til dels betydelige ulikheter i ressurstilgangen til den en
elev.

Slike ulikheter vil kunne motvirkes eller forhindres gjennom regler om ma
mumsressurser. Utvalget har imidlertid ikke funnet grunn til å foreslå lovbes
melser av en slik kartakter. Kommunene har ulikt inntektsgrunnlag og ulike pr
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teringer, og de vil uansett ha ulikheter i skoletilbudet som i de andre tilbud d
ansvar for. Loven må derfor i hovedsak nøye seg med å sikre et minimum.

11.4 NÆRMERE OM INDIVIDUELLE RETTIGHETER OG PLIKTER
I St.meld. nr. 23 (1992-93) Om forholdet mellom staten og kommunane (s. 50)
det:

«Å definere rettar har som formål å sikre at visse tenester blir ytte når d
behov for dei. Det er også eit siktemål i svært sterk grad å sikre likskap
lom sosiale grupper og mellom ulike deler av landet. Lover om rettar e
kna som eit effektivt verkemiddel med tanke på å oppnå desse måla.»

Individuelle rettigheter er sentrale ledd i den samlede rettsregulering av opplæ
virksomheten i kommuner og fylkeskommuner. Men slike rettigheter er o
begrunnet ut fra andre hensyn enn de nasjonale styringshensyn som det er v
punkt 11.2 ovenfor. Rettigheter skal i første rekke ivareta grunnleggende beh
individene og motvirke vilkårlig myndighetsutøvelse.

Slike regler vil imidlertid ikke i seg selv kunne sikre at de nevnte behov gis
strekkelig vekt. Dersom rettighetsbestemmelser er for detaljerte og omfattend
de også kunne virke mot sin hensikt ved at mye av oppmerksomheten blir rette
regelverket, og ikke mot de enkeltmennesker som reglene skal ivareta.

Et av målene for styringen av opplæringssektoren som det er vist til i punkt
ovenfor, er rett for alle til et opplæringstilbud som er gratis og likeverdig. For 
den enkelte elev et likeverdig opplæringstilbud må dette tilbudet være tilpasset
enes forutsetninger.

Utvalget legger til grunn at retten og plikten til gratis og tilpasset grunnsk
opplæring skal videreføres i en ny opplæringslovgivning. Dette vil også ste
med Norges internasjonale forpliktelser til å sørge for obligatorisk grunnopplæ
Dessuten vil utgangspunktet om rett og plikt for alle til å gå i den offentlige gru
skolen i lokalmiljøet bidra til å sikre hensynet til enhetsskolen.

Også retten til videregående opplæring slik den er innført gjennom Refor
skal ligge fast, jf. også St.meld. nr. 33 (1991-92) Kunnskap og kyndighet og O
nr. 31 (1992-93), som er to av utvalgets grunnlagsdokumenter.

De grupper som har et særskilt behov for tilpasset opplæring, er blant dem
har størst behov for å få visse minimumsytelser sikret gjennom nasjonalt fas
rettighetsbestemmelser. Selv om det er grunn til å tro at kommuner og fylkes
muner vil være opptatt av å ivareta også slike gruppers særskilte behov for o
ring, finner utvalget det likevel ønskelig å videreføre en særlig lovfestet rett til 
sialundervisning for elever som på grunn av funksjonshemning eller andre sæ
forhold ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Ut
get vil også foreslå at dagens rett til spesialpedagogiske tiltak for barn i førsk
der med særlige behov opprettholdes.

Også andre gruppers spesielle behov og forhold vil kunne tilsi at de sikres
lige rettigheter gjennom lov. Blant annet tilsier samenes særlige stilling som u
folkning og statens ansvar etter Grunnloven § 110 a at de rettigheter som
samiske folkegruppe er gitt i dagens opplæringslovgivning, videreføres og ev
elt styrkes.

Lovfesting av rettigheter innebærer motsvarende plikter for kommuner, fyl
kommuner eller stat. Omvendt vil utvalget vurdere om lovfestede plikter for
offentlige bør innebære en korresponderende rett for individene, og om denne
i tilfelle bør komme eksplisitt til uttrykk i loven. Som nevnt i del II ovenfor kan bla
annet individenes mulighet til i siste instans å få sine rettigheter fastsatt av do
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lene tjene som middel til å håndheve de korresponderende plikter for kommun
fylkeskommuner. Spørsmålet om å la rett følge plikt må derfor blant annet vurd
i lys av behovet for håndhevingsmidler.

Utformingen og omfanget av rettighetsbestemmelser er sentrale eleme
grensedragningen mellom offentlig og privat ansvar. På svært mange områ
oppnåelse av mål avhengig av et delt ansvar mellom offentlig sektor og pr
Uansett hvordan rettighetsbestemmelsene blir utformet, vil oppnåelse av skol
tiske mål om likhet og likeverdighet også avhenge av eleven selv og hennes
satte. Både utbyttet av undervisningen, og de kostnader og anstrengelser so
legang innebærer for elever og foresatte, varierer betydelig.

Et viktig spørsmål som oppstår når grensen mellom offentlig og privat an
skal trekkes, er om og i hvilken grad den enkelte har innflytelse over de forhold
utløser rettigheten. Likevel er det antakelig bred enighet om at visse rettighete
ger på mer grunnleggende hensyn enn andre. Retten til spesialundervisning
skyss vil således bygge på ulikt grunnlag. Utvalget går likevel inn for å oppretth
rettigheter på begge disse områdene.

I tillegg til rettigheter til bestemte ytelser kan særlige behov for enkelteleve
grupper tale for å gi disse særskilte prosessuelle rettigheter utover det som fø
alminnelige forvaltningsrettslige regler. Her vil det ikke være tale om rettighe
form av rettskrav på bestemte ytelser, men om at elevene og/eller deres foresa
stille bestemte krav til beslutningsprosessen i forbindelse med avgjørelser
angår dem (rett til særskilt begrunnelse, klagerett mv.).

Utvalget vil vurdere hvorvidt elever og foreldre bør gis prosessuelle rettigh
utover dem som i dag følger av blant annet forvaltningsloven. At de på denne m
sikres innflytelse i beslutningsprosessen, vil kunne bidra til å sikre rettssikkerh
for elever og foreldre og til at beslutninger som angår dem, treffes på et best 
grunnlag av fakta og rettslige vurderinger.

Svært omfattende særbestemmelser av prosessuell karakter vil imidlertid k
føre til en fare for at skolesektoren blir så belastet med saksbehandling at res
som burde ha vært brukt til opplæringsvirksomhet, blir bundet opp. Derfor vil u
get bare foreslå særlige regler om saksbehandlingen på områder der beho
styrket rettssikkerhet er særlig påtrengende, slik som ved beslutninger om å 
spesialundervisning.

11.5 NÆRMERE OM STATLIG STYRING AV PRIVAT OPPLÆRING
Hittil i dette kapitlet har utvalget konsentrert seg om spørsmål som gjelder s
styring av opplæringsvirksomhet i kommuner og fylkeskommuner. Graden
offentlig styring av opplæringssektoren må også vurderes i forhold til privatsko
og andre opplæringstiltak utenfor kommunesektoren.

Etter dagens privatskolelov kan det gis statsstøtte til drift av private grunns
og private videregående skoler som er stiftet av religiøse og/eller etiske gru
som et faglig-pedagogisk alternativ, for undervisning av norske barn og norsk
dom i utlandet eller for å gi videregående yrkesrettet undervisning som ikke gi
videregående offentlige skoler. Statsstøtte kan også gis til skoler som oppret
å fylle et kvantitativt behov for undervisning.

Hensynet til nasjonale interesser, herunder hensynet til enhetsskolen, må
ges stor vekt i en vurdering av hvor sterkt privat opplæring skal underkastes o
lig styring. Også prinsippet om likeverdighet vil sette grenser for hvor store uli
ter mellom rammevilkårene i offentlig og privat sektor som kan aksepteres.

De nevnte nasjonale og individuelle hensyn må imidlertid veies mot foreldr
grunnleggende rett til å velge privatskole for sine barn. Denne retten er også n
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i blant annet FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigh
artikkel 13 (3), og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, 1. till
protokoll artikkel 2.

Norge er forpliktet til å tillate drift av privatskoler som holder et forsvarlig fa
lig nivå. De folkerettslige forpliktelsene antas ikke å gi plikt til å gi statsstøtt
slike skoler. Men statsstøtte er selvsagt et viktig middel til å gjøre foreldrenes 
frihet reell.

Dagens lovregulering av privat opplæring i skole og i hjemmet springer u
en langvarig politisk prosess. Utvalgets mandat gir ikke grunnlag for å fo
vesentlige endringer i den avveining mellom nasjonale interesser og hensy
foreldrenes valgfrihet som ligger bak denne lovregulering.

Dette innebærer blant annet at dagens regler om retten til statsstøtte og o
til opplæringens innhold mv. i hovedsak vil bli foreslått videreført. På den måte
privatskolene fortsatt kunne utgjøre et supplement til offentlige skoler, sam
som den offentlige grunnskolen bevares som møteplass for det overveiende
barn og unge i lokalmiljøet, på tvers av kulturelle og sosiale skillelinjer.

Også private voksenopplæringstiltak utgjør en viktig del av den private op
ringssektor. Slike tiltak omfatter i hovedsak studieforbund og fjernundervisning
stitusjoner. I lys av forventede utrednings- og reformarbeid har utvalget ikke 
slått endringer i prinsippene for den offentlige styringen av denne virksomhet

Etter utvalgets oppfatning er det heller ikke aktuelt å foreslå endringer i fo
høgskolenes stilling som et uavhengig skoleslag med stor grad av pedagogisk
Folkehøgskolenes frie stilling tilsier tvert imot at deres virksomhet i mindre g
enn i dag bør gjøres til gjenstand for statlig detaljregulering. Slik detaljregule
vil også kunne være et hinder for effektiv ressursutnyttelse ved den enkelte s

11.6 HOVEDOMRÅDER FOR STYRING AV OPPLÆRINGSVIRKSOM-
HET

Nasjonale læreplaner (fagplaner og mønsterplaner) brukes i dag til å styre inn
i grunnskoleopplæringen, i videregående opplæring og i enkelte deler av vo
opplæringen. I tillegg styres opplæringens innhold gjennom lov- og forskriftsr
lering av elev- og lærlingvurderinger, herunder eksamen og fag-/svenneprøve

Læreplanen er et sentralt element i den statlige styringen av opplæring
somhet i kommuner og fylkeskommuner. I St.meld. nr. 37 (1990-91) Om orga
ring og styring av utdanningssektoren heter det blant annet (s. 24):

«Departementet må fortsatt være ansvarlig for utvikling og godkjennin
læreplaner både for grunnskolen (læreplaner), den videregående skole
planer) og fagopplæringen i arbeidslivet (opplæringsplaner). Lærepla
vil være det mest egnede styringsinstrumentet for å ivareta det nasjona
svaret for opplæringens innhold.»

I meldingen går Regjeringen inn for at læreplanene ikke skal være for deta
Læreplanene skal inneholde klare kunnskaps-, ferdighets-, og holdningsm
beskrive hovedmomentene i opplæringen. Læreplanene skal også gis en slik
ming at opplæringen kan tilpasses forskjellige gruppers behov i undervisning
asjonen.

Sammen med felles elevvurdering kan nasjonale læreplaner også gi den
progresjon og det felles faglige innhold som er nødvendig for å lette skolebyt
elevene ved flytting og ved opptak til videregående opplæring og høyere utdan

I tråd med sitt mandat legger utvalget etter dette til grunn at statlig styrin
hovedtrekkene i opplæringens faglige innhold er nødvendig for å ivareta nasj
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og individuelle hensyn. Slik styring er med på å sikre et felles kultur-, verdi
kunnskapsgrunnlag, et høyt kunnskapsnivå i befolkningen og et likeverdig op
ringstilbud til alle.

Også høy lærer- og skolelederkompetanse og felles lærerutdanning vil bid
å ivareta fellesinteressene ved å legge til rette for god formidling av et felles f
innhold og et felles kunnskaps-, verdi- og kulturgrunnlag. Høy kompetanse gir 
ren kapasitet og evner til å gi opplæring som er tilpasset den enkelte elevs ev
forutsetninger. Videre bidrar skolefaglig kompetanse hos skolelederen til god 
telegging av skolens og den enkelte lærers pedagogiske arbeid.

Utvalget vil således gå inn for at de nåværende krav til kompetanse for u
visningspersonale og skoleledere i hovedsak videreføres, og at ordningen
nasjonal utdanning av undervisningspersonale opprettholdes. Det vises i den
bindelse til St.meld. nr. 37 (1990-91) Om organisering og styring av utdanning
toren, s. 28, der grunnutdanningen for lærere fremheves som et viktig nasjona
ringsinstrument.

I mandatet er mulighet for livslang læring fremhevet som et hovedmål for
tens forvaltning av opplæringssektoren. Etter St.meld. nr. 4 (1992-93) Langtid
grammet for 1994-97 skal organisasjonene i voksenopplæringen, sammen me
leverket, tas mer aktivt i bruk i en samlet strategi for livslang læring. Også i fo
delse med Reform 94 er det lagt vekt på voksnes adgang til opplæring. Etter l
videregående opplæring § 4 skal fylkeskommunen således gi et tilbud utove
rettighetene til tre års videregående opplæring tilsier.

Utvalget legger til grunn at adgangen til livslang læring fortsatt skal være 
hovedområdene for statlige styring av opplæringssektoren. Utvalget vil i denn
bindelse videreføre den styringen som ble innført med Reform 94, og de prins
som ligger til grunn for dagens rettslige regulering i voksenopplæringsloven. D
også foreslå at livslang læring tas inn i lovbestemmelsene om opplæringens fo
se nærmere i "Formålsbestemmelser" i kap. 13 nedenfor.

Også på andre områder kan det være aktuelt, på grunnlag av en avveinin
lom lokale, nasjonale og individuelle hensyn, å vurdere eventuelle lovpå
Denne avveiningen vil være et hovedtema i den gjennomgang av enkeltkomp
ter i den fremtidige opplæringslovgivning som utvalget legger fram i del IV ned
for. Der vil utvalget blant annet gå nærmere inn på brukermedvirkningen og f
drenes rett til å velge skole for sine barn ("Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20
og 34), arbeidslivspartenes deltakelse i styringen av fagopplæringen ("Særlig om
fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32) og Sametingets rolle i styringen av sam
opplæring ("Særlig om samisk opplæring" i kap. 33).
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12.1 INNLEDNING
Etter utvalgets mandat er et av hovedmålene å få et lovverk som samlet sett fr
som et bedre og klarere styringsmiddel. En lovstruktur som gjør innholdet me
gjengelig vil etter utvalgets oppfatning være et viktig bidrag til å nå dette måle

Bedre tilgjengelighet vil ha størst betydning for brukergrupper og individer 
i utgangspunktet står uten juridisk bistand. Som utgangspunkt vil dette særlig g
elever/lærlinger, foreldre, skolens tilsatte og ledelse, lærebedrifter og organis
ner på lokalplanet. For den offentlige forvaltning vil økt tilgjengelighet kunne b
til en mer effektiv administrasjon av de forvaltningsområder loven regulerer.

Flertallet av opplæringslovgivningens brukere mangler formell juridisk kom
tanse. Dette tilsier at lovstrukturen i stor grad bør styres av hvilke bestemmelse
henger sammen ut fra de forhold de regulerer. Lovbestemmelsene kan alts
uten videre grupperes etter hva som anses som juridiske problemområder.

Lovstrukturutvalgets innstilling (NOU 1992: 32), som etter mandatet skal v
et av utvalgets grunnlagsdokumenter, inneholder vurderinger av interesse for 
målet om lovstruktur i opplæringssektoren. Innstillingen går imidlertid ikke inn
spørsmålet om lovenes indre systematikk.

Utvalget skal først vurdere hvordan lovbestemmelsene om de enkelte h
spørsmål skal grupperes, herunder valget mellom en eller flere lover (punkt 1
Dernest vurderes den indre systematikken i de enkelte lovene (punkt 12.3). S
mål knyttet til reglenes plassering i lov eller forskrift er allerede behandlet i "Retts-
lige reguleringer" i kap. 7.

Utvalget presiserer at valget av lovstruktur som utgangspunkt er uten bety
for lov- eller forskriftsbestemmelsenes innhold.

12.2 GRUPPERING AV LOVBESTEMMELSENE ETTER HOVEDOMRÅ-
DER

12.2.1 Allmenne utgangspunkter

I NOU 1992: 32 vurderer lovstrukturutvalget hvilken inndeling av lovverket som
mest hensiktsmessig. Det heter blant annet (s. 105):

«En samling etter samfunnssektor/livsområder vil ofte gi et oversiktlig 
de av aktuelle normer for den som har behov for å kjenne reglene på e
funnsområde. Samling av normene innenfor en sektor gjør det lettere
alle relevante forhold i sammenheng når man skal løse problem som op
innenfor sektoren. Dette gjelder ikke bare for den som skal finne ut hv
normer man bør følge eller som skal løse et problem. Også den som s
terprøve andres avgjørelser, den som skal håndheve et normsett, o
minst den som skal gi eller vedlikeholde et normsett, drar fordel av en 
ling av normene.»

Prinsipielt hevder Lovstrukturutvalget at dersom lovene skal bli mest mulig o
siktlige og konsekvente, bør de omfatte vide sektorer. Lovene bør imidlertid
dekke et unødig stort område. I denne avveiningen er det etter Lovstrukturutv
oppfatning av sentral betydning hvilke regler de viktigste brukergruppene
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behov for å se i sammenheng. Loven må ikke gis et så bredt virkeområde at s
bestemmelser ikke kommer tydelig fram, eller at regelverket blir lite tilgjengeli

Utvalget vil legge til grunn at lovverkets tilgjengelighet vil vinne på at aktivi
ter som utad fremstår som et sammenhengende hele, også i lovverket blir reg
sammenheng. Ved at lovstrukturen tilsvarer strukturen i de faktiske aktiviteter
lovverket lettere å finne fram i for den som kjenner vedkommende sektor eller
område, eller som ønsker å sette seg inn i den rettslige regulering av sektore
livsområdet.

Ved at bestemmelser som henger sammen, gis i en felles lov, legges det o
rette for større sammenheng i senere lovendringer.

På den annen side kan en samling av lovbestemmelser etter ovennevnte p
per gi et uoversiktlig lovverk hvis strukturen gjør det nødvendig å fastsette et
antall unntak fra fellesbestemmelsene.

Det må også tas hensyn til at en god del av den relevante lovgivning vil 
større virkeområde enn den enkelte særlov. På opplæringsområdet gjelder de
eksempel bestemmelsene i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Slike bes
melser bør som utgangspunkt ikke tas inn i sektorlovgivningen. Dette gjelder
fordi «sitat»-reglene i den enkelte særlov vil kunne komme i utakt med den v
utvikling av de alminnelige bestemmelsene.

På sin side vil uttrykkelig henvisning til alminnelige bestemmelser kunne sk
uklarhet om forholdet til regler som ikke er omfattet av henvisningene. Dette
imidlertid avveies mot behovet for informasjon om regler av alminnelig kara
som det har særlig stor betydning å være oppmerksom på, eller som det i særl
er viktig å sikre respekt for. Slike forhold kan tilsi at særlovgivningen i enkelte
feller eksplisitt viser til mer alminnelige regler. Og i alle tilfeller må det tilstreb
harmoni mellom terminologien i særlov og i alminnelig lov. På opplæringslov
ningens område gjelder dette f.eks. bruken av ordet «forskrift», som må tilp
definisjonen i forvaltningsloven § 2 og reglene i lovens kap. VII om høring og ku
gjøring mv.

12.2.2 En felles lov for all grunnskoleopplæring og videregående opplæring
Grunnskoleopplæringen og videregående opplæring fremstår i dag som et sam
hengende opplæringsløp. Dette er i tråd med intensjonene bak Reform 94, og 
sis vil de fleste som gjennomfører grunnskolen, fortsette i videregående opplæ

Barn, ungdom og enkelte voksne har rett til både grunnskoleopplæring og
regående opplæring. For enkelte med særskilte behov starter dette rettighets
opplæringsløpet allerede i de første leveår. Dermed skiller slik opplæring seg
kert fra alle øvrige opplæringstilbud, som ikke er rettighetsbasert. Dessuten d
grunnskole og videregående opplæring en felles plattform for all formalisert y
kompetanse og høyere utdanning.

En rekke av utvalgets forslag til lovbestemmelser vil helt eller delvis være f
for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i både offentlig og privat
Det gjelder blant annet undervisningens organisering og kompetansekrave
personalet i skolen.

På denne bakgrunn må det antas at en felles lov for grunnskole og videreg
opplæring vil gi en mer oversiktlig struktur enn separate lover for de to opplær
slagene. En felles lov vil også bidra til at sammenhenger og ulikheter mellom
læringsslagene kommer klarere til uttrykk. Begge deler vil være en fordel s
administrativt som fra et brukersynspunkt.

Videre vil en felles lov for begge opplæringsslagene være godt egnet til å
helhetlig behandling av spørsmål som gjelder overgangen mellom grunnsko



NOU 1995:18
Kapittel 12 Ny lovgivning om opplæring 71

ende

kelte

ere-
 peda-

 lære-
ning
pplæ-

 det
regå-

fram
urde
. 122).
: 4,

Lov-
n om

de
jen-

il å
pplæ-

ler av
slike
udie-

vate
fattet
r pri-

nde
rt ledd

nsko-
egå-
jeven
r ikke
ke-
ring.
nne

dd - i

tter
ulerer
å den
koles
videregående opplæring. Dette er særlig viktig fordi grunnskolen og videregå
opplæring har forskjellige ansvarssubjekter.

En felles lov vil også kunne bidra til å sikre bedre samordning av de en
bestemmelsene ved fremtidige lovendringer enn det som i dag ofte er tilfellet.

Også fagopplæringen i bedrift er i dag en del av den felles strukturen i vid
gående opplæring. Læreplanene legger opp til et sammenhengende faglig og
gogisk løp fram til fag- og svennebrev som både omfatter opplæring i skole og
tid i bedrift. Både for elever, lærlinger, skolepersonalet og den offentlige forvalt
er fagopplæringen i bedrift blitt en integrert del av den øvrige videregående o
ring.

I NOU 1991: 4 Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle vurderte
såkalte Blegen-utvalget det som mest rasjonelt å samle alle lovregler om vide
ende opplæring, derunder fagopplæring, i en felles lov. Flertallet kom likevel 
til at at bare lovreglene om rett til opplæring etter gjennomført grunnskole b
samles, mens de øvrige delene av lovverket i hovedsak burde opprettholdes (s

Lovstrukturutvalget slutter seg til argumentene for en felles lov i NOU 1991
men går ikke inn på den nevnte konklusjon fra Blegen-utvalgets flertall. Etter 
strukturutvalgets oppfatning er det mye å vinne ved å slå sammen lovgivninge
videregående opplæring (se NOU 1992: 32 s. 135).

Etter flertallets oppfatning vil en felles lov for fagopplæringen og videregåen
opplæring for øvrig gjøre lovreguleringen av videregående opplæring mer tilg
gelig for lovens brukere og for forvaltningen. En felles lov vil også bidra t
fremme den integreringstanke som ligger bak kursstrukturen i videregående o
ring. Medlemmene Sverdrup og Aagesen viser til sin særuttalelse i punkt 12.2.4.

Også private grunnskoler og videregående skoler med statstilskudd er de
det felles opplæringsløpet. Plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles ved 
skoler, og private videregående skoler vil i hovedsak gi samme yrkes- eller st
kompetanse som offentlige skoler.

Både i dagens lover og i utvalgets forslag til ny opplæringslovgivning er pri
grunnskoler og videregående skoler som mottar statstilskudd, i hovedsak om
av de samme bestemmelser som tilsvarende offentlige skoler. En felles lov fo
vate og offentlige skoler vil derfor etter flertallets oppfatning forenkle lovverket og
tydeliggjøre likheter og ulikheter i kravene til offentlige og private skoler. Medlem-
met Riosianu viser til særuttalelse i punkt 12.2.4.

En felles lov for privat og offentlig opplæring i grunnskolen og på videregåe
nivå vil også innebære en anerkjennelse av de private skolene som et integre
i det samlede opplæringstilbud.

Det som her er sagt om sammenhengen mellom offentlige og private grun
ler og videregående skoler gjelder etter flertallets oppfatning likevel ikke vider
ende skoler som gir «vidaregåande yrkesretta undervisning som ikkje vert g
ved vidaregåande offentlege skular», jf. privatskoleloven § 3 e. Slike skoler ha
paralleller i det offentlige skoleverk og vil derfor falle utenfor det naturlige vir
område for en felles lov om grunnskoleopplæring og videregående opplæ
Dagens lovregler om skoler som faller inn under privatskoleloven § 3 e, vil ku
tas inn i voksenopplæringsloven eller - siden det bare er tale om rett til tilsku
forskrift uten særskilt hjemmel i lov.

Hensynet til et mest mulig konsekvent og tilgjengelig lovverk tilsier videre e
utvalgets oppfatning at også de deler av dagens voksenopplæringlov som reg
grunnskoleopplæring og videregående opplæring, tas inn i den nye loven. P
måten vil alle lovregler om opplæring på grunnskolens og på videregående s
nivå være omfattet av den felles lov for slike spørsmål.
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Etter flertallets oppfatning har de øvrige deler av voksenopplæringsloven d
mot liten naturlig sammenheng med de emner som vil bli regulert i den fores
felles lov om grunnskole og videregående opplæring. Disse delene av loven
hovedsak bestemmelser om tildeling av statstilskudd, herunder vilkår for slik t
ling. Bestemmelsene og det tilbud de regulerer, skiller seg altså vesentlig fra in
det i en felles lov for grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Medlemmet
Berg viser til særuttalelse i punkt 12.2.4.

Endelig er det meget nær sammenheng mellom reglene om skyss for ele
grunnskolen og i videregående skole. Reglene i lov 09.05.1986 nr. 19 om org
ring av velferd for elever og studenter § 3 om skyss m.m. for elever i videregå
skole bør derfor etter utvalgets oppfatning flyttes inn i den nye fellesloven.

På denne bakgrunn vil utvalgets flertall foreslå en felles lov for offentlig og
vat grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Loven skal omfatte a
opplæring uten hensyn til om de som mottar den, er barn, ungdom eller voksne
slaget innebærer at de øvrige deler av voksenopplæringsloven blir oppretthold
egen lov. Heller ikke skoler som er nevnt i privatskoleloven § 3 e, bør føres
under en felles lov om grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

12.2.3 Folkehøgskoleloven
Utvalget har vurdert om lovreglene om folkehøgskoler fortsatt bør stå i en ege
eller bør innarbeides i en lov om grunnskoleopplæring og videregående opplæ

Etter sitt formål skiller folkehøgskolen seg pedagogisk og innholdsmessig 
fra grunnskolen og den videregående opplæring. Folkehøgskolen hører s
hjemme i voksenopplæringsfeltet, der den skal ta sikte på folkeopplysning og
en arena for allmenndanning og personlighetsutvikling. Allmenndanning, som
bærende perspektiv, har like mye å gjøre med utvikling, personlig vekst og livs
ning som med innlæring av kunnskap. Derfor skal folkehøgskolen være pensu
eksamensfri, og den gir ikke elevene formell kompetanse.

På denne bakgrunn faller folkehøgskolen utenfor det sammenhengende o
ringsløp i grunnskole og videregående opplæring. Også sett i et brukerperspek
folkehøgskolen derfor fremstå som særegent i forhold til det ordinære skol
Hensynet til tilgjengeligheten av reglene både om folkehøgskoler og om grunn
ler og videregående opplæring trekker derfor i retning av å holde folkehøgsk
utenfor en felles lov om grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

På denne bakgrunn foreslår utvalgets flertall at folkehøgskoleloven oppretthol
des. Medlemmet Berg viser til særuttalelse i punkt 12.2.4.

12.2.4 Særuttalelser

Særuttalelse fra medlemmene Sverdrup og Aagesen

Utvalgets medlemmer Sverdrup og Aagesen mener at fagopplæringen i bedrif
satt bør reguleres gjennom en lovgivning som holdes utenfor samordningen
slått av utvalgets flertall.

Fagopplæringen i bedrift har betydelig egenart. Opplæring i skole og fagop
ring i bedrift er historisk sett to ulike skole- og opplæringssystemer. Reformarb
på 1970-tallet, og i siste omgang R-94 har lagt grunnlaget for samordning og 
fordeling der det tidligere hersket motsetninger og konkurranse.

Men til tross for dette er det fremdeles ulikheter mellom de to opplærings
temene både når det gjelder målsetting, faginnhold, arbeidsmåter og ikke mins
ringsordninger.
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I innstillingens "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 om fagopplæ-
ring i arbeidslivet er det gjort nærmere greie for denne styringsordningen, 
grunnlag og særtrekk. Her er det vist til ILO-konvensjonen nr 142 som forpl
statene til å bygge opp sin yrkesopplæring i samarbeid med partene i arbeid
og til ILO-rekommandasjon nr. 150 om partenes representasjon i styringsorga
Dagens lovgivning bygger på disse forutsetningene, og partenes sterke stilling
mer til uttrykk ved at de utgjør et flertall i de råd, utvalg og nemnder som er ti
rådgivnings- eller beslutningsmyndighet.

Det er viktig at den sterke stilling som partene her er tillagt, ikke rokkes 
Det er disse medlemmers oppfatning at dette formål best kan sikres ved at lo
fagopplæring i arbeidslivet opprettholdes som egen lov.

Blegenutvalget, som gjennom sin innstilling la grunnlaget for Reform 94, 
derte også hensiktsmessigheten av å samle alle lovregler om videregående 
ring, derunder fagopplæringen, i en felles lov. Et flertall i utvalget valgte å opp
holde gjeldende ordning med to separate lover og begrunnelsen for dette stan
synes å ha vært de særlige forhold som kjennetegner fagopplæring i arbeidsl

I forbindelse med behandlingen av de forslagene som førte til innføringe
Reform 94, har lov om fagopplæring i arbeidslivet vært gjenstand for en omfatt
revisjon for å kunne virke som et tjenlig instrument for de nye prinsippene som 
tinget har fastsatt. Dette skjedde så sent som i 1993.

Fra høsten 1996 skal reformen settes i verk i samarbeid med bedrift
arbeidslivet for øvrig. Om forutsetningene for dette samarbeidet har utvalge
"Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32) uttalt:

«Etter utvalgets oppfatning er arbeidslivspartenes medvirkning en foru
ning for at systemet med videregående opplæring i bedrift skal fungere
sin hensikt. Det er først og fremst partene i arbeidslivet som kan mot
bedriftene til å motta lærlinger. Arbeidslivspartene har også i særlig 
kunnskap om arbeidslivets behov for yrkeskompetanse.»

Skal utprøvingen av denne viktige reformen lykkes, forutsettes det tilslutnin
alle deltakere i prosessen og et samarbeid mellom likeverdige parter. For pa
arbeidslivet er lov om fagopplæring et viktig identitetsmerke med betydelig s
bolverdi. Gjeldende lov er det beste grunnlaget for den tilslutning fra tariffpar
som er helt nødvendig for å sikre en vellykket iverksetting av Reform 94.

Loven gir dessuten rettslig vern om og regulerer en opplæring som delvi
andre mål enn den som omfattes av någjeldende lov om videregående opplæ

Kravet til kvalitetssikring av opplæringen innenfor yrkesopplæring vil o
være en annen enn i mer tradisjonell videregående opplæring. I fag- og yrke
læringen vil den praktiske opplæring være et vesentlig bidrag i kompetanseop
gingen av arbeidstakeren. Dette må nødvendigvis som oftest basere seg på
duell tilpasning. Etablering av kvalitetssikringssystemer tilpasset dette beho
nok mange ganger adskille seg fra de kvalitetssikringssystemer som vil være
vendige ved ordinær videregående opplæring i skole.

En slik tilpasset kvalitetssikring mener disse medlemmer man lettest vil ku
etablere basert på en egen lov tilpasset de spesielle behov som foreligger for
rettet opplæring.

I sitt forslag legger utvalgets flertall opp til å overlate til departementet gjen
forskrifter å regulere fag- og yrkesopplæringen. Etter någjeldende lov om fag
læring er det tilpassede lovbestemmelser som regulerer fag- og yrkesopplær
Det betyr at Stortinget har vurdert og fastsatt hva som skal gjelde for denne v
del av videregående opplæring. Ved å basere seg på rammebestemmelser 
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og ellers foreta reguleringen gjennom forskrifter, bortfaller muligheten for å få 
Stortingets syn på sentrale deler av regelverket.

Flertallets forslag vil føre til en samordning av disse to lovene, samtidig 
tariffpartenes innflytelse over viktige sider ved opplæringen foreslås avgren
denne forbindelse vises eksempelvis til flertallets forslag om yrkesopplæring
mndenes mandat.

Disse medlemmer vil derfor gå inn for at lov om fagopplæring i arbeidsl
opprettholdes som egen lov. Når det ellers gjelder flertalllets forslag om struk
for en ny opplæringslov, slutter disse medlemmer seg til flertallet.

Særuttalelse fra medlemmet Riosianu:

Medlemmet Riosianu går inn for at lovbestemmelsene om private skoler samles
egen lov. Det vil gi de beste muligheter for en hensiktsmessig og praktisk lov
lering som samtidig er oversiktlig for de viktigste brukergrupper. Dette medlem
er for øvrig enig med flertallets forslag.

Dette medlem viser til de innledende utsagn i "Lovstruktur" i kap. 12 om lov-
struktur, der det legges vekt på at en lovstruktur som gjør lovens innhold me
gjengelig, er et vesentlig moment i utvalgets arbeid. Det vises også til at det
størst betydning for grupper som står uten juridisk bistand.

Dette medlem er av den oppfatning at lovregulering for private skoler bes
klarest for brukerne kan gis i en egen lov for skoleslaget. Jeg peker på særlig
skjeller mellom offentlige og private skoler på følgende punkter:

Eierforhold og ansvar:
Når en gruppe foreldre eller andre av religiøse/etiske grunner, faglig/ped

giske grunner eller andre grunner som privatskoleloven anfører, påtar seg et 
i forhold til offentlige myndigheter, som ellers ville ha plikt til å sørge for skole
bud, er det i partenes interesse at forholdet mellom alle parter er klart reguler

Forholdet til myndighetene:
For de private skoler er det ikke hensiktsmessig og heller ikke korrekt å

holde seg til ulike nivåer i forvaltningen i forskjellige saker, og i de fleste tilfe
vil statsadministrasjonen være «rette vedkommende».

Godkjenning av opprettelse av private skoler vil være en sak som ikke avg
på lokalt nivå, selv om lokale myndigheter skal gi uttalelse i saken. Likedan vi
være sentrale myndigheter som behandler tilskuddssaker og utbetaling av tils
Behandling og godkjenning av læreplaner for private skoler vil også skje på s
nivå.

Informasjon til de private skolene vil i stor grad komme fra departemente
SU-kontorene, og det kan være tvil om det er hensiktsmessig å forutsette at de
gå gjennom flere ledd i forvaltningsapparatet.

Disse momenter viser at private skoler administrativt skiller seg fra den of
lige skolen, og at et felles lovgrunnlag ikke nødvendigvis samsvarer med de 
tiske forhold. Det foreliggende utkast til felles lov tydeliggjør dette idet det flere
der brukes begre som kommune eller fylkeskommune hvor det logisk vil gjelde
lens styre eller eier.

Det er de sentrale myndigheter som i hovedsak er den offentlige part i sam
ling mellom private skoler og myndighetene, og når det i offentlig skole legges
på overføring av ansvar til lokale politiske myndigheter, har dette liten relasjo
private skoler.

Det kan i denne forbindelse vises til at universitetsloven nylig er revidert o
inkorporering av lov om private høgskoler i den ble vurdert og forkastet. På m
måter er dette en parallell situasjon.
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Personalets situasjon:
Jeg vil innledningsvis understreke at jeg mener at kravet til personalets kv

kasjoner ikke skal være mindre i private skoler enn i offentlige skoler, og det er
alminnelig akseptert at de har rett til samme lønns- og arbeidsvilkår.

Den situasjon at forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i offentlig s
reguleres av lov om tjenestetvister, mens forholdet mellom partene ved private
ler reguleres av lov om arbeidstvister, innebærer imidlertid en klar forskjell. Sk
lovgivningen og tariffavtaler regulerer i vesentlig grad arbeidsvilkårene i offen
skole, og en felles skolelovgivning vil lett skape uklarheter om personalets ret
situasjon i private skoler.

Imidlertid kan også skolens ideologi, innhold eller arbeidsmåte, at mange s
er internatskoler, at skoler ikke har paralleller i offentlig skoleverk og event
også er utenlandsskoler, føre til at det blir stilt andre kvalifikasjonskrav og gitt a
arbeidsoppgaver enn til personalet ved offentlige skoler.

Økonomiske forhold:
Bestemmelser om tilskudd til private skoler er en vesentlig del av privatsk

loven. Disse lovreglene kan i prinsippet gis plass i et eget avsnitt i en felles o
ringslov. Jeg ser imidlertid ikke at det kan gi noen praktiske fordeler framfo
egen lov. Også i en felles opplæringslov vil disse reglene være spesialregle
gjelder bare denne gruppen skoler. Det synes derfor heller ikke å være noe
begrunnelse for at disse bestemmelsene skal inn i en felles lov.

Forholdet til læreplaner:
Læreplanene brukes både til styring av faglig innhold og arbeidsmetoder

i grunnskolen, i videregående skole og i voksenopplæringen. Det sies også a
planene tar sikte på å være en forpliktende ramme for arbeidet i skolen.

For noen private skoler som har et annet ideologisk fundament enn den o
lige skolen, og for skoler som ikke har paralleller i offentlig skole, kan det i g
tilfeller bli meget vanskelig å tilpasse seg læreplanen for den offentlige skolen
kan gå på undervisningens innhold og form, pedagogisk opplegg med altern
arbeidsmåter o.l.

Det innebærer ikke at det ikke skal stilles krav om kunnskapsformidling og
turformidling også til private skoler. Også privatskolenes elever er medlemmer
norske samfunnet og skal ha del i disse verdier på linje med offentlige skoler. 
dan vil det i mange tilfeller være en felles offentlig eksamen som skal gjennomf
og det bør være overgangsmuligheter mellom private og offentlige skoler på
mulig nivåer.

De fundamentale grunnene for å opprette og drive frie skoler vil føre til ko
kvenser for innhold og arbeidsmåter i skolen, og det kan også innebære at det
et annet opplegg rundt den faglige undervisningen. Også disse momentene in
rer at det ikke er uproblematisk med en felles lovregulering for offentlige og pri
skoler.

Vurderinger fra Ot.prp. nr. 58 (1983-84):
Forholdet mellom lov om private skoler og offentlig skolelovgivning uttrykk

i proposisjonen slik:

«Bestemmelsen i nr 1 om at skolene skal være underkastet den eller de
som gjelder for vedkommende skoleslag for så vidt intet annet følger av
vatskoleloven, har fra departementets side vært fortolket slik at det e
vatskoleloven som primært regulerer det offentliges for  hold til skoler s
mottar tilskudd etter loven. Først når et spørsmål ikke kan anses løst 
nom bestemmelsene i privatskoleloven, bør det bli tale om anvendel
lovgivning for de offentlige skoler. Det må her tas i betraktning at mens
vatskoleloven regulerer det offentliges forhold til private rettssubjekter
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lovgivningen for de offentlige skoler først og fremst forvaltningslover s
retter seg mot kommuner og fylkeskommuner, og som inneholder bes
melser om offentlige organers oppgaver, funksjonsfordeling og sak
handling i forbindelse med offentlige skoler, utgiftsfordeling mellom s
og fylkeskommune og kommune, offentlige organers styring og adminis
sjon m.v. De fleste av disse bestemmelser er ikke aktuelle for private sk
Etter sin ordlyd kan sammenkoplingen mellom privatskoleloven og lov
for de offentlige skoler dessuten gi grunnlag for uklarhet og tvil med hen
til hvilke bestemmelser i disse lover som også skal gjelde for private 
ler.»

Særuttalelse fra medlemmet Berg:

Opplæringslovutvalget er ifølge mandatet bedt om å vurdere hensiktmessighe
å samle de sju «opplæringslovene i en felles lov som dekker nivåene til og med
regående opplæring, i forhold til å opprettholde enkelte av dem, eller alle, som
lover, men med innbyrdes samordning».

Norge har en ganske komplisert utdanningsadministrasjon - fordelt p
offentlige nivåer (kommune, fylkeskommune og stat), samt private institusjon
rer. Strukturen i lovverket bør bidra til å gjøre denne viktige samfunnssekt
enklest mulig å forholde seg til for innbyggere som verken er eksperter på offe
administrasjon eller på lovverkets oppbygning.

Dette medlem mener at lovverkets struktur bør være brukervennlig, så le
gjengelig som mulig for folk flest, samt for et stort antall politikere og offentl
saksbehandlere.

Dette medlem mener at jo færre lover Norge har på opplæringssektoren, j
brukervennlig er lovstrukturen. Å samle eksisterende lover i færrest mulig nye 
bidrar også til at en markerer sammenhengen i det norske utdanningssy
Denne sammenhengen inkluderer både offentlig hel -og delfinaniserte (pri
utdanningsinstitusjoner.

I det lovverk som omfatter opplæring av barn, ungdom og voksne i Norge li
lov om barnehager i bunn og lov om universitet og høgskoler på topp. De er ne
vedtatt.

Mellom disse nivåene burde vi prinsipielt greie oss med én lov. Opplærings
toren vil da greie seg med to lover - i tillegg til lov om barnehager.

Lovstrukturutvalget (NOU 1992: 32) foreslo at det burde være tre opplær
lover: en for grunnskolen, en for videregående opplæring og en for høgre utdan

Dette medlem mener - i motsetning til flertallet - at både Lov om folkehøgsk
og Lov om Voksenopplæring bør være i en felles lov. Lov om folkehøgskoler r
lerer opplæring på et nivå som ligger over grunnskolen og under universitets-
skolenivå. Der finner vi videregående opplæring i Norge. Videregående opplæ
i folkehøgskolene er ubundet av pensa og er styrt som privat eller statlig vide
ende skole, med egne styrer. Skoleslaget er delfinansiert av staten som anne
videregående opplæring. Krav til lærere og lærerlønn er som i fylkeskomm
videregående opplæring.

Dagens lov om voksenopplæring regulerer både offentlige og private instit
ner/organisasjoner som driver voksenopplæring. Flertallets forslag regulerer
offentlige og private skoler, inklusive statstilskudd til de sistnevnte. Voksenop
ring i regi av grunn- og videregående skoler er med i flertallets forslag. Det v
da naturlig for dette medlem å ta inn resterende regulering av voksenopplæri
en felles lov.

Det samlede lovforslag er kort og oversiktlig og kan med fordel inkludere
regulering av voksenopplæring - i stedet for å få en avkortet voksenopplæring
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Etter dette medlems syn bør den samlede lovstruktur på opplæringsom
bestå av en felles Lov om grunn-, videregående opplæring og voksenopplæ
samt en Lov om universiteter og høgskoler.

12.3 SÆRLIG OM OPPBYGNINGEN AV EN FELLES LOV OM GRUNN-
SKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

En felles lov om grunnskole og videregående opplæring skal på samme tid s
gjøre og binde sammen to ulike opplæringsslag. Dette bør gjenspeiles i loven
bygning, som bør gi rom både for deler som er særlige for de enkelte skolesla
deler som er felles.

Videre bør loven så langt som mulig bygges opp på en slik måte at det lett
gjengeligheten for enkelte særlige grupper. Utvalget foreslår derfor at særre
om lærlinger, lærebedrifter, samer og private skoler gis særskilt plass i loven.

Enkelte av lovbestemmelsene reiser så særegne spørsmål eller har krav
stor interesse at de bør samles i egne kapitler. Dette gjelder slike forhold som
sialundervisning, klassedeling, skyss og brukermedvirkning.

Det må understrekes at det ikke på alle punkter vil være mulig å finne fra
noe kriterium som entydig angir hvordan reglene skal fordeles mellom gene
kapitler og spesialkapitler for hvert opplæringsnivå mv. Valg en gjør mellom 
systematisering av lovens bestemmelser vil kunne ha konsekvenser for der
gjengelighet.
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Formålsbestemmelser

13.1 INNLEDNING
Formålet for grunnskole og videregående opplæring er i dag regulert gjennom
formålsbestemmelser i lovgivningen om hvert skoleslag. Det samme gjelde
fagopplæringen i bedrift, for voksenopplæringen, for folkehøgskolene og for
givningen om godkjenning av og tilskudd til privatskoler.

I punkt 1 i utvalgets mandat heter det:

«Prinsippene i lovenes formålsbestemmelser ligger fast, men ordlyden
tilpasses om det er hensiktsmessig.»

Dette innebærer at utvalget ikke skal gi noen selvstendig utredning med sikte
foreslå endringer i dagens lovbestemmelser om de formål som skal styre opp
gen og dens innhold.

Lovbestemmelsene om opplæringens formål suppleres gjennom lærepla
ket, stiftelsesgrunnlaget for private skoler, bestemmelser om den enkelte folk
skoles «verdigrunnlag og målsetjing», jf. folkehøgskolel. § 2, og på annen må

I "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 (punkt 21.5.2)
nedenfor foreslår utvalget å gi Kongen i statsråd hjemmel til å gi utfyllende fors
ter til lovbestemmelsene om formålet for grunnskole og videregående opplæ
For øvrig går ikke utvalget nærmere inn på formålsbestemmelser utenfor de ak
lover.

13.2 DAGENS LOVBESTEMMELSER
Grunnskoleloven § 1 uttrykker grunnskolens formål slik:

«Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med
elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndele
kroppsleg, og gje dei god allmennkunnskap så dei kan bli gagnlege og 
stendige menneske i heim og samfunn. Skolen skal fremje åndsfrido
toleranse, og leggje vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom læ
og elevar og mellom skole og heim.»

Etter lovendring av 28. mai 1993 nr. 51 har formålsbestemmelsene i lov om vi
gående opplæring og lov om fagopplæring i arbeidslivet stort sett samme ord
lvgo. § 2 heter det:

«Den videregående opplæringen tar sikte på å utvikle dyktighet, forstå
og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, legge et grunnlag for videre
danning og hjelpe elevene i deres personlige utvikling. Den videregå
opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapet til og forståelse av de kr
og humanistiske grunnverdier, vår nasjonale kulturarv, de demokra
ideer og vitenskapelig tenkemåte og arbeidsmåte.

Den videregående opplæringen skal fremme menneskelig likever
likestilling, åndsfrihet og toleranse, økologisk forståelse og internasjo
medansvar.»

I lfa. § 1 a heter det:
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«Loven tar sikte på å utvikle dyktighet, forståelse og ansvar i forhold til 
yrke og samfunn, legge grunnlag for videre utdanning og hjelpe lærling
i deres personlige utvikling. Opplæringen skal bidra til å utvide kjennsk
til og forståelse av de kristne og humanistiske grunnverdier, vår nasjo
kulturarv, de demokratiske ideer og vitenskapelig tenkemåte og arbeid
te. Opplæringen skal fremme menneskelig likeverd og likestilling, ånd
het og toleranse, økologisk forståelse og internasjonalt medansvar.»

Lov om voksenopplæring § 1 gir følgende formålsbestemmelse:

«Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer mening
liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i 
gang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes v
orientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvsten
innsats og samarbeid med andre yrker og samfunnsliv.»

Folkehøgskolel. § 2 bestemmer blant annet:

«Folkehøgskolen skal i samsvar med sine tradisjonar fremje allmenn
ning på ulike alders- og utdanningssteg.»

I privatskoleloven § 1 heter det endelig:

«Føremålet med denne lova er å medverka til å sikra at det kan skipa
drivast private skular.»

13.3 ENDRINGER I FORMÅLSBESTEMMELSENE SOM FØLGE AV EN-
DRET LOVSTRUKTUR

Som nevnt skal utvalget etter sitt mandat ikke gi noen selvstendig utredning
sikte på å foreslå endringer i dagens lovbestemmelser om de formål som ska
opplæringen og dens innhold. Til dette kommer at formålsbestemmelsene for
regående opplæring i lfa. § 1a og lvgo. § 2 nylig er vurdert av Stortinget i for
delse med lov 28.05.1993 nr. 51 (Reform 94). På denne bakgrunn foreslår ut
at dagens lovbestemmelser om opplæringens formål i hovedsak blir viderefø

Videreføringen må imidlertid skje innenfor de rammer som følger av utval
forslag til lovstruktur, se "Lovstruktur" i kap. 12 ovenfor.

Utvalget går for det første inn for å samle sentrale lovbestemmelser om g
skole og videregående opplæring, herunder fagopplæring, i en felles lov. På 
bakgrunn har utvalget vurdert om opplæringens formål bør uttrykkes i en felle
målsbestemmelse for de to hovednivåer i opplæringen.

Utvalget har imidlertid kommet til at de to hovednivåer - på tross av at d
ledd i et felles skoleløp - har så ulik karakter at en felles formålsbestemmel
være lite hensiktsmessig. I denne forbindelse viser utvalget blant annet til at b
ningen av samarbeid mellom skole og hjem og opplæringens forankring i kri
dommen ikke er den samme i grunnskolen og i videregående opplæring. Til
kommer at grunnskole og videregående opplæring fortsatt bør være synlig
gjennom separate lovbestemmelser om formålet.

Med små unntak er formålsbestemmelsene for videregående opplæring o
opplæring som nevnt likelydende allerede i dag. Utvalget foreslår derfor å s
lovens angivelse av formålet for videregående opplæring av elever og lærlinge
felles bestemmelse.

Utvalget foreslår videre at voksenopplæringsloven beholdes som egen lov
at bestemmelsene om grunnskoleopplæring og videregående opplæring for v
føres inn i den felles lov om opplæring på disse to hovednivåer.
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Dette innebærer for det første at dagens bestemmelse i loven § 1 om vo
opplæringens formål foreslås beholdt uten endringer. For det andre innebære
i angivelsen av formålet for grunnskole og videregående opplæring i den nye
læringsloven må forholdet til voksne få et klart uttrykk. Utvalget foreslår at d
behovet ivaretas ved uttrykkelig å bestemme at opplæringen skal «bidra til liv
læring». Dette formål, som allerede i dag er anerkjent som et hovedmål for s
og organisering av opplæringsvirksomheten (se "Generelle utgangspunkter for de
rettslige regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11), kommer i dag ikke til
uttrykk i lovbestemmelsene om opplæringens formål.

Et annet sentralt formål med voksenopplæringsloven er å hjelpe den enke
et mer meningsfylt liv. Dette vil fortsatt være en viktig målsetting med den op
ring voksne vil ha rett til etter utvalgets forslag til felles opplæringslov. Etter ut
gets vurdering dekkes dette indirekte av flere av formuleringene i forslag til
målsbestemmelser for grunnskolen og videregående opplæring, blant annet «
deres evner og muligheter», «hjelpe...i deres personlige utvikling» og «fre
menneskelig likeverd».

Privatskoleloven regulerer i det alt vesentlige opplæringsvirksomhet på gr
skolens og videregående skoles nivå. Utvalget foreslår derfor at særbestemm
for slike skoler blir ført inn i den felles lov for grunnskole og videregående op
ring som utvalget foreslår. Dermed vil den særskilte lovbestemmelse om priva
lelovens formål falle bort.

Utvalget antar at det ikke er grunnlag for å foreslå en bestemmelse om at
den nye felleslovens formål skal være «å medverka til å sikra at det kan skip
drivast private skular». På den annen side bør privatskolelovens innpasning
felles lov for all opplæring på grunnskolens og videregående nivå få et visst ut
også i det innledende kapitlet om lovens formål og virkeområde. Som et mini
bør det skje gjennom en bestemmelse om at loven får anvendelse på opplærin
vate skoler så langt dette følger av særbestemmelsene om dette. Utvalget
fram forslag i samsvar med dette.

Utvalget påpeker særskilt at bestemmelsene om formålet for grunnskoleo
ring og videregående opplæring ikke reservasjonsløst kan gjelde for alle de
lovens virkeområde. Således vil ikke den kristne forankring begrense foreld
rett til å velge privat skole for sine barn som ikke har slik forankring, se nærm
"Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.3. Passusen om samarbeid med hjemm
formålsbestemmelsen for grunnskolen vil heller ikke til vanlig ha særlig betyd
i forhold til opplæring særskilt innrettet på voksne.

Utvalgets nevner endelig at forslaget om å beholde folkehøgskoleloven
egen lov betyr at dagens formålsbestemmelse i lovens § 2 beholdes uendret.

13.4 ANDRE ENDRINGER
I tillegg til de endringer i formålsbestemmelsene som etter utvalgets syn bør 
av de endringer i dagens lovstruktur som det foreslår, vil utvalget foreslå en
andre endringer i dagens formålsbestemmelser. Alle forslag bygger på etable
kegang på dette forvaltningsområdet og ligger etter utvalgets skjønn innenf
ovenfor nevnte grenser for utvalgets mandat.

For det første bør målet om tilpasset opplæring (se "Opplæring av barn, unge
og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.4.2.3) ette
utvalgets syn løftes opp i lovens formålsbestemmelser. På denne måten vil 
klarere markert enn i dag at dette målet skal gjelde for all opplæringsvirkso
etter loven. Tilsvarende bør enkelte målsettinger knyttet til arbeidsmiljø og sik
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se også "Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25.

Videre foreslås det at grunnskolens formålsbestemmelse moderniseres
med utviklingen av formålsbestemmelsen for videregående opplæring. Det
således fremgå av loven at grunnskolen - i likhet med videregående opplæ
også skal fremme menneskelig likeverd og likestilling, økologisk forståelse
internasjonalt medansvar.

Omvendt bør ikke bare grunnskolen, men også videregående opplæring, h
formål å fremme gode samarbeidsformer mellom lærere og elever. Slikt sama
er av avgjørende betydning for både trivsel og resultater i den videregående o
ringen og bør derfor være en del av opplæringens formålsbestemmelse (s
"Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25 om skoleanlegg, helse og arbeid
miljø).

I gsl. § 1 kommer målet om samarbeid mellom skole og hjem til uttrykk i b
første og annet ledd. Utvalget ser det som tilstrekkelig at denne viktige side
grunnskolens formål kommer til uttrykk i selve innledningsordene i lovbestem
sen om grunnskolens formål. Derved blir det også bedre samsvar mellom for
bestemmelsene for grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget unders
imidlertid at dette forslaget ikke innebærer noen nedprioritering av dette sama
det, og at det fortsatt vil være viktig å utvikle gode rutiner for samarbeid skol
hjem.

Samarbeidet mellom skole og hjem vil ikke ha samme sentrale betydning i 
regående opplæring som i grunnskolen og blir derfor ikke foreslått lovfeste
videregående opplæring. Utvalget vil likevel understreke at samarbeid med h
met er viktig også i videregående opplæring, innen de rammer som følger av e
selvbestemmelsesrett (se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.2).
Også på området der eleven bestemmer selv er det av stor betydning å ha e
kanal til hjemmet sålenge dette ikke kommer i strid med eventuell taushetspli

Utvalget foreslår også at grunnskolens oppgaver i forbindelse med å ut
elevenes muligheter tas inn i formålsbestemmelsene. En begrensning til evne
pet, slik dagens lov gjør (se gsl. § 1), kan oppfattes slik at den sosiale dimens
ikke kommer med. Dersom en tenker tilpasning i pakt med den generelle del
læreplanen, må utviklingsaspektet å formålsbestemmelsene være vidt nok.

Utvalget nevner endelig at målene om et felles kunnskaps-, kultur- og v
grunnlag og et høyt kompetansenivå i befolkningen allerede i dag er anerk
hovedmål for opplæringsvirksomheten (se "Generelle utgangspunkter for den retts
lige regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11). Utvalget vil derfor foreslå a
disse målene kommer til uttrykk også i lovbestemmelsene om formålet for gr
skoleopplæring og videregående opplæring.

Det kan tenkes en rekke andre vel begrunnede forslag til endringer i dagen
bestemmelser om opplæringens formål (f.eks. opplæring i menneskerettighe
grunnloven § 110 c). Slike forslag vil imidlertid falle utenfor utvalgets mandat.



Del IV  
Forholdet til alminnelig forvaltningsrett. 
Særlig om taushetsplikt, enkeltvedtak og 

forskrift, delegasjon og klage
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Generelt om alminnelige regler om saksbehandling, 
taushetsplikt og delegasjon

14.1 INNLEDNING
I likhet med andre samfunnssektorer er opplæringssektoren styrt av en rekke
relle lover i tillegg til de lovene som særlig er fastsatt for vedkommende se
Siden en vesentlig del av den samlede virksomhet i denne sektoren drives av
muner og fylkeskommuner, vil - i tillegg til kommuneloven - ikke minst forva
ningsloven og offentlighetsloven stå sentralt. Disse lovene har også betydning
for de deler av opplæringssektoren som hører inn under kommune eller stat.

Disse lovene kommer i tillegg til lovreglene om blant annet barneverntjen
kommunehelsetjeneste, sosialtjeneste og straff, som utvalget bare går inn p
kapitler der de har særlig interesse.

Enkeltreglene i blant annet forvaltningsloven springer i stor grad ut av me
menne hensyn og prinsipper av grunnleggende karakter. Disse hensyn og prin
gjelder blant annet framgangsmåten for å sikre mest mulig riktige avgjørelser,
sikre «fair play» overfor de enkeltpersoner og grupper som er særlig berø
betingelsene for å skape tillit til virksomheten i den offentlige sektor.

De alminnelige lovbestemmelsene på dette området bygger også på en 
ning mellom rettssikkerhet og andre hensyn. For den enkelte borger er det se
viktig at en avgjørelse bygger på tilstrekkelig vurdering av de argumenter og he
som gjør seg gjeldende. Behovet for grundig saksforberedelse må imidlertid av
mot blant annet hensynet til å unngå at saksbehandlingen trekker ut i tid. For e
pel vil det ofte ha stor betydning for den enkelte elev at avgjørelser om innhold
omfanget av opplæringen et bestemt skoleår ikke kommer langt ute i skol
Eventuell klagesaksbehandling bør i disse tilfellene legges opp slik at den er a
tet i god tid før skolestart. I de tilfeller der endelig vedtak kommer etter skole
start, må det vurderes ordninger som kan kompensere for eventuell tapt und
ning.

Den som ser at de lovfestede enkeltreglene i stor utstrekning springer 
grunnleggende prinsipper for god saksbehandling, vil ha et godt utgangspunk
forstå og anvende en keltreglene på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dett
viktig å være oppmerksom på blant annet i lys av behovet for forsterket inn
opplæringen av administrativt personale, skoleledere og undervisningspers
om spørsmål av betydning for rettssikkerheten til elever og foreldre.

De ulovfestede prinsippene for god saksbehandling kan også ha stor selvs
betydning. Det samme gjelder andre grunnprinsipper i forvaltningsretten, slik
legalitetsprinsippet og forbudet mot å treffe avgjørelser på grunnlag av argum
uten saklig sammenheng med de forhold som skal stå sentralt etter vedkom
lov og forskrift. Dessuten må hele systemet forstås i lys av den omfattende a
til å bringe omstridte spørsmål inn for Stortingets ombudsmann for forvaltninge
for domstolene.

På denne bakgrunn understreker utvalget at behandlingen av de sentrale
sett som tas opp, ikke på noen måte er fullstendig. Heller ikke de grunnlegg
rettsprinsipper i forvaltningsretten som ikke er lovfestet, vil bli underkastet s
stendig behandling i dette kapitlet.
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14.1.1 Oversikt over kapitlet
Forvaltningsloven står langt mer sentralt i virksomheten på dette området en
siallovgivningen om grunnskoler, videregående opplæring mv. i seg selv
beskjed om. Derfor er det bare mulig å danne seg et helhetlig bilde av reglen
saksbehandling mv. i opplæringssektoren hvis ikke bare særbestemmelsen
også reglene i forvaltningsloven tas i betraktning.

De særlige reglene i forvaltningsloven om enkeltvedtak og forskrift og 
klage over enkeltvedtak behandles i "Særlig om reglene for enkeltvedtak og fo
skrift" i kap. 15 og 16 nedenfor. I kapitlet her skal utvalget drøfte forvaltningslov
anvendelse i opplæringssektoren generelt og de reglene som ikke går inn
fremstillingen i "Særlig om reglene for enkeltvedtak og forskrift" i kap. 15 og 16,
bl.a. reglene om habilitet og taushets- og opplysningsplikt. Utvalget drøfter 
behovet for særregler om saksbehandling mv. i opplæringssektoren som kan e
eller komme i tillegg til de alminnelige regler som gjelder for all forvaltningsvi
somhet.

Endelig skal utvalget gi en kort framstilling av hovedreglene om delegasjo
forvaltningsmyndighet, som gir viktig bakgrunn for å forstå forvaltningens oppb
ning og muligheter for videre utvikling.

14.2 GJELDER FORVALTNINGSLOVEN I OPPLÆRINGSSEKTOREN?

14.2.1 Kort om forvaltningsloven

Lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven,
kortet: fvl.) gir blant annet regler om habilitet i forvaltningen og om partenes re
heter i forvaltningssaker. I andre spørsmål enn de som gjelder saksbehandling
loven derimot ikke regler om myndighet til å treffe bindende beslutninger eller
hvem som har myndighet til å treffe beslutning i det enkelte tilfelle. Slike spørs
må en gå til den enkelte særlov (og til reglene om delegasjon av forvaltnings
dighet) for å finne svar på.

Forvaltningsloven regulerer saksbehandlingen overalt i forvaltningen. Un
kan følge av den enkelte særlov, jf. fvl. § 1, men reglene i forvaltningsloven
foran eventuelle interne regler eller instrukser om saksbehandlingen i et fo
ningsorgan. Forvaltningsloven vil f.eks. sette til side saksbehandlingsregler so
kommune selv måtte gi, dersom de ikke stemmer overens med de alminn
reglene.

Forvaltningsloven skal bidra til at forvaltningens beslutninger blir truffet på
tilfredsstillende faktisk og rettslig grunnlag og etter betryggende saksbehand
Således skal reglene om habilitet i kap. II bidra til at forvaltningens beslutni
ikke blir influert av private interesser hos den enkelte tjenestemann eller poli
men skal også medvirke til at allmennheten har tillit til at slike hensyn ikke har
virket på den enkelte avgjørelse. Gjennom blant annet reglene i kap. IV-VII om
håndsvarsel og om rett til innsyn i sakens dokumenter styrkes rettssikkerhet
de personer som blir direkte berørt. Det samme gjelder reglene i kap. VI om r
klage for eleven selv eller for foreldrene.

Etter fvl. § 1 gjelder loven som utgangspunkt all virksomhet som drives av
valtningsorganer (se nærmere i punkt 14.2 nedenfor). I § 3 er det imidlertid be
at kap. IV-VI bare får anvendelse i saker som gjelder enkeltvedtak, og kap. VII
i saker som gjelder forskrifter. Det er altså bare kap. I-III som gjelder uten he
til hva slags virksomhet det er tale om. Dessuten gir kap. I bare regler om lo
virkeområde mv. Dermed blir det bare kap. II (habilitet) og kap. III (generelle s
behandlingsregler og taushetsplikt) som gir regler for all forvaltningsvirksomh
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14.2.2 Opplæringvirksomhet drevet av kommuner og fylkeskommuner eller 
av staten

14.2.2.1 Forvaltningsloven § 1

Forvaltningsloven gjelder for den virksomhet forvaltningsorganer driver når 
annet er bestemt i lov eller i medhold av lov (§ 1). Ethvert organ for stat eller k
mune regnes som forvaltningsorgan i lovens forstand.

Etter gsl. § 37 og lvgo. § 35 har kommunen og fylkeskommunen som utga
punkt ansvar for grunnskole og videregående opplæring. Som utgangspunkt v
opplæring, som virksomhet drevet av organer for kommuner eller fylkeskommu
derfor være omfattet av reglene i forvaltningsloven. Det samme gjelder grunns
og videregående opplæring som blir drevet av staten, og annen opplæringsvir
het drevet av forvaltningsorganer, f.eks. fylkeskommunale folkehøgskoler. S
lovgivningen gjør heller ikke generelt unntak fra reglene i forvaltningsloven.

Dette innebærer at alle organer og personer som deltar i gjennomføring
offentlig opplæringsvirksomhet, vil være bundet av reglene i forvaltningslov
Dette gjelder ikke bare ved utøving av offentlig myndighet til å treffe bindende 
tak og for organer og personer som utøver slik myndighet. Også organer og pe
som er beskjeftiget med tjenesteyting og med mer forretningsmessig preget
somhet (kjøp og salg, personalforvaltning mv.) er i utgangspunktet omfattet a
valtningslovens bestemmelser.

Som nevnt i punkt 14.1.2 er det imidlertid bare deler av loven som gjelde
slik virksomhet, jf. fvl. § 3. I alminnelighet vil den som driver med virksomhet s
undervisning, innkjøp av lærebøker o.l., altså bare være bundet av reglene i 
og III om habilitet og taushetsplikt mv.

14.2.2.2 Saksbehandlingsregler i skolelovene

Som nevnt gjelder forvaltningsloven bare dersom ikke annet er bestemt i e
medhold av lov (§ 1). Dette innebærer at bestemmelser i skolelovgivningen om
tak eller avvik fra forvaltningsloven vil gå foran de alminnelige reglene i forv
ningsloven.

Dette utgangspunktet gjelder for det første når unntak eller avvik fra for
ningsloven følger direkte av andre lover. Det gjelder også når slike regler er
forskrift med hjemmel i lov. Men dersom det er tale om svekke den enkeltes r
heter i forhold til hva som følger av forvaltningsloven, må den lovbestemmelse
forskriften bygger på, gi adgang til å fravike forvaltningsloven, og det må fra
av forskriften selv at forvaltningsloven ikke skal gjelde.

Det finnes flere bestemmelser av denne karakter i skolelovgivningen. Så
gjør gsl. § 42 b og lvgo. § 34 a unntak fra forvaltningslovens regler om taushet
når det gjelder visse typer informasjon fra skolen til barneverntjenesten. Det e
fastsatt særlige regler om saksbehandlingen, bl.a. ved klage på svenneprøve
ning, eksamener og vedtak om spesialundervisning. Disse bestemmelsene
nærmere omtalt nedenfor.

I visse tilfeller kan det være tvil om slike særlige bestemmelser er uttømme
slik at de trer i stedet for forvaltningslovens regler, eller om de bare supplerer
på en slik måte at forvaltningsloven gjelder i tillegg. Avgjørelsen av slike spør
beror på tolkning av de aktuelle særlovsbestemmelser sammenholdt med d
vante bestemmelser i forvaltningsloven.
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14.2.3 Opplæringsvirksomhet drevet av private
For de deler av opplæringssektoren som blir drevet av private, så som private 
og folkehøgskoler og fagopplæring i bedrift, er utgangspunktet at forvaltningsl
ikke gjelder. Dette gjelder selv om det gis offentlig tilskudd til virksomheten.

Unntak fra dette utgangspunktet følger av fvl. § 1 i saker der det private 
subjekt opptrer med myndighet til å treffe enkeltvedtak eller utferdige forskrif
fvl. § 2 første ledd bokstav a-c og nærmere i "Særlig om reglene for enkeltvedtak o
forskrift" i kap. 15. I disse tilfellene gjelder forvaltningsloven altså også for priv
skoler mv.

For privatskoler med offentlig støtte må utgangspunktet som nevnt være a
valtningsloven ikke gjelder. I en uttalelse av 17.02.1982 har Justisdepartem
lovavdeling således lagt til grunn at loven ikke kommer til anvendelse ved avg
ser om tilsetting i private skoler.

For visse typer av avgjørelser bestemmer imidlertid privatskoleloven se
forvaltningsloven skal komme til anvendelse. Etter § 7 tredje ledd får fvl. kap. 
VI anvendelse ved vedtak om inntak av elever, og § 12 annet ledd bestemmer
kap. IV-VI gjelder ved vedtak om bortvisning. Forvaltningslovens regler om enk
vedtak, derunder om klagerett og om saksbehandlingen i klagesaker, komme
helt eller delvis til anvendelse i slike saker.

Privatskoleloven kan heller ikke antas å angi uttømmende hvilke avgjør
forvaltningsloven kommer til anvendelse på. Når private skoler f.eks. avho
eksamener og utsteder vitnemål som er nødvendige for adgang til bestemte
eller for inntak til utdanning ved videregående opplæring, høgskole eller univ
tet, må det antas at skolene «treffer enkeltvedtak» med den følge at forvaltnin
vens regler må gjelde for disse avgjørelsene, jf. fvl. § 1. Mer generelt må det 
at «de fleste avgjørelser rettet mot elever er enkeltvedtak eller forskrift selv
avgjørelsen treffes av en privat skole, forutsatt at avgjørelsen ville være enke
tak eller forskrift dersom den var truffet innenfor det offentlige skoleverk
(Harald Hove i «Norsk Skolerett» (1987), s. 116).

Endelig kan det ikke helt utelukkes at det vil være nødvendig å trekke for
ningsloven inn i større utstrekning enn disse utgangspunkter gir grunnlag fo
f.eks. uttalelsen i Sivilombudsmannens årsmelding for 1977, s. 165, om priva
seinstitusjon som «offentlig forvaltning» i relasjon til ombudsmannsloven.

For private bedrifter vil forvaltningsloven i utgangspunktet ikke gjelde. O
når lærekontrakt er inngått med slik bedrift, vil forholdet mellom lærling og bed
som regel falle utenfor forvaltningsloven. I forholdet mellom lærlingen og 
offentlige skole vedkommende måtte være tilknyttet, er utgangspunktet det 
satte. Dessuten vil forvaltningsloven gjelde generelt for virksomheten i de of
lige råd og nemnder med representasjon fra arbeidslivets parter som står sen
fagopplæringens område. Vedtak om å tildele eller avslå fag- eller svennebre
også antas å være enkeltvedtak med den følge at forvaltningsloven også gjel
prøven. Unntak gjelder bare når det er fastsatt særregler som dem vi finner i
fagopplæringsloven § 23 om klage over prøvebedømmelse (jf. fvl. § 1).

Heller ikke private folkehøgskoler er «organ for stat eller kommune». S
utgangspunkt må det derfor legges til grunn at heller ikke disse skolene komm
under forvaltningsloven. Etter folkehøgskoleloven § 11 femte ledd gjelder fvl. 
IV-VI likevel i disiplinærsaker.

Andre bestemmelser i samme retning finnes ikke for disse skolene. Men de
ikke uten videre legges til grunn at folkehøgskoleloven regulerer forvaltningslo
anvendelse uttømmende. Folkehøgskolene er for en stor del finansiert med o
lige tilskudd, jf. § 17. Det kan derfor hevdes at beslutninger om inntak og om 
visning av elever gjelder disponering av offentlige midler på en slik måte at d
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klassifiseres som enkeltvedtak i relasjon til fvl. § 2. Dette vil innebære at for
ningsloven kommer til anvendelse på slike beslutninger i forhold til den enk
søker, jf. fvl. § 1. En slik oppfatning stemmer overens med folkehøgskoleloven
som sier at departementet er klageinstans i andre «forvaltningssaker» enn d
nærsaker etter § 11 (der skolens styre er klageinstans). Siden klageretten et
kap. VI er begrenset til enkeltvedtak, gir bestemmelsen liten mening hvis bare
tak nevnt i § 11 femte ledd skal anses for å gå inn under reglene i forvaltningsl

Opplæringsvirksomhet i medhold av voksenopplæringsloven drives del
offentlige organer som kommune og fylkeskommune, dels av private institus
som f.eks. de forskjellige studieforbundene. På samme måte som skissert o
må utgangspunktet også her være at forvaltningsloven gjelder fullt ut for de o
lige organenes virksomhet, mens det motsatte er tilfellet for virksomheter som
ves av private. Gjennom bestemmelsene i vol. § § 19 flg. finansieres imidlert
private institusjonene for en stor del gjennom offentlige midler. De samme s
punkter som ovenfor er anført i forhold til private grunnskoler, videregående s
og folkehøgskoler, må også gjelde her, slik at en del av de beslutninger som 
av private voksenopplæringsinstitusjoner likevel må anses å være enkeltvedta
at forvaltningsloven får anvendelse, jf. fv.l. § 1. Også vol. § 12 bygger tilsyn
tende på et slikt utgangspunkt når den fastslår at departementet er klageinst
enkeltvedtak truffet i medhold av loven.

14.2.4 Utvalgets vurderinger av regler i opplæringslovgivningen om forvalt-
ningslovens anvendelse

Av forvaltningslovens egen ordlyd følger det at den som utgangspunkt komm
anvendelse i de deler av opplæringssektoren som drives av staten eller av ko
ner eller fylkeskommuner. Rettslig sett er det derfor unødvendig å foreslå sær
bestemmelser i lovgivningen om opplæring som henviser til forvaltningslove
klargjør hvilke deler av loven som kommer til anvendelse. Derimot må bestem
ser om unntak eller avvik fra de alminnelige reglene i forvaltningsloven selvsag
inn i opplæringslovgivningen på de steder de passer.

På den annen side vil slike bestemmelser kunne ha en viktig pedagogisk
sjon på et området der særlovgivningen i stor utstrekning blir lest og anven
ikke-jurister og av organer uten fagjuridisk kompetanse. Det er rimelig å tr
mange i praksis stort sett vil forholde seg til lovgivningen i «sin» sektor alene
fall vil lovbestemmelser som uttrykkelig viser til forvaltningsloven, kunne bidra
økt bevissthet om disse reglene og deres betydning for virksomheten.

Henvisninger i sektorlovgivningen vil ikke være tilstrekkelig til å sikre d
nødvendige kunnskap om og respekt for forvaltningsloven. I tillegg vil både s
og den enkelte skoleeier måtte motivere og informere gjennom rundskriv, ve
ninger, kurs mv. Dessuten vil kunnskap om at reglene i forvaltningsloven 
utgangspunkt kommer til anvendelse kunne spres - om enn mer indirekte - gje
de enkeltbestemmelser om unntak eller avvik fra forvaltningsloven som i alle
vil bli foreslått.

Rettslig sett overflødige bestemmelser av denne typen kan også skape e
uklarhet om hvorvidt forvaltningsloven kommer til anvendelse på lovområder
tilsvarende henvisningsbestemmelser ikke finnes, eller om forvaltningsloven e
eneste lov alminnelig karakter som kommer til anvendelse. Men dette hensyn
ikke tjent som noe avgjørende argument mot lovfesting av henvisningsbestem
ser i enkelte nyere lover, se f.eks. barnevernloven § 6-1 første ledd og sosial
teloven § 8-1.
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Utvalget har blitt stående ved å foreslå en bestemmelse i den felles lo
grunnskole og videregående opplæring om at forvaltningsloven som utgangs
kommer til anvendelse. Det legger avgjørende vekt på de sterke pedagogis
praktiske behov som gjør seg gjeldende: En bestemmelse som nevnt kan gi e
tivt bidrag til å skape kunnskap om og respekt for regler som skal spille en v
rolle i arbeidet for å sikre rettssikkerheten til elever og foreldre og for å op
betryggende saksbehandling og avgjørelser.

Også bruk av sentrale uttrykk fra forvaltningslovens terminologi - så som «
tak», «enkeltvedtak» og «forskrift» - i stedet for løsere uttrykk av ty
«bestemme» eller «avgjøre» vil kunne gi viktige bidrag til økt bevissthet om
forvaltningsrettslige karakter av mange beslutninger i opplæringssektoren. T
nologisk avklaring av denne karakter vil prege mange deler av utvalgets lovfor

På privatskolenes område foreslår utvalget at reglene i privatskoleloven §
3 og § 12 annet ledd blir videreført i den nye opplæringslovgivning. Dette vil g
det klart at forvaltningsloven fortsatt skal gjelde i saker om inntak og bortvisn
som er av særlig betydning for den enkelte elev.

Som nevnt kan det tenkes at forvaltningsloven også vil måtte anvendes i 
typer av saker som behandles og avgjøres ved private skoler. Det er derfor v
gjøre oppmerksom på at den nevnte bestemmelse om lovens anvendelse 
ment å være uttømmende. Utvalget foreslår å gjøre dette helt klart gjennom e
bestemmelse om at forvaltningsloven gjelder også utover de sakstyper som u
kelig er nevnt, så langt den selv fastsetter.

Også forvaltningslovens anvendelse på avgjørelser i folkehøgskoler vil bli 
slått videreført i tråd med det som er sagt i punkt 14.2.3 ovenfor. Utvalget ser
mot ikke grunn til å foreslå særbestemmelser om disse spørsmål i vokseno
ringsloven utover det som i dag følger av bestemmelsen i § 12 om at departem
er klageinstans.

14.3 REGLER OM HABILITET, VEILEDNINGSPLIKT MV.

14.3.1 Habilitetsreglene

Reglene i forvaltningsloven om inhabilitet i forvaltningen er tatt inn i fvl. "Oversikt
over opplæringslovgivningen" i kap. 2, som i utgangspunktet omfatter alle typer 
virksomhet i forvaltningen (jf. fvl. § 3). Dette betyr at habilitetsreglene komme
anvendelse ikke bare på enkeltvedtak, men også på avgjørelser som gjelder 
teyting (f.eks. organiseringen av undervisningen) og på avgjørelser av mer f
ningsmessige karakter (f.eks. beslutninger om innkjøp av læremidler).

Hovedbestemmelsene om habilitet finnes i fvl. § 6. Den bestemmer at tjen
menn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgen (f.eks.
lemmer av styrer og råd), er inhabile til å forberede og avgjøre en sak når de s
part eller har nær tilknytning til en part i saken, gjennom slektskap eller på a
måte. Formålet med bestemmelsene er dels å sikre at det ikke blir tatt uten
gende hensyn, dels å skape eller bevare tillit i omverdenen til at det ikke tas
hensyn.

Formålet om å bevare tillit til forvaltningen og dens avgjørelser får betydn
ved praktiseringen av habilitetsreglene. Det innebærer at det i tvilstilfeller ikke 
selv er avgjørende om f.eks. vedkommende rektor selv mener seg i stand til å
objektiv. Dersom særlig tilknytning til saken gir omverdenen rimelig grunn t
være i tvil om dette, kan det likevel gi grunnlag for å anse rektor for å være inh

På den annen side er reglene i fvl. § 6 selvsagt ikke til hinder for at det innh
opplysninger eller uttalelser fra personer som har nær tilknytning til en part (f
den eleven som saken angår). Tvert imot vil det ofte være nødvendig for at a
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relse overhodet kan treffes på et forsvarlig grunnlag, jf. blant annet fvl. § 17 f
ledd om forvaltningens utredningsplikt.

Som nevnt gjelder habilitetsreglene ikke bare for tilsatte i skolen eller skol
ministrasjonen, men også for medlemmer av kollegiale organer som f.eks. s
styre eller samarbeidsutvalg, jf. fvl. § 10. Reglene gjelder også for offentlig 
nevnt sakkyndig. Også den som utfører sakkyndig vurdering forut for vedtak 
tildele spesialundervisning, omfattes altså av habilitetsreglene, uten hensyn 
vedkommende er knyttet til den kommunale eller fylkeskommunale PP-tjene
eller er privatpraktiserende.

Av dette følger at en ordning der foreldre opptrer som sakkyndige i saker
gjelder deres egne barn, åpenbart vil komme i strid med habilitetsreglene. Noe
er at både elevens og foreldrenes syn må innhentes og tillegges vekt i den e
sak.

Omvendt vil reglene om habilitet ikke ramme sakkyndig som er tilsatt i v
kommende kommune eller fylkeskommune. Lovens utgangspunkt er åpenb
tjenestemannens tilknytning til det organ som skal treffe avgjørelsen, ikke er en
tilknytning som i seg selv kan skape inhabilitet. Men et annet resultat vil selv
kunne følge av andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til ved
mendes upartiskhet.

Kommuneloven § 40 nr. 3 inneholder enkelte særregler for kommunalt elle
keskommunalt tilsatte som også er folkevalgte i den kommunen eller fylkesk
muen der de arbeider. Reglene er utformet slik at disse vil være inhabile ved p
behandling av en sak som de i egenskap av tilsatt i kommunen har deltatt i fo
delsen av.

Ved intern klagebehandling i kommunen eller fylkeskommunen etter forv
ningsloven § 28 annet ledd, gjelder det særlig strenge habilitetsregler for for
delse av sakene, jf. kommuneloven § 40 nr. 3 c.

Om nødvendig skal det oppnevnes stedfortreder for inhabile tjeneste- 
ombudsmenn, jf. forvaltningsloven § 9. Avgjørelsen av om en person er inh
treffes som utgangspunkt av personen selv eller av det kollegiale organ som
eller hun er medlem av, jf. fvl. § 8. Men avgjørelsen er ikke definitiv hvis spørsm
om inhabilitet blir reist i forbindelse med etterfølgende klage eller søksmål.

Hvis en avgjørelse er forberedt eller truffet av noen som skulle ha fratrådt
inhabil, vil det kunne føre til at avgjørelsen må anses ugyldig, jf. blant annet 
sippet i fvl. § 41.

14.3.2 Veiledningsplikt, bruk av fullmektig mv.
Også de alminnelige regler om saksbehandling som finnes i fvl. kap. III, kom
som nevnt til anvendelse ikke bare i saker som gjelder enkeltvedtak, men ogs
andre typer av saker som går inn under forvaltningsloven (jf. § 3). De vik
bestemmelsene om taushetsplikt i § § 13 flg. vil bli omtalt i punkt 14.4. Her 
utvalget kort se på enkelte andre sentrale regler.

Etter fvl. § 11 har forvaltningsorganene innenfor sitt saksområde en almin
veiledningsplikt. I spørsmål som gjelder skole og opplæring, vil altså organer o
nestemenn i opplæringssektoren ha generell veiledningsplikt.

Av fvl. § 11 a følger det videre at saker som er ferdig forberedt, skal avg
uten ugrunnet opphold. Etter en endring i 1994 gir paragrafen også til dels det
regler om forvaltningens plikt til å gi foreløpig svar hvis den endelige avgjøre
av en sak vil ta tid.

Fvl. § 12 gjelder partenes, derunder elevers og foreldres, rett til å la seg bi
advokat eller annen fullmektig. I denne sammenheng kan det være særlig gr
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å merke seg at «tjenestemann tilsatt ved forvaltningsorgan innenfor det fo
ningsområde som saken hører under», ikke kan opptre som fullmektig (§ 12 
ledd i.f.). Elevens klassestyrer eller andre tilsatte ved skolen kan altså ikke o
som fullmektig i f.eks. saker om tildeling av spesialundervisning eller i disiplin
saker. Det samme gjelder andre tilsatte i skolevesenet, så som tilsatte i PP-tje
og antakelig også tilsatte ved de statlige kompetansesentrene.

Det nevnte forbud i fvl. § 12 gjelder imidlertid bare personer som er tilsatt i 
len. Medlemmer av politiske organer med myndighet i skolesaker er således
omfattet. Men en folkevalgt som har opptrådt som fullmektig for en part, vil se
være inhabil i saken, jf. fvl. § 6 første ledd bokstav d.

Reglene i fvl. § 12 er ikke til hinder for at lærere eller andre tilsatte gir vei
ning til elever og foreldre. Etter omstendighetene vil de tilmed ha plikt til det
ovenfor om fvl. § 11.

14.4 REGLER OM TAUSHETS- OG OPPLYSNINGSPLIKT

14.4.1 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt

I motsetning til blant annet leger og psykologer, se legeloven av 13.06.1980 
§ 31 flg. og psykologloven av 09.03.1973 nr. 13 § 6, har lærere ikke taushet
som profesjon uten hensyn til hvilken stilling eller funksjon de ivaretar. Dette b
at de bare er bundet av taushetsplikt i den utstrekning det følger av de almin
regler i forvaltningsloven eller etter særbestemmelser.

Reglene om taushetsplikt i fvl. § § 13 flg. gjelder som utgangspunkt for en
som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Dette betyr at både t
og medlemmer av kollegiale organer er omfattet. Reglene gjelder også for per
som i forbindelse med enkeltstående oppdrag - f.eks. sakkyndighetsarbeid - 
gang til opplysninger som nevnt i loven. Sml. i punkt 14.3.1 ovenfor om de til
rende spørsmål vedrørende reglene om habilitet.

Bestemmelsene gir plikt til å bevare taushet om og å hindre at andre får ti
til opplysninger om elevers eller foreldres personlige forhold som vedkomm
har fått i forbindelse med tjeneste eller arbeid i opplæringssektoren. Taushetsp
gjelder ikke bare overfor utenforstående privatpersoner eller andre organer
også i forhold til andre personer i sektoren. Men etter fvl. § § 13 a og 13 b gj
det omfattende unntak, bl.a. for bruk av opplysningene for å oppnå det formål
gitt eller innhentet for (§ 13 b nr. 1), og da etter samtykke fra den som har kr
taushet (§ 13 a  nr. 1).

Gsl. § 42, lvgo. § 34 og psl. § 32 fastslår særskilt at reglene om taushets
fvl. § § 13 til 13 e gjelder for offentlige og private grunnskoler og videregående 
ler. Etter hovedregelen i fvl. § 1, se punkt 14.2.1 ovenfor, ville en også uten 
henvisninger i særlovene måtte legge til grunn at disse reglene gjaldt i det offe
skoleverk. Mer tvilsomt er det i hvilken utstrekning reglene ville få anvendelse i
vatskolesektoren. Men også her måtte taushetspliktreglene gjelde iallfall 
utstrekning opplysningene var framkommet i forbindelse med at privatskolen 
enkeltvedtak eller utferdiget forskrifter.

Verken folkehøgskoleloven eller voksenopplæringsloven har egne bestem
ser om taushetsplikt. I medhold av folkehøgskoleloven § 19 er det imidlertid
forskrifter om taushetsplikt som stort sett tilsvarer reglene i fvl. § § 13 flg. (forsk
tene kapittel 7). Men selv uten slike bestemmelsen ville forvaltningslovens 
hetspliktregler komme til anvendelse i den utstrekning folkehøgskolen tre
avgjørelser som etter forvaltningsloven er enkeltvedtak, se ovenfor.

Opplæring som fylkeskommunen eller kommunen gir i medhold av voksen
læringsloven § § 4 annet ledd eller 5 annet ledd, vil være «virksomhet som d
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av forvaltningsorganer» etter fvl. § 1. Av dette følger at forvaltningslovens re
om taushetsplikt gjelder for slik opplæringsvirksomhet.

14.4.2 Særregler om opplysningsplikt
Strenge regler om taushetsplikt ville sette grenser for muligheten til slikt sama
på tvers av etatsgrensene som ofte er en forutsetning for å gi elever med sæ
problemer et tilfredsstillende totaltilbud. Av den grunn valgte en i 1991 og 19
innføre særregler i gsl. § 42 b og lvgo. § 34 a om at tilsatte som arbeider inn
rammen av disse lovene, uten hinder av taushetsplikten av eget tiltak skal gi 
verntjenesten opplysninger der det er grunn til å tro at barn blir mishandlet, ell
foreligger alvorlig omsorgssvikt. Bestemmelsene tilsvarer barnevernloven § 6
har således ikke selvstendig rettslig betydning, men er tatt inn av pedagogiske
ner.

Opplysningsplikten overfor sosialtjenesten går ikke like langt som overfor 
neverntjenesten. Etter gsl. § 42 a og lvgo. § 34 kan skolen bare gi opplysning
det foreligger samtykke, eller opplysningene kan gis uten hinder av taushetsp

Etter barnevernloven § 2-4 kan Kongen samtykke i at kommuner og fylkesk
muner etablerer forsøk om samarbeid mellom barnevernet og andre etater på
måte at taushetsplikten suspenderes. I så fall kan opplysninger ikke bare utv
i enkeltstående og mer graverende tilfeller, men også på mer permantent og 
messig basis. Det kan i den forbindelse også opprettes felles register med o
ninger som i utgangspunktet omfattes av taushetsplikt.

14.4.3 Utvalgets vurderinger
Utvalget går ovenfor inn for at den nye opplæringsloven gir en generell henvis
til forvaltningsloven. En slik henvisning vil også omfatte reglene om taushets
og således dekke de bestemmelser som i dag finnes i gsl. § 42 og lvgo. § 34.
get finner det derfor lite naturlig å ta inn en særlig henvisning til taushetspli
glene i tillegg til denne bestemmelsen.

Særreglene i gsl. § 42 b og lvgo. § 34 a om opplysningsplikt til barnever
nesten, jf. barneverntjenesteloven § 6-4, er relativt nye, og den opprinnelige be
nelse for å ta dem inn i lovgivningen om opplæring må antas fortsatt å være til 
Utvalget vil derfor foreslå at de blir videreført sammen med reglene i gsl. § 42
lvgo. § 34 b om opplysninger mv. til sosialtjenesten.

Uten særskilt regulering kan det som nevnt være tvilsomt i hvilken utstrek
forvaltningslovens taushetspliktregler får anvendelse på privatskoler. Utvalge
derfor inn for å innføre en bestemmelse i den felles opplæringslov som gir p
skolene samme taushets- og opplysningsplikt som tilsvarende offentlige sk
den utstrekning de går inn under loven. Dette innebærer at privatskoler - på s
måte som offentlige skoler - vil være bundet av forvaltningslovens regler om 
hetsplikt, men at de også får samme rett og plikt til å gi opplysninger til sosia
barneverntjenestene.

Utvalget går endelig inn for å ta inn en regel i folkehøgskoleloven om at t
hetspliktreglene i forvaltningsloven skal gjelde også på denne lovens område
slaget vil stort sett innebære en videreføring av gjeldende rett etter forskrifte
folkehøgskoleloven.

Utvalget vil ikke foreslå at særregler om disse spørsmål blir tatt inn i vok
opplæringsloven.
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14.5 SÆRLIG OM DELEGASJON I FORVALTNINGEN

14.5.1 Delegasjon i staten

Ikke sjelden vil et forvaltningsorgan ha behov for å overføre sin beslutningsm
dighet til et underliggende forvaltningsorgan. Slik myndighetsoverføring ka
delegasjon. Ønske om delegasjon kan blant annet bygge på at saksmengden
overordnede organ ellers blir for stor, eller at det er ønskelig med kunnska
saken som det overordnede organet ikke har. Således har Kirke-, utdannin
forskningsdepartementet i stor utstrekning delegert myndighet til statens u
ningskontorer i fylkene. Delegasjonen kan både omfatte myndighet til å gi gene
regler (forskrifter) og til å treffe vedtak i enkeltsaker (enkeltvedtak).

Delegasjon av myndighet innebærer ikke at det delegerende organ mist
myndighet eller sitt ansvar. Det kan når som helst selv treffe beslutning i sted
det organ som har fått myndigheten delegert. Det kan også instruere om hv
myndigheten skal brukes, eller trekke delegasjonen tilbake.

Når Stortinget legger myndighet til «Kongen» eller «departementet», e
alminnelige utgangspunkt at Kongen eller departementet selv avgjør om d
utøve myndigheten eller delegere den til et underordnet forvaltningsorgan.
hovedregel kan myndighet ikke delegeres til organer som Kongen eller departe
tet ikke kan instruere. Dette setter grenser for adgangen til å delegere myndig
f.eks. Sametinget uten ved lov.

Unntak fra dette utgangspunktet gjelder bare når loven gir beskjed om
annet. Dette gjelder f.eks. ved bruk av uttrykket «Kongen i statsråd», jf. f.eks
utkastet § § 1-4 og 6-1. I slike tilfeller vil myndigheten måtte utøves av det o
loven angir, inntil loven eventuelt selv blir endret.

Utvalget går inn for at myndighet som skal ligge hos staten i opplæringslov
ningen, som hovedregel legges til departementet. Unntak fra dette utgangsp
må særskilt begrunnes.

Det vil da være opp til departementet om det selv ønsker å utøve myndig
eller å delegere den til f.eks. statens utdanningskontor. En slik ordning kan 
annet bidra til å avskjære den tvil om hvorvidt departementet kan instruere ved
mende organ som vil kunne følge av lovbestemmelser som legger mynd
direkte til vedkommende underorgan. Den innebærer også at organiseringen
statlige forvaltningsapparatet i opplæringssektoren under departementsnivå
blir bundet opp gjennom lov.

Regjeringen har bestemt at det skal være et tett samarbeid i den regionale
forvaltningen mellom fylkesmann, fylkeslege og statens utdanningskontor 
sikte på å samordne etatenes virksomhet overfor kommunene. Fylkesmanne
synsmyndighet er dels hjemlet direkt i lov, dels er myndigheten lagt til departe
tet og deretter delegert til fylkesmannen. Fylkeslegens virksomhet er hjemlet i
lov.

Utvalgets standpunkt er som nevnt at myndighet som skal ligge hos staten
opplæringlovgivningen i utgangspunktet skal legges til departementet. Det vil
dette fortsatt være ulikhet i lovfestingen av tilsynsmyndigheten for de regio
statlige tilsynsmyndighetene som har mest med kommunene å gjøre. I det 
arbeidet med tilpasning til ny kommunelov, bør det etter utvalgets syn legges
på at fylkesmannens, fylkeslegens og statens utdanningskontors tilsynsopp
lovfestes på en likeartet måte.
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14.5.2 Delegasjon i kommunene og fylkeskommunene
Etter kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 6 ligger myndighet og ansvar
særlovgivningen legger til den enkelte kommune og fylkeskommune, som utg
punkt til kommunestyret eller fylkestinget. I den utstrekning lovgivningen ikke
særregler, vil det derfor være kommunestyret eller fylkestinget som avgjør h
organer kommunen skal ha, og hvilken myndighet de enkelte organer skal ha.
ner som hovedutvalg for skole og kultur, oppvekstutvalg eller skolestyret vil v
faste utvalg opprettet i medhold av kommuneloven § 10 og vil måtte fungere in
for de rammer denne bestemmelsen oppstiller.

Etter kommuneloven § 23 skal delegasjon til kommuneadministrasjonen
utgangspunkt gå til administrasjonssjefen, som eventuelt kan delegere vider
kommunestyret eller fylkestinget så ønsker, må det f.eks. kunne gi administra
sjefen instruks om å delegere myndighet til instanser ved den enkelte skole,
rektor.

Innenfor rammen av kommuneloven er utgangpunktet at kommunestyret
fylkestinget fritt kan delegere avgjørelsesmyndighet til underordnede organ
visse tilfeller vil det imidlertid framgå av lov eller annet kompetansegrunnla
myndigheten ikke skal kunne delegeres. Det vil f.eks. være tilfellet når de
bestemt at kommunestyret eller fylkestinget «selv» har kompetansen.
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Særlig om reglene for enkeltvedtak og forskrift

15.1 REGLER OM BEHANDLINGEN AV ENKELTVEDTAK

15.1.1 Hvilke avgjørelser er enkeltvedtak?

Etter fvl. § 2 a og b er et enkeltvedtak «en avgjørelse som treffes under utøvi
offentlig myndighet», og som er «bestemmende for rettigheter eller plikter t
eller flere bestemte personer». Det er sikker rett at definisjonen ikke bare om
myndighetsutøvelse i form av påbud, forbud mv., men også beslutninger som
der fordeling av offentlige midler. Også tildeling av ytelser som den enkelte 
har et ubetinget rettskrav på, er bestemmende for privates rettigheter på en sli
at de må anses som enkeltvedtak. Således ville en avgjørelse om at en elev
opplæring eller ikke, være enkeltvedtak også om opplæring ikke hadde vært e
tighet eller en plikt for den enkelte, slik f.eks. tilfellet var med videregående op
ring før Reform 94.

En beslutninger om at en person skal få tilbud om plass i det offentlige s
verk og om hvem som skal tas opp når det er flere søkere enn plasser, vi
enkeltvedtak med den følge at forvaltningslovens regler om saksbehandling, v
og klage i utgangspunktet får anvendelse. Det samme gjelder en beslutning
en elev skal utvises for kortere eller lengre tid og således ikke få opplæring i d
perioden.

Det samme gjelder også beslutninger om rett til opplæring i privat grunns
videregående skole og folkehøgskole når de helt eller for en stor del er fina
med offentlige midler. Beslutningene vil da få karakter av fordeling av offent
midler på en slik måte at forvaltningsloven må antas å gjelde, jf. § 1 tredje se
og i "Generelt om alminnelige regler om saksbehandling, taushetsplikt og de
sjon" i kap. 14.

Som nevnt er utgangspunktet at lærebedrifter ikke er omfattet av forvaltn
loven. Det kan heller ikke antas at den enkelte lærebedrifts beslutninger om h
lærlinger som skal tas inn, er vedtak etter fvl. § 2 a og b. Derimot er yrkesop
ringsnemndene etter fagopplæringsloven § 7 offentlige organer som faller inn 
forvaltningsloven, og nemndvedtak etter fagopplæringsloven § 3 annet ledd om
deling av lærlingplasser blant søkerne vil være enkeltvedtak i forvaltningslo
forstand.

Videre må det antas at eksamensavgjørelser  som utgangspunkt er enkelt
i forvaltningslovens forstand, se Eckhoff: Forvaltningsrett (5. utg.), s. 458. Dett
gjelde både eksamener i grunnskole og videregående skole og fag- og svenne
for lærlinger.

Også avgjørelser av om en elev skal gis spesialundervisning, vil være be
mende for elevens rettigheter på en slik måte at avgjørelsen anses som enkelt

Det er imidlertid klart at ikke enhver avgjørelse av betydning for hva slags 
læring den enkelte elev skal få, vil være «bestemmende» for vedkommendes
heter på en slik måte at den må betraktes som enkeltvedtak. Utgangspunktet 
imot at avgjørelser som treffes som ledd i gjennomføringen av opplæringen, ik
enkeltvedtak selv når de er av en viss betydning for hva slags opplæring elev
sist får. F.eks. kan skolens eller den enkelte lærers beslutning om hvorda
enkelte undervisningstime skal legges opp, åpenbart ikke anses som enkelt
som kan påklages av elevene eller foreldrene. Det samme må antakelig gje



NOU 1995:18
Kapittel 15 Ny lovgivning om opplæring 95

pp i et

g av
v den
 være

de må
av en

.
lser
 ville
kret
tning

g om
 bør

ellers
rmed
ldre-

emmer
§ 32.
verfor

ter §
ersom
utøves
ere-
asjon
 § 18
 reglene

net.
regler

 eller
g kla-

 eller
n må
rmere i

ate
erde
lærerens avgjørelse av hvordan opplæringen i et bestemt fag skal legges o
bestemt undervisningsår.

Men grensen mellom avgjørelser om tilgang til opplæring og gjennomførin
opplæring er ikke alltid klar. Også avgjørelser som i utgangspunktet vil være a
sistnevnte typen, vil i noen tilfeller være så gjennomgripende at de må antas å
bestemmende for elevens eller foreldrenes rettigheter på en slik måte at 
betraktes som enkeltvedtak. Dette gjelder f.eks. beslutninger om overflytting 
elev til en annen skole eller til en annen klasse.

Den nærmere grensedragning på området for disiplinærtiltak omtales i "Om
ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 om ordensreglement, bortvisning mv

Utvalget tar ikke sikte på å gi en uttømmende  framstilling av hvilke avgjøre
i opplæringssektoren som må antas å være enkeltvedtak. En slik framstilling
heller ikke være lett å gi, siden grensen i tilfeller av tvil vil måtte bero på  en kon
vurdering. En slik vurdering kan ikke  begrense seg til å se på om en beslu
språklig sett faller inn under definisjonen i fvl. § 2. Det må også tas i betraktnin
beslutningen er av en slik art at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak
komme til anvendelse.

15.1.2 Oversikt over partenes rettigheter mv.
Etter fvl. § 2 e er alle som «en avgjørelse retter seg mot, eller som saken 
direkte gjelder», part i saken. Elever som et enkeltvedtak retter seg mot, vil de
ha status som parter. Dersom eleven er mindreårig vil foreldrene i kraft av fore
ansvaret måtte opptre på vegne av eleven. Dersom eleven har fylt 15 år, best
imidlertid vedkommende selv i spørsmål om valg av utdanning, jf. barneloven 
I disse tilfellene er det altså eleven selv som utøver sine rettigheter som part o
skolemyndighetene.

Etter fvl. kap. IV flg. har parter særskilte rettigheter i saksbehandlingen. Et
16 skal de således varsles og gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes. D
parten er over 14 år skal vedkommende ha varsel, selv om partsrettighetene 
av andre, vanligvis foreldrene, jf. fvl.§ 16 første ledd. Videre skal den som forb
der saken, sørge for at den er tilstrekkelig opplyst, og forelegge partene inform
som de har rett til å gjøre seg kjent med etter reglene om partsoffentlighet i §
og 19. Partenes krav på å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter disse
går lenger enn det som følger av offentlighetsloven.

Etter fvl. skal et enkeltvedtak som hovedregel være skriftlig og begrun
Begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket fattes. Fvl. § § 25 og 26 gir 
om hva en begrunnelse skal inneholde, og om underretning til partene.

Endelig kan partene påklage vedtaket til et overordnet forvaltningsorgan
en særskilt klageinstans, jf. fvl. § 28 flg. Det samme gjelder annen med «rettsli
geinteresse». Klagereglene behandles nærmere i "Klage over enkeltvedtak" i kap.
16 nedenfor.

15.2 REGLER OM FORSKRIFTER

15.2.1 Hva er forskrifter?

Etter fvl. § 2 første ledd bokstav c er forskrift «et vedtak som gjelder rettigheter
plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer». Definisjone
ses i sammenheng med første ledd bokstav a om hva som er vedtak, jf. næ
punkt 15.1.1 ovenfor.

Som utgangspunkt gjelder forskrifter bare rettigheter eller plikter for priv
rettssubjekter, så som elever, foreldre eller privatskoler. Men etter fvl. § 2 fj
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ledd skal også forvaltningsorgan regnes som privat rettssubjekt når «organ
samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha». Dette inne
blant annet at også generelle vedtak om rettigheter eller plikter for kommun
fylkeskommuner og for deres personale vil være forskrifter i forvaltningslovens
stand.

På opplæringssektoren har forvaltningslovens regler om forskrifter stor b
ning ikke minst i forhold til læreplaner. I den utstrekning bestemmelser i slike
ner skal binde skoleeiere og deres personale eller gi rettigheter til elever og for
vil læreplanene gå inn under reglene i fvl. kap. VII om forberedelse og kunngjø
av forskrifter. Det samme gjelder blant annet ordensreglementer for skolene.

De spørsmål som gjelder forvaltningslovens anvendelse på læreplan
ordensreglementer mv., behandles nærmere i "Opplæringens innhold (læreplane
og vurdering)" i kap. 21 og 30 nedenfor.

15.2.2 Regler om saksbehandlingen
Fvl. kap. VII gir regler om behandling og kunngjøring av forskrifter. Etter § 37 s
offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller inte
segrupper som særlig berøres gis varsel og få anledning til å uttale seg før fo
ten utferdiges. Reglene om høringsplikt skal sikre at forskrifter blir til etter en s
forberedelse som er både demokratisk og faglig forsvarlig.

Bestemmelsene om kunngjøring og form i fvl. § 38 skal sikre at plikter og
tigheter etter en forskrift blir kjent for dem de gjelder på en måte som klart mar
at reglene er rettslig bindende, jf. også § 39 om virkningen av forsømt kunngjø
Forskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidend dersom unntak ikke er fastsatt e
38 tredje ledd. Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjør
begrenses til en kort omtale av forskriften med opplysning om hvor den fullsten
tekst kan fås, jf. § 38 annet ledd.

Selv om reglene om behandling og kunngjøring av forskrifter er langt min
krevende enn reglene om enkeltvedtak, kan de etter utvalgets syn gi viktige b
til å skape klarhet om hvilke rettigheter og plikter som gjelder, og om forholdet 
lom stat og kommuner. Utvalget vil dessuten minne om at fvl. § 38 tredje ledd å
for at kunngjøring i Norsk Lovtidend kan unnlates i de tilfeller der dette er uh
siktsmessig fordi forskriften er knyttet til en bestemt hendelse eller bare skal g
i kort tid. Dessuten kan Kongen unnta fra bestemmelsen om kunngjøring for 
saksområder eller enkelttilfeller. Denne myndigheten er delegert til Justisdep
mentet. Bortsett fra for forskrifter som bare skal gjelde for den enkelte skole
som skolenes ordensreglement, se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap.
30, finner utvalget derfor ikke grunn til å foreslå særlige unntak fra kravet om k
gjøring i Norsk Lovtidend. Mulige behov for unntak utover dette må tas opp på
generelt grunnlag.
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Klage over enkeltvedtak

16.1 INNLEDNING
I brev av 27.02.1995 skriver statsråden for Kirke-, utdannings- og forskningsd
tementet til utvalget:

«Ved vedtakelsen av den nye kommuneloven i 1992 ba Stortinget o
gjennomgang og vurdering av særlovenes klageregler. De lover op
ringslovutvalget behandler er å oppfatte som særlover i denne sam
heng.

Arbeidet med vurderingen av klagereglene er organisert som et 
delprosjekt i KAD, som en del av arbeidet med fase II av særlovtilpas
gen. Opplæringslovutvalgets mandat sier derfor at:

«Ut fra hensynet til samordnede klagesystemer, som det blir arb
med i særlovtilpasningen i forbindelse med kommuneloven, skal utva
ikke behandle spørsmål knyttet til klageordninger.

For å få en mest mulig samlet gjennomgang av styringsmiddelbru
på opplæringsområdet vil jeg imidlertid nå, i samråd med kommunalm
teren, allikevel be utvalget om å gi en konkret vurdering av klagereglen
opplæringsområdet og utarbeide forslag til klageregler, i den grad det a
nødvendig å supplere de alminnelige regler om klage etter forvaltning
ven. Dette arbeidet må skje i tråd med de rammer regjeringen har lag
arbeidet i klageprosjektet og i tråd med de prinsipielle vurderinger dep
mentet har gitt til dette arbeidet.»

Departementet har i vedlegg til brev av 27.02.95 gitt utvalget følge
beskrivelse av regjeringens generelle ramme for vurdering av klagereg
i fase II av særlovtilpasningen:

«Stortinget har ikke gitt nærmere mandat for gjennomgang av klag
glene i forbindelse med Særlovtilpasningen fase II - delprosjekt om kl
regler. Regjeringen går imidlertid inn for at særlovenes klageregler 
gjennomgås og vurderes på følgende grunnlag:
– at klageorganene i hovedsak forblir statlige
– at det vurderes om det finnes saksområder der klagene ikke bør be

les av et statlig klageorgan
– at det vurderes om statlig klagemyndighet i større utstrekning kan

ges til fylkesmannen og
– at det vurderes om statlige klageorgan skal få begrenset kompeta

å overprøve den lokale, politiske skjønnsutøvelse.

Dette innebærer at det fortsatt i hovedsak kan være statlige klagein
ser for kommunale og fylkeskommunale vedtak truffet med hjemmel i s
lovene. Dette er begrunnet i kravet om at klageinstansen skal ha s
kompetanse til å foreta en ny vurdering av saken, og ut fra kravet om a
geinstansen formelt og reelt skal være uavhengig av underinstansen. D
tas også at publikum vil ha større tillit til klageinstanser utenfor kommu
eller fylkeskommunen.

I den konkrete gjennomgangen av de enkelte klagereglene bør de
vel vurderes om foreligger hensyn som taler for at klagebehandlingen
foretas internt, og hvilken vekt disse hensyn eventuelt har i forhold til en
gional statlig klagesaksbehandling. I noen tilfeller kan det være sæ
hensyn som ligger bak klagesystemet, og som må ivaretas også i et f



NOU 1995:18
Kapittel 16 Ny lovgivning om opplæring 98

klage-
hos

nse i
ven-
be-
ers

ndel-

- og
r om
.
mgå
rings-
gler
en ny
dat på
er og

jektet
et.»

itt
bundet
rykk
sde-
 enig i

 fol-
r om
rvalt-
 av
nale
9.
retts-
gan.

ret-
ed-

ngen
nale
nntak
i den
 til at

mu-
sær-
er ved
dig klagesystem. Det bør arbeides for å samle en enda større del av 
behandlingen over kommunale (ikke fylkeskommunale) vedtak 
regionale statlige organer, først og fremst hos fylkesmannen.

En bør vurdere om statlige klageorganers overprøvingskompeta
visse tilfeller kan begrenses, f.eks. til kun å omfatte de rettslige sider, e
tuelt i tillegg om vedtaket er åpenbart eller klart urimelig. Ved en slik 
grensning vil en imidlertid måtte vurdere såvel hensynene til klag
rettsikkerhet som den vansken som ligger i at grensen mellom lovanve
se og forvaltningsskjønn ofte ikke er klar.»»

Ved brev av 27.02.1994 til Kommunaldepartementet gav Kirke-, utdannings
forskningsdepartementet uttrykk for sitt generelle syn på de fremtidige regle
klage på opplæringsområdet. Brevet er gjengitt som Vedlegg 1 til utredningen

På denne bakgrunn skal utvalget i det følgende (punkt 16.2) kort gjenno
gjeldende rett vedrørende retten til å påklage enkeltvedtak som treffes i opplæ
sektoren. Dernest vil utvalget kort vurdere forholdet til de alminnelige klagere
i forvaltningsloven og foreslå de nødvendige særbestemmelser om klage i 
opplæringslov (punkt 16.3). I samsvar med de begrensninger i utvalgets man
dette punkt som følger av statsrådens brev av 27.02.1995, vil dets vurdering
forslag «skje i tråd med de rammer regjeringen har lagt for arbeidet i klagepros
og i tråd med de prinsipielle vurderinger departementet har gitt til dette arbeid

Utvalgets medlemmer Hove og Skard mener at utvalget burde ha vært g
anledning til å vurdere disse spørsmål på et friere grunnlag, uten å være så 
av de vurderinger Kirke-, utdannings- og forskningdepartementet har gitt utt
for overfor Kommunaldepartementet. Det at Kirke-, utdannnings- og forskning
partementets syn legges til grunn her betyr altså ikke at medlemmet Skard er
de vurderinger departementet har gitt uttrykk for.

16.2 GJELDENDE RETT

16.2.1 Innledning

Lovgivningen om grunnskoler, videregående opplæring, voksenopplæring og
kehøgskoler gir ikke særlige regler om retten til å klage over enkeltvedtak elle
behandlingen av klager. Det vil da være de alminnelige reglene om klage i fo
ningloven kap. VII som gjelder i disse tilfellene. I tillegg vil minst 3 medlemmer
kommunestyret eller fylkestinget kunne kreve kommunale eller fylkeskommu
vedtak bragt inn til departementet for lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 5

Hovedregelen om klage er fvl. § 28, som slår fast at part eller andre med «
lig klageinteresse» kan påklage enkeltvedtak til overordnet forvaltningsor
Hvilke beslutninger som er enkeltvedtak, og hvem som er part, er behandlet i "Sær-
lig om reglene for enkeltvedtak og forskrift" i kap. 15.

Inntil en endring i forbindelse med ny kommunelov i 1992 gjaldt ikke klage
ten etter fvl. § 28 for enkeltvedtak truffet av kommunale organer opprettet i m
hold av den tidligere kommunestyreloven og fylkeskommuneloven. Etter endri
gjelder klageretten ethvert enkeltvedtak truffet av kommunale og fylkeskommu
organer. Klage over vedtak i organer opprettet etter kommuneloven - med u
av kommunestyret og fylkestinget - behandles som utgangspunkt internt 
enkelte kommune eller fylkeskommune. Men bestemmelser i særlov fører ofte
klagene skal behandles av statlige organer.

De alminnelige reglene om klage gjelder også i opplæringssektoren i kom
nene. Ved forskrift av 16. desember 1977 del VIII § 3 og del IX § 4 er det gitt 
regler som unntar «bedømmelse av prøve eller ekamen eller andre prestasjon
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skole eller annen undervisningsinstitusjon eller ved særlig prøveorgan» fra re
i fvl.§ § 24 og 28. For disse vedtakene gjelder således ikke forvaltningslovens 
om begrunnelse og klage. Når det gjelder vedtak om avgangskarakterer i grun
og videregående skole, gir imidlertid forskrift av 25.03.1983 nr. 905 til dels de
jerte særregler om begrunnelse og klage mv.

For private grunnskoler og videregående skoler med statstilskudd beste
privatskoleloven § § 7 nr. 3 og 12 annet ledd uttrykkelig at forvaltningslovens re
om klage gjelder i saker om inntak av elever og om bortvisning.

16.2.2 Særregler om klageinstans
Etter gsl. § 34 nr. 3 behandler statens utdanningskontor klager over enkeltve
medhold av grunnskoleloven. Lov om videregående opplæring har ingen alm
lig regel om klageinstans. Etter fvl. § 28 vil da det overordnede organ i fylkesk
munen eller det særlige klageorgan være klageinstans, mens departementet
geinstans når vedtaket er truffet av fylkestinget, jf. fvl. § 28 annet ledd. Når det
der vedtak om bortvisning etter bestemmer lvgo. § 16 tredje ledd at fylkest
eller den fylkestinget bemyndiger er klageinstans. Derimot er departementet 
den departementet bemyndiger» klageinstans for vedtak om tap av rettigheten
lvgo.§ 8, jf. lvgo. § 16 tredje ledd.

Etter forskrift av 25.03.1983 nr. 905 § 10 går klage over avgangskarakter
grunnskolen og den videregående skolen til en særskilt klagenemnd. For grun
len oppnevnes nemnda av statens utdanningskontor, for videregående skol
nevnes den av fylkesskolestyret.

Lov om fagopplæring i arbeidslivet har flere særregler om klageinstans. 
lfa. § 6 er opplæringsrådet klageinstans for faglige vedtak av yrkesopplærin
mndene, mens departementet er klageinstans for vedtak av opplæringsrådet
16 om heving av lærekontrakt gjentar regelen i lvgo. § 16 tredje ledd om at d
tementet er klageinstans i saker om tap av rettigheter etter lvgo. § 8. Etter lfa
annet ledd er opplæringsrådet for vedkommende fag klageinstans for vedta
yrkesopplæringsnemnda treffer om hvorvidt påberopt praksis i faget skal god
nes som erstatning for læretid og gi adgang til å avlegge fag-/svenneprøve. Et
§ 23 annet ledd skal klage over bedømmelse i forbindelse med fag- eller sv
prøve avgjøres av en særskilt oppnevnt klagenemnd. Forskrift av 20.09.198
særskilte regler om slik klage.

Voksenopplæringsloven § 12 bestemmer generelt at vedtak truffet i medho
loven kan påklages til departementet.

Folkehøgskoleloven § 4 tredje ledd slår fast at med unntak av disiplinærs
er departementet klageinstans i «forvaltningssaker». I «bortvising- og utvisin
ker» er skolens styre klageinstans, jf. folkehøgskoleloven § 11 femte ledd.

Etter privatskoleloven § § 7 nr. 3 og 12 annet ledd er departementet klagein
for privatskolenes vedtak i saker om inntak av elever og om bortvisning.

16.2.3 Regler om saksbehandling og om klageinstansens kompetanse
Etter fvl. § § 29 og 32 må klage over enkeltvedtak som hovedregel framsettes 
lig overfor det organ som har truffet vedtaket. Det te organet skal tilrettelegge s
og videresende den til klageinstansen, med mindre den finner klagen begrun
selv endrer eller opphever vedtaket, jf. fvl. § 33. Klagefristen er 3 uker fra pa
har fått underretning om vedtaket.

Etter fvl. § 34 kan klageinstansen prøve alle sider av saken og dessuten t
syn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som er anført i k
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men kan også ta andre sider av saken opp til vurdering. Adgangen til å endre 
ket til skade for klageren er imidlertid begrenset.

Dersom klageinstansen finner klagen begrunnet, kan den enten selv treff
vedtak eller oppheve det påklagede vedtaket og sende saken tilbake til under
sen til ny behandling.

Klageforskriftene for grunnskole, videregående skole og fagopplæring
punkt 16.2.2 ovenfor) gir til dels omfattende og detaljerte særregler om klage
klagens form og innhold og klageinstansens behandling av klagen.

16.3 UTVALGETS VURDERINGER

16.3.1 Hovedregler

Som nevnt i punkt 16.1 har utvalgets arbeid med disse spørsmål skjedd inn
rammene gitt av departementet i forbindelse med at utvalgets mandat ved b
27.02.1995 ble utvidet til også å omfatte reglene om klage i opplæringssekto
hovedsak vil utvalget derfor nøye seg med å foreslå lovbestemmelser i tråd
disse rammene.

Utvalgets medlem Skard viser til sin merknad i punkt 16.1.
Som nevnt er klager på grunnskolens og den videregående opplærings o

som hovedregel underlagt de alminnelige klagereglene i forvaltningsloven. D
tementet legger til grunn at dette også bør gjelde i framtiden. Med enkelte un
jf. nedenfor, vil utvalget derfor ikke foreslå særregler om klageinstansen kom
tanse mv.

I tråd med departementets prinsipielle syn foreslår utvalget også å vider
dagens særregler om klage på vedtak om avgangskarakterer og om prøveb
melse. Det dreier seg her om en type vedtak der viktige rettssikkerhetshensy
seg gjeldende, men der reglene om klage i forvaltningsloven passer dårlig. D
deringer som ligger bak de nevnte vedtakene, vil også i klageomgangen som
være utpreget faglige og bare i liten grad innbefatte vurderinger av rettslige s
mål eller hensiktsmessighetsspørsmål.

Ved at fagopplæringsloven etter utvalgets forslag nå tas inn i en felles op
ringslov, er det imidlertid ikke lenger grunn til å ha særskilte regler om klage 
prøvebedømmelse. Utvalget vil derfor foreslå at det blir gitt to separate hjem
å gi forskrifter på dette området, én hjemmel om klage over vedtak på avgan
rakterer i grunnskolen og en felles hjemmel til å gi forskrifter om klage på ve
om avgangskarakterer og om prøvebedømmelse.i videregående skole og fag
ring. Som nevnt i punkt 16.2.1 er disse vedtakene allerede i dag unntatt fra fo
ningslovens regler om begrunnelse og klage, jf. forskrift av 16.12.1977 del VII
og del IX § 4 og vil også være det etter utvalgets forslag.

Dagens forskrifter om vurdering og klage er omtalt i "Opplæringens innhold
(læreplaner og vurdering)" i kap. 21 om opplæringens innhold. Utvalget har ik
grunn til å gå inn i en diskusjon om hvordan slike forskrifter bør lyde under e
opplæringslov.

16.3.2 Særregler om klageinstans
Departementet legger til grunn at det fortsatt bør være særregler om hvem so
være klageinstans. Det går inn for at departementet skal være klageinstans i
feller der en ønsker at det skal være statlig overprøving. Det vil da være de
mentet som avgjør om det selv skal behandle klagene, eller delegere kompe
til lokale eller regionale statlige instanser.
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Etter delegasjon fra departementet vil statens utdanningskontor i de enkel
kene i dag vanligvis være statlig klageinstans i opplæringssektoren. Departem
antar at det i stor utstrekning vil være slik også i framtiden, men at det regelte
vil være mest ryddig at loven legger kompetansen til departementet. Utvalget 
mer forslag i samsvar med dette syn, som også stemmer med den teknikk u
legger til grunn for sitt lovforslag forøvrig.

I tråd med departementets syn foreslår utvalget videre å videreføre dagen
ning med at enkeltvedtak i grunnskolen som hovedregel skal kunne påklages 
ten, mens enkeltvedtak i videregående opplæring som hovedregel skal påkla
organer i fylkeskommunen. På grunnskolens område, der en slik ordning vil 
bære et unntak fra hovedregelen i fvl. § 28, må dette gjøres gjennom en særlig
i loven om at departementet er klageinstans. For videregående opplæring inne
fvl. § 28 at fylkestinget, eller en særskilt klagenemnd der slik er opprettet, er k
instans. Dette er det ikke behov for å slå fast i opplæringslovgivningen.

Departementet går videre inn for at spørsmålet om klageinstans i sake
gjelder enkeltvedtak om inntak og tap av rettigheter i videregående opplærin
om inntak til videregående opplæring spesielt organisert for voksne, vurderes
skilt. Det dreier seg her om vedtak som kan ha avgjørende konsekvenser fo
enkelte.

Etter utvalgets syn gjør disse hensyn seg gjeldende for vedtak om innt
videregående opplæring generelt. Utvalget vil derfor foreslå at departementet 
til klageinstans for alle enkeltvedtak om inntak og tap av rettigheter til videregå
opplæring. I tråd med departementets syn foreslås det at denne bestem
begrenses til å gjelde spørsmålet om den enkelte elev skal tas inn til videreg
opplæring. Vedtak om inntak på bestemte kurs vil dermed gå inn under den a
nelige regel i fvl. § 28 om at fylkestinget, eller en særskilt klagenemnd der sl
opprettet, er klageinstans.

Etter departementets syn bør klage over enkeltvedtak om rett til spesialu
visning på grunnskolens område og om utelukkelse eller bortvisning fra arb
markedskurs også i framtiden gå til staten. Klage på enkeltvedtak i medhold av
senopplæringsloven går i dag til staten.

Etter utvalgets forslag vil retten til spesialundervisning for voksne være reg
av den alminnelige opplæringsloven. Utvalget foreslår derfor en særbestemm
denne loven som slår fast at klage over enkeltvedtak i disse tilfellene går til d
tementet..

Etter utvalgets forslag vil arbeidsmarkedskursene dels være regulert av o
ringsloven, dels av voksenopplæringsloven (se "Lovens virkeområde" i kap. 37
punkt 37.3). I tråd med departementets syn foreslår utvalget en særregel i d
opplæringslov om at departementet er klageinstans for vedtak om utelukkel
bortvisning fra arbeidsmarkedstiltak som er omfattet av loven, dvs. tiltak so
grunnskoleopplæring eller videregående opplæring. For arbeidsmarkedstiltak
voksenopplæringsloven følger det av denne loven selv at departementet er kl
stans.

Departementet synes ikke særskilt å ha vurdert retten til å klage over enke
tak om spesialundervisning i videregående opplæring. Det har imidlertid unde
ket at vedtak om spesialundervisning både for elever i grunnskolealder o
voksne som mottar spesialundervisning på grunnskolens område, gjelder res
til utsatte grupper, og at statlig overprøving etter klage derfor er nødvendig. 
utvalgets syn gjør de samme hensyn seg gjeldende for spesialundervisning i v
gående opplæring. Utvalget vil derfor gå inn for statlig overprøving også for d
vedtakene.
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I "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 foreslår utvalget å videre
føre ordningen med opplæringsråd for fagopplæringen. Videre foreslås det at y
opplæringsnemndene heller ikke for framtiden skal være underlagt fylkeskom
nens instruksjonsmyndighet i en del saker av typisk faglig karakter. I tråd med
vil utvalget foreslå å videreføre opplæringsrådene som klageinstans i slike sa

Departementet går videre inn for at enkeltvedtak i personalsaker ikke
kunne påklages til staten. For grunnskolen vil utvalget, i samsvar med dette, f
unntak fra regelen om at departementet er klageinstans for enkeltvedtak. For
regående opplæring vil det samme følge av hovedregelen i forvaltningsloven

Departementet har endelig pekt på at private grunnskoler og privat vide
ende opplæring for en stor del finansieres med statlige midler, og at elevenes
sikkerhetsbehov i alle tilfelle er de samme som ved offentlige skoler. Departem
går derfor inn for at enkeltvedtak i elevsaker kan påklages til staten.

Utvalgets forslag til ny opplæringslov omfatter også private godkjente gru
skoler og skoler som mottar tilskudd fra staten. Utvalget vil derfor foreslå en 
bestemmelse som slår fast at departementet er klageinstans for enkeltvedtak
saker i private skoler som er omfattet av loven. Med elevsaker siktes det her til
der en elev er part.

Utvalgets medlem Skard mener primært at de generelle lovbestemmelser 
klageordninger for kommunesektoren burde være tilstrekkelige også for opplæ
sområdet. Sekundært kan dette medlem slutte seg til Hoves særuttalelse ne
vedrørende spørsmålet om klageorgan.

Utvalgets medlem Hove vil framheve at hovedregelen ved kommunale vedt
bør være klageadgang i samsvar med forvaltningsloven § 28 annet ledd.

Det sentrale ved klagebehandling er å sikre en ny og uavhengig vurderi
saken. Med de strenge habilitetsregler som gjelder i kommuneloven § 40 nr. 3
dette sikres også ved intern kommunal klage. Medlemmet vil også framheve a
geinstansens vurdering lett kan bli mer inngående når klageorganet har næ
det forhold saken gjelder.

Dette medlem vil derfor framheve at bare i de tilfeller hvor det er andre he
som skal ivaretas, bør det være klageadgang til statlig klageorgan. Dette vil s
gjelde der det er spørsmål om en enkeltperson, normalt elev, sine rettigheter o
kommunen eller fylkeskommunen, f.eks. rett og plikt til opplæring, spesialun
visning o.l. Det vil neppe være særlig stor reell forskjell mellom dette medlem
syn, og Regjeringens og departementets opplegg, innenfor opplæringslovg
gen. Det sentrale er likevel at det er klageadgang til statlig klageorgan som tr
særskilt begrunnelse, og at dette derfor ikke bør innføres som en normalordn
noe område med mindre de hensyn som taler for statlig overprøving gjør seg
dende for hele saksfeltet.



Del V  
Den rettslige reguleringen av 

grunnskoleopplæring og videregående 
opplæring
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Innledning
I denne delen av innstillingen vurderer utvalget den rettslige reguleringen av g
skoleopplæring og videregående opplæring. Dette omfatter også slik opplærin
sielt organisert for voksne, herunder alternativ førstegangsutdanning på grun
lens og videregående skoles nivå (se voksenopplæringsloven § 7) og etterutd
og kortere kurs som ikke er førstegangsutdanning innen videregående oppl
Det avgrenses mot den øvrige del av voksenopplæringen, se "Voksenopplæringslo-
ven forøvrig" i kap. 40.

Framstilling og vurdering knyttet til privat opplæring er i hovedsak saml
"Privat opplæring" i kap. 34. De øvrige kapitlene vil derfor stort sett beskrive o
ningen for offentlige skoler.

De statlige skolene er i liten grad nevnt i de enkelte vurderingene nede
Dette innebærer imidlertid ikke at skolene skal være unntatt fra de regler som
der for kommunale og fylkeskommunale skoler, se "Lovens virkeområde" i kap. 37
om lovens virkeområde.
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Rett og plikt til opplæring

18.1 INNLEDNING
Utvalget vil i det følgende gi en oversikt over de sentrale bestemmelsene om r
plikt til opplæring i grunnskoleloven, lov om videregående opplæring og vok
opplæringsloven.

Punkt 18.2 omhandler plikten til å gå i grunnskolen dersom en ikke på a
måte får tilsvarende opplæring. Det vil i den forbindelse bli gitt en særskilt om
av adgangen til fritak for opplæringsplikten, plikten til å følge spesialundervis
og retten til å kreve seg fritatt fra kristendomsopplæringen. I tillegg vil mu
sanksjoner overfor brudd på opplæringsplikten omtales.

I punkt 18.3 er retten til grunnskoleopplæring behandlet, mens punkt 18.
for seg retten til videregående opplæring.

Avslutningsvis vil utvalget i punktene 18.5 og 18.6 foreta en vurdering av g
dende rett med forslag til lovtekst i en ny opplæringslov.

En rekke av de temaer som behandles i dette kapitlet, har tilknytning til a
kapitler i utvalgets innstilling. Under flere av punktene i dette kapitlet har utva
derfor bare gitt en kort omtale med henvisning til hvor i innstillingen spørsmål
gitt en mer utførlig behandling.

Retten til skyss til og fra skolen er ikke behandlet i dette kapitlet, selv om d
for så vidt er av betydning dersom likheten i rett til opplæring skal bli reell. Det 
vises i den forbindelse til "Skyss og innlosjering" i kap. 26 om skyss og innlosjering

18.2 PLIKTEN TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING

18.2.1 Innledning. Generelt om opplæringsplikten

Obligatorisk opplæring ble innført i Norge allerede i 1736 ved forordning
13.01.1736 «angaaende den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekræft
deres Daabes Naade» (konfirmasjonsforordningen). Ved skoleforordninge
23.01.1739 kom imidlertid det som regnes som den første skoleloven. Siden d
har en rekke lover som statuerer alminnelig skoleplikt avløst hverandre innti
1969 fikk den någjeldende grunnskolelov. Opplæringsplikten er for Norges 
kommende således mer enn 250 år gammel.

Norge har i flere sammenhenger påtatt seg folkerettslige forpliktelser nå
gjelder å gjøre grunnleggende utdanning obligatorisk. FNs verdenserklærin
menneskerettighetene av 1948 slår i artikkel 26 fast at enhver har rett til utdan
og at den grunnleggende utdanningen skal være gratis og obligatorisk. Verd
klæringen er ikke direkte bindende, men er en anbefaling til statene. Disse pr
pene er brakt inn i mer bindende former blant annet gjennom FN-konvensjone
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16.12.1966 artikkel 13, der 
13(2) heter at grunnleggende utdanning bør være obligatorisk og gratis for
Videre heter det i UNESCOs konvensjon mot diskriminering i undervisning
14.12.1960 at de kontraherende stater forplikter seg til å fremme lik adgan
behandling i undervisningsspørsmål ved blant annet å gjøre elementær und
ning gratis og tvungen, se konvensjonens artikkel 4.

Dagens lovregulering av opplæringsplikten er knyttet til gsl. § 13 nr. 1, som
fast at «born og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom dei ikk
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annan måte får tilsvarande undervisning». En ser av bestemmelsen at det s
statueres, er en opplæringsplikt, ikke en plikt til å gå i den offentlige grunnsk
Bestemmelsen bygger på en forutsetning om at opplæringsplikten også kan o
les på andre måter, f.eks. gjennom private skoletilbud eller gjennom hjemmeo
ring, se punkt 18.2.2.

Grunnskoleloven § 13 nr. 2 og 3 slår fast at skoleplikten inntrer det året b
fyller 7 år, og varer til eleven har gått 9. skoleåret. (Ved lovvedtak av 09.09.1
nr. 58 er gsl. § 13 endret slik at skoleplikten inntrer ved 6 års alder og varer til e
har gått 10. skoleåret. Ved kgl. res. 23.06.95 ble det bestemt at endringen trer
01.07.97) Det er imidlertid åpnet for at skoleplikten kan utsettes ett år eller p
gynnes ett år tidligere etter foreldrenes søknad og for at eleven kan bli fritatt fo
leplikt det siste skoleåret (etter 8. klasse). Grunnskoleforskriften § 2-1 nr. 1 og
har mer detaljerte regler om framgangsmåten i disse sakene - blant annet me
om at det i visse tilfeller skal foreligge uttalelse fra PP-tjenesten eller andre sa
dige. I tillegg gir gsl. § 13 nr. 3 annet ledd en generell adgang til å frita eleve
opplæringsplikt dersom de ut fra en sakkyndig vurdering har så alvorlige funks
hemninger at opplæringsplikten virker urimelig, se nærmere om dette i "Opplæring
av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19.

Den årlige undervisningstiden skal ifølge gsl. § 6 være minst 37 uker. I r
skriv F-69/93 er skoleåret fastsatt til 190 dager i grunnskolen, dvs. 1 uke lenge
i gsl. § 6. Videre heter det at uketimetallet (det antall timer en elev skal ha pr
multiplisert med antall skoleår) for barnetrinnet og ungdomstrinnet fastsette
departementet i samsvar med budsjettvedtak i Stortinget. For tiden er det total
timetallet i grunnskolen 237 (Rundskriv F-19/92). Disse spørsmålene er mer 
lig behandlet i "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 om opplæringens omfang i tid

I og med at det som her fastsettes, er minimumstid, kan imidlertid den en
kommune bestemme at undervisningstiden skal være lengre - ved at det fasts
høyere uketimetall enn lovens minimum, se nærmere om dette i "Opplæringens
omfang i tid" i kap. 23. Det må antas at et vedtak om økt undervisningstid i kom
nen også fører til at opplæringsplikten til elevene i kommunen økes tilsvarende
om dette verken framgår av grunnskoleloven eller andre steder. I en viss utstre
er det altså opp til den enkelte kommune å bestemme det nærmere omfanget a
enes opplæringsplikt i tid.

Gsl. § 6 nr. 3 gir departementet hjemmel til å gi nærmere regler om d
undervisningstid, noe som er gjort i grunnskoleforskriften § 1-2. Her heter d
kommunen fastsetter skoledager og feriedager med utgangspunkt i et sam
forslag til skolerute for grunnskole og videregående skole fra statens utdann
kontor og fylkeskommunen. Videre heter det at undervisningstiden regnes i en
på 45 minutter (en skoletime) og undervisningen «i regelen» ikke skal begynn
kl. 08.00 om morgenen og ikke avsluttes senere enn kl. 15.30. I tillegg er det g
bestemmelse om at daglig undervisningstid «i regelen» ikke skal overstige 6 
Uttrykket «i regelen» tilsier at det kan gjøres avvik, men at dette ikke skal etab
som noen normalordning. Som en ser, er det i forskriftene gitt flere bestemm
om elevenes maksimale opplæringsplikt. Bestemmelsene er også omtalt i "Opplæ-
ringens omfang i tid" i kap. 23 om opplæringens omfang i tid.

Gsl. § 7 nr. 2, 3 og 4 har regler om hvilke fag grunnskolens læreplan til va
skal omfatte, om valgfag, leirskole mv. og om målet for kristendomsopplærin
Når det gjelder det nærmere innholdet av den pliktige opplæringen, vises d
"Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 om opplæringens inn
hold.

I og med at barn og unge i utgangspunktet har både rett og plikt til å m
grunnskoleopplæring, vil f.eks. en beslutning etter gsl. § 13 nr. 2 om utsatt skol
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være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det samme vil gjelde for en rekk
de andre beslutninger kommunen eller skolen treffer om skoleplikten eller sko
ten. Reglene for enkeltvedtak er omtalt i "Særlig om reglene for enkeltvedtak og fo
skrift" i kap. 15.

Grunnskoleloven har ikke bestemmelser om hvem som er omfattet av o
ringsplikten og opplæringsretten, men det er antatt at alle som har tatt varig op
i riket, omfattes av loven. Det er således ikke noe krav om norsk statsborgersk
å ha opplæringsplikt. Spørsmålet er behandlet i "Lovens virkeområde" i kap. 37 om
lovens virkeområde.

I grunnskoleforskriften er det gitt bestemmelser om kommunens og re
adgang til å gi elever fri fra opplæringen utenom de ferier som følger av skole
Etter disse reglene kan kommunen gi en elev inntil 2 uker fri, mens rektor og 
sestyrer kan innvilge fri i henholdsvis 3 dager og 1 dag.

18.2.2 Særlig om hjemmeopplæring og opplæring i private skoler
Som nevnt i punkt 18.2.1 innebærer opplæringsplikten ikke en plikt til å gå i
offentlige grunnskolen. For en rekke barn og unge blir opplæringsplikten op
ved at de går i private grunnskoler. Det hender også at foreldrene selv unde
barna i hjemmet og på den måten oppfyller opplæringsplikten. For private gr
skoler framgår det av gsl. § 14 nr. 2 at disse er bundet av grunnskolelovens b
melser om varighet og omfang av opplæringen. Disse bestemmelsene vil imid
ikke uten videre gjelde for hjemmeopplæring. I uttrykket «tilsvarande unde
ning» i gsl. § 13 nr. 1 ligger imidlertid at det også for slik opplæring ligger v
krav til varighet, omfang og innhold. Disse spørsmålene er nærmere behan
"Privat opplæring" i kap. 34 om privat opplæring.

18.2.3 Om plikt til å motta spesialundervisning
Grunnskoleelever med særlige behov har rett til å få spesialundervisning, jf. 
§ 7 og 8. Derimot har departementet i sin praksis lagt til grunn at det ikke forel
en tilsvarende plikt til å motta spesialundervisning for elever som har beho
dette. Også disse elevene er imidlertid omfattet av den alminnelige opplæring
ten og er således ikke fritatt fra å følge det ordinære skoletilbudet, se punkt 1
For at elever som ikke har utbytte av ordinær undervisning, skal kunne frita
denne, må det treffes vedtak i medhold av gsl. § 13 nr. 3 annet ledd, jf. om
ovenfor i punkt 18.2.1. Spørsmål knyttet til plikt til spesialundervisning er beha
let i "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialund
ning" i kap. 19.

18.2.4 Om plikt til å følge kristendomsopplæring
Gjennom grunnskoleloven § 7 nr. 2 er kristendomsopplæring gjort til en del av
obligatoriske opplæringen i grunnskolen. Gsl. § 7 nr. 4 har utfyllende bestemm
om innholdet av grunnskoleopplæringen der det blant annet heter at opplæ
skal være slik at elevene får kjennskap til «den kristne barnelærdommen ette
evangelisk-lutherske læra». Etter gsl. § 13 nr. 9 kan imidlertid foreldrene kreve
net fritatt for kristendomsopplæring dersom en av dem ikke er medlem av sta
ken. Retten til fritak på dette punktet må ses i sammenheng med prinsippet om
gionsfrihet slik det er nedfelt i Grunnloven § 2 og internasjonale konvensj
Norge har tiltrådt. Det kan i den forbindelse særlig vises til bestemmelsen i
europeiske menneskerettighetskonvensjonens første tilleggsprotokoll, artik



NOU 1995:18
Kapittel 18 Ny lovgivning om opplæring 108

ing og
tdan-
evis-

ilo-
ektiv,
dok-
filoso-
anske
pplæ-
nsyn-

t den
r det i
alg av
evde at
ringen
 Bar-
elever
 krav
orske
 også
mmen-
ppfat-

læ-
noen
ær-

iktige
 med

mmer
 for-
rst og

olerett,
ldrene

eldre
 plikt

orel-
ldrene
ktivi-
rsom
tsomt.

ærin-
me

e, jf.

e til-
r bar-
annet punktum. Her slås det fast at «funksjoner staten påtar seg i utdann
undervisning skal den utøve med respekt for foreldrenes rett til å sikre slik u
ning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overb
ning». Artikkelen innebærer ikke noe absolutt forbud mot pliktig opplæring i f
sofiske og religiøse spørsmål, med slik opplæring må i så fall gis på en «obj
kritisk sonderende og pluralistisk måte. Det er forbudt for staten å følge en in
trinerende målsetting som ikke kan sies å respektere foreldrenes religiøse og 
fiske overbevisning» (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i «den d
seksualundervisningssaken» fra 1976). Skulle grunnskolen gi kristendomso
ring etter «den evangelisk-lutherske læra» uten adgang til fritak ville dette san
ligvis være i strid med denne artikkelen.

Lov 13.06.1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna slår fast i § 3 a
som er over 15 år, kan melde seg inn i eller ut av trossamfunn. Videre hete
barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år, selv bestemmer i spørsmål om v
utdanning. Sammenholder en de to bestemmelsene, er det nærliggende å h
elever over 15 år selv må kunne bestemme om de vil følge kristendomsopplæ
i grunnskolen. En slik forståelse er også lagt til grunn i juridisk teori, se Backer:
neloven, s. 200. På den annen side har grunnskoleloven ikke særregler for 
over 15 år. Tvert imot slår grunnskoleforskriften § 2-1 nr. 6 annet ledd fast at
om samtykke fra foreldrene gjelder selv om eleven har meldt seg ut av Den n
kirke. At kravet om at en av foreldrene må være utmeldt av Den norske kirke
gjelder elever over 15 år, har også vært hevdet av departementet i andre sa
henger. En står således her overfor et uavklart rettsspørsmål der forskjellige o
ninger har vært hevdet.

Dersom en elev i medhold av gsl. § 13 nr. 9 blir fritatt for kristendomsopp
ring, har departementet tolket grunnskoleloven dit hen at det ikke foreligger 
plikt til å følge alternativ livssyns- eller religionsopplæring der dette tilbys, se n
mere punkt 18.3.4.

18.2.5 Om sanksjoner overfor brudd på plikten
Grunnskoleloven § 13 nr. 10 slår fast at dersom en elev er borte fra den pl
grunnskoleopplæringen, kan foreldrene eller «dei som er i staden», straffes
bøter. I og med at det her er tale om en plikt til daglig å sørge for at barna ko
på skolen, har bestemmelsen i juridisk teori vært forstått slik at i de tilfeller der
eldrene bor hver for seg, er det den av foreldrene som barnet bor hos som fø
fremst vil kunne rammes av bestemmelsen, se Hans Petter Jahre i Norsk Sk
s. 338. Passusen «dei som er i staden» dekker de tilfeller der andre enn fore
har daglig omsorg for eleven.

Det går fram av bestemmelsens ordlyd at det ikke bare er de tilfeller der for
aktivt holder barna borte fra opplæringen som kan straffes. Foreldrene har en
til aktivt å bidra til at deres barn får grunnskoleopplæring. Videre heter det at f
drene bare kan straffes «dersom dei er skuld i fråværet». Dette betyr at fore
ikke kan straffes dersom årsaken til fraværet ikke er foreldrenes manglende a
tet, men andre utenforliggende forhold, f.eks. sykdom. Det samme gjelder de
de har vært uvitende om fraværet og dette ikke kan bebreides dem som uak
Hvis skolens personale mener at en elev er ulovlig borte fra den pliktige oppl
gen, vil det måtte anmelde dette til politiet. Det blir da opp til politiet å bestem
om saken skal forfølges strafferettslig. Kommunen må imidlertid kreve påtal
gsl. § 13 nr. 10.

Tilbakeholdelse av barna fra den pliktige opplæringen vil også kunne utløs
tak fra barneverntjenesten. For at fylkesnemnden skal kunne treffe vedtak ette
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nevernloven § 4-11 eller § 4 -12 b om at barnet skal få opplæring med bistan
barneverntjenesten eller vedtak om omsorgsovertakelse, må det dreie seg o
med særlige opplæringsbehov. Men også for barn uten særlige opplæringsbe
foreldrenes unnlatelse av å sørge for tilfredsstillende grunnskoleopplæring k
føre til tiltak etter barnevernlovens mer generelle bestemmelser.

18.3 OM RETTEN TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING

18.3.1 Innledning. Generelt om retten og om prinsippet om gratis opplæring

Den samme bestemmelse som pålegger barn og unge opplæringsplikt - gsl.
gir også en rett til å få grunnskoleopplæring. At grunnskoleopplæring er en re
den enkelte, betyr i denne sammenheng at et krav på opplæring ikke lovlig ka
lås med den begrunnelse at kommunen ikke har ressurser til å tilby opplærin
nødvendig kan den enkelte få domstolenes hjelp til å få fullbyrdet kravet, el
manglende eller mangelfullt grunnskoletilbud vil kunne føre til at kommunen 
erstatningsansvarlig for det tap vedkommende har lidt som følge av dette, se
om rettigheter i "Generelle utgangspunkter for den rettslige regulering av opp
ringsvirksomhet" i kap. 11 punkt 11.4.

At grunnleggende opplæring bør være gratis, er som nevnt i punkt 18.2.1
fast i flere av de menneskerettslige konvensjoner Norge har tiltrådt. Prinsippe
at offentlig grunnskoleopplæring skal være gratis, er slått fast i gsl. § 37 nr. 4. 
innebærer at det ikke er adgang for kommunen til å ta skolepenger eller betali
skolemateriell. Dette går også klart fram av gsl. § 10 nr. 3, som slår fast at kom
nene «skal halde elevane med lære- og lesebøker, skrive- og teiknesaker o
undervisningsmateriell». Videre er elever som bor i en viss avstand fra skolen
rett til gratis skoleskyss, se "Skyss og innlosjering" i kap. 26 om skyss og innlosje
ring.

Departementet har imidlertid lagt til grunn at det er en viss adgang til å ta 
ling for å dekke kostnader i forbindelse med spesielle arrangementer, ekskur
e.l. Dette følger forutsetningsvis av departementets rundskriv F-36/81, der det
at slike reiser må ha «en rimelig økonomisk ramme, slik at ingen elev må vær
hindret fra å delta av økonomiske grunner». Videre følger det av nevnte rund
at kostnadene for den enkelte elev i forbindelse med slike turer må holdes på e
tivt moderat nivå. Ved grunnskoleforskriften § 1-5 er det etablert en statlig
skuddsordning til leirskoleopphold. Dette tilskuddet tar imidlertid bare sikte p
dekke kostnadene ved undervisningen på leirskolen, og de kostnader som p
på grunn av elevenes reise og overnatting utenfor hjemmet, vil i stor utstre
måtte dekkes av elevene selv.

Av prinsippet om at den obligatoriske grunnskoleopplæringen skal være g
må det imidlertid følge at slike turer må være basert på frivillighet fra alle som
delta. Således vil f.eks. obligatoriske leirskoleopphold i utgangspunktet måtte
gratis for elevene. Det vil også være tvilsomt i forhold til prinsippet om gratis
likeverdig opplæring dersom enkelte skoler skulle velge å flytte elever som ikk
eller har mulighet for å betale for skoleturer, til andre klasser eller annen unde
ning i den perioden turen foregår.

18.3.2 Varigheten, omfanget og innholdet av retten
Varigheten, omfanget og innholdet av retten til grunnskoleopplæring må an
samsvare med plikten til slik opplæring. Det som ovenfor i punkt 18.2.2 er s
forhold til plikten, vil derfor gjelde tilsvarende for retten. Dette gjelder likevel ik
de bestemmelser som finnes i gsl. § 13 nr. 3 om fritak fra opplæringsplikten. D
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sikker rett at disse bestemmelsene ikke gir kommunen noen hjemmel til å avs
enkeltelever fra rettighetene de er gitt i loven.

Grunnskoleloven § 16 har en bestemmelse om elevenes rettigheter og p
Den er nærmere omtalt i "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 om
ordensreglement, bortvisning mv. og "Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25
om skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø.

18.3.3 Rett til spesialundervisning
Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære grunnskoleop
ringen, har i henhold til gsl. § § 7 og 8 rett til spesialundervisning. Barn med sæ
behov har også rett til spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder, jf. gsl. § 1
4. Vilkårene for å ha rett til spesialundervisning og det nærmere innhold 
omfang av en slik rettighet er nærmere beskrevet i "Opplæring av barn, unge og
voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19.

18.3.4 Rett og plikt til alternativ religions- eller livssynsundervisning
Bestemmelsene i gsl. § 13 nr. 9 om fritak for den pliktige kristendomsopplærin
ingen korresponderende bestemmelser om rett til alternativ livssynsundervisn
grunnskoleforskriften § 2-1 nr. 5 heter det imidlertid at ved fritak fra kristendo
opplæring «bør eleven, så langt råd er, få tilbod om anna religions- eller livssy
dervisning». Det framgår av ordlyden at det ikke foreligger noen ubetinget re
slik opplæring, men at den enkelte skole -eventuelt kommune - bør sette i ga
slikt tilbud der det er behov for det.

Skolen må i slike tilfeller også kunne - eventuelt i samarbeid med forskje
trossamfunn - tilby forskjellige typer alternativ livssynsundervisning, f. eks. opp
ring i islam for muslimske elever og en humanistisk, ikke-religiøs opplæring
elever med humanetisk tilknytning. Mer vanlig er det imidlertid at skolen tilby
mer nøytralt livssynsfag som tilbys alle elever med fritak fra kristendomsopplæ
gen. M 87 kapittel 27 om annen religions- og livssynsundervisning inneholder 
mere kriterier for utarbeidelsen av planene for slik opplæring.

Kommunen kan også overlate til det enkelte trossamfunn å gi tilbud om a
nativ religionsopplæring. I henhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna 
kan registerte trossamfunn kreve økonomisk tilskudd til religionsopplæring av
som tilhører samfunnet, når disse er fritatt for kristendomsopplæring i medho
gsl. § 13 nr. 9. Tilskuddet skal tilsvare det stat og kommune yter til kristendoms
læring, og regnes ut etter hvor mange i vedkommende trossamfunn som er fr

Der alternativ livssynsundervisning trer i stedet for kristendomsopplæring
det legges til grunn at opplæringen skal ha samme omfang i tid som kristend
opplæringen, se rundskriv F-160/81.

Et tilbud om alternativ religions-/livssynsundervisning vil etter departemen
tolkning imidlertid ikke tre inn i stedet for den obligatoriske kristendomsopplæ
gen, slik at de som er fritatt for den, har en plikt til å følge et alternativt tilbud
punkt 18.2.4.

18.3.5 Om retten til å få opplæring i nærheten av hjemmet
Ifølge gsl. § 13 nr. 1 annet punktum skal elevene «skrivast inn ved skolen dei s
til». Bestemmelsen er ment å sikre at barn, så langt det er mulig, skal gå på 
nærheten av hjemmet, se Ot.prp. nr. 63 (1986-87) s. 3. Bestemmelsen må se
menheng med gsl. § 3 om inndelingen i skolekretser. Begge bestemmelsene 
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mere omtalt i "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 om brukerinnflytelse og
skolevalg.

18.3.6 Rett til opplæring i og på samisk
Elever som ønsker opplæring i eller på samisk, vil - dersom vilkårene i gsl. §
er oppfylt - ha rett til slik opplæring. Samenes særlige stilling og de relev
bestemmelsene i grunnskoleloven og sameloven er nærmere omtalt i "Særlig om
samisk opplæring" i kap. 33 om samisk opplæring.

18.3.7 Rett til opplæring på annen målform
I visse tilfeller vil elever som ønsker en annen målform enn den som er vedta
skolen, ha rett til det, jf. gsl. § 40 nr. 6. Disse spørsmålene er nærmere besk
"Målformer" i kap. 31 om målformer.

18.4 RETTEN TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

18.4.1 Innledning

Ved Reform 94 ble det innført en rett til 3 års videregående opplæring. Opplær
skal være egnet til å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller 
mentert delkompetanse. Lov om videregående opplæring § 8 inneholder næ
bestemmelser om hvem som er omfattet av retten, og om omfanget og innhol
retten. Det foreligger ingen plikt til å ta videregående opplæring, men som elev
lærling i videregående opplæring vil en ha visse plikter, jf. lvgo. § 15 og lfa. §
De er nærmere omtalt i "Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25 om skolean-
legg, helse og arbeidsmiljø og i "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30
om ordensreglement, bortvisning mv.

18.4.2 Retten til grunnkurs og videregående kurs, herunder læretid i bedrift
Ifølge lvgo. § 8 første ledd har alle som fyller vilkårene i lvgo. § 7 (dvs. gjennom
9 års grunnskole eller tilsvarende), etter søknad rett til 3 års heltids videreg
opplæring. Departementet er i lvgo. § § 7 tredje ledd og 8 sjette ledd gitt hjem
til å gi forskrifter om inntak, herunder inntak av søkere med annen bakgrunn
gjennomgått 9-årig grunnskole. Slike bestemmelser er gitt ved forskrift
10.11.1993 om inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinge
bedrift. I inntaksforskriften er det gitt nærmere regler om vilkår for inntak for søk
med og uten lovfestet rett til videregående opplæring, om inntaksrekkefølg
poengberegning, og om sakkyndig vurdering og prioritert inntak til grunnkur
inntak til videregående kurs.

Retten til videregående opplæring må normalt tas ut innen 4 år etter fu
grunnskole, jf. § 8 første ledd. I uttrykket «normalt» i loven ligger det en adgan
å dispensere fra kravet i særtilfeller, se "Opplæring av barn, unge og voksne me
særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19. Dersom opplæringen helt eller de
vis gis i lærebedrift i hendhold til fagopplæringsloven, utvides dette til 5 år, jf. lv
§ 8.

Lvgo. § 8 annet ledd slår fast at søkerne har krav på å komme inn på ett 
alternative grunnkurs. Dette betyr at søkeren må sette opp 3 kurs av i alt 13 m
og prioritere mellom dem. Dersom det er flere søkere enn plasser på kurs
poengsum beregnet på grunnlag av karakterene fra grunnskolen være avgjø
jf. inntaksforskriften § 4-1.
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Etter gjennomført grunnkurs har eleven rett til 2 års videregående kurs
bygger på grunnkurset, jf. lvgo. § 8 annet ledd.

Varigheten av retten til videregående opplæring er som nevnt 3 år. Det næ
innhold og omfang av opplæringen på de enkelte grunnkurs og videregåend
fastsettes av departementet med hjemmel i lvgo. § § 5 og 10.

Derimot er det verken i lov om videregående opplæring eller i fagopplæring
ven innført en ubetinget rett til læretid i bedrift. Det er også i utgangspunktet o
den enkelte bedrift om den vil ta inn lærlinger. Bedriften kan også stille krav t
lærlinger den vil ta inn, og unnlate å ta imot de lærlinger som yrkesopplær
nemnda formidler, se inntaksforskriften § 9-3. Dersom ikke eleven får læreplas
vedkommende imidlertid ha krav på å få sluttopplæringen i skole, jf. lfa. § 1b a
ledd. Fagopplæring i arbeidslivet er nærmere omtalt i "Særlig om fagopplæring i
arbeidslivet" i kap. 32. I lfa. § 3 annet ledd har departementet fått hjemmel til 
nærmere forskrifter om framgangsmåten ved formidling av elever til lærebe
Slike regler er gitt i den felles inntaksforskriften av 10.11.1993.

Når det gjelder fylkeskommunenes forpliktelser til å tilby grunnkursplasse
elevenes adgang til å velge skole innen fylkeskommunen eller tilbud i et annet 
vises det til "Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36 om ansvars- og
finansieringsbestemmelser og til "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 om bru-
kerinnflytelse og skolevalg punkt 20.5.

18.4.3 Prinsippet om gratis opplæring. Adgangen til å ta betaling
I lvgo. § 35 tredje ledd heter det at fylkeskommunen har ansvaret for videregå
opplæring og skal bære utgiftene til videregående opplæring for elever som er
mehørende i fylket. Videre er det presisert at det ikke er adgang for fylkeskom
nen til å ta skolepenger. Bestemmelsene er forstått slik at elevene ikke skal 
driftskostnadene ved videregående opplæring, men at de selv skal holde se
nødvendig undervisningsmateriell, se rundskriv F-115/85. Videre framgår d
forskrifter av 18.08.1978 nr. 2 om skolereglement om en del av elevenes rettig
og plikter at skolens ordensreglement skal inneholde bestemmelser om ele
plikt til å skaffe seg slik undervisningsmateriell som undervisningen nødven
gjør, og som skolen ikke holder. Bestemmelsene i det nevnte rundskriv er fo
dit hen at skolen kan kreve betaling for kopiering ol. der når dreier seg om u
visningsmateriell som elevene selv kan pålegges å holde.

18.4.4 Rettigheter for personer med særlige opplæringsbehov
Elever med særlige opplæringsbehov er i lvgo. § 8 tredje ledd gitt rett til innta
et bestemt grunnkurs der dette er nødvendig ut fra en sakkyndig vurdering. V
kan disse elevene få videregående opplæring i inntil 5 år uten at dette er en re
for den enkelte, jf. lvgo. § 8 fjerde ledd. Elever med særlige opplæringbeho
også rett til spesialundervisning i videregående skole, jf. lvgo. § 11. For per
med begrenset arbeidsevne på grunn av funksjonshemninger kan det dessut
settes avvikende kontraktsvilkår i lærekontrakter, jf. lfa. § 10 femte ledd. D
reglene er nærmere omtalt i "Opplæring av barn, unge og voksne med særsk
behov - spesialundervisning" i kap. 19.

18.5 VOKSNES RETT TIL OPPLÆRING
Gjennom voksenopplæringsloven § § 4 annet ledd og 5 annet ledd er henho
ungdom i alderen 16-20 år og voksne over 21 år gitt rett til spesialundervisnin
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grunnskolens område, se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte be
- spesialundervisning" i kap. 19. Noen tilsvarende rett finnes ikke for videregåen
skoles vedkommende eller for voksne uten særlige opplæringsbehov.

18.6 UTVALGETS VURDERINGER

18.6.1 Videreføring av rettigheter og plikter

Utvalget går inn for å videreføre de grunnleggende bestemmelsene om rett o
til grunnskoleopplæring, se utvalgets prinsipielle vurderinger i "Generelle utgangs-
punkter for den rettslige regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11. Det bør gå
klart fram av loven at opplæringsplikten også kan oppfylles gjennom opplær
private skoler eller ved hjemmeopplæring. Når det gjelder spørsmålet om hvem
bør omfattes av opplæringsretten og opplæringsplikten vises det til utvalgets v
ringer i "Lovens virkeområde" i kap. 37 om virkeområde. Til forskjell fra dagen
ordning innebærer utvalgets forslag at retten og plikten til grunnskoleopplæ
inntrer ved 6 års alder og varer i 10 år. Det vises i den forbindelse til Ot.prp. n
(1993-94), Innst. O. nr. 36 (1993-94) fra Stortingets kirke-, utdannings- og 
kningskomité og lovvedtak av 09.09.1994 nr. 58, og til utvalgets mandat. I tråd
dette vil utvalget også gå inn for å fjerne bestemmelsen i den någjeldende gs
nr. 2 om at barn etter søknad skal kunne begynne i grunnskolen ett år tidliger
det gjelder det nærmere innhold i og omfang av opplæringsretten og opplæ
plikten, vil dette framgå av lovens øvrige bestemmelser om innhold og omfang
å gjøre dette klart foreslår utvalget at det av bestemmelsen om rett og plikt gå
at elevene har rett og plikt til opplæring i samsvar med lovens bestemmelser o
skrifter gitt i medhold av loven.

Ved at undervisningen blant annet skal være i samsvar med forskriftene om
læreplan, gjøres både mål og midler rettslig bindende. Rettslig bindende mål
bærer at undervisningen, herunder rammebetingelsene den drives i, skal vær
til å gjøre elevene i stand til å oppnå målene. Lovformuleringen vil således
innebære noen garanti for at målene oppnås. Derimot vil en bindende reguler
midlene angi et innhold i undervisningen som elevene skal motta.

Retten vil også omfatte forskriftenes bestemmelser om fag- og timefordeli
og vurdering. Forskriftene skal imidlertid kunne fastsette at retten til vurderi
videregående opplæring er betinget av et visst oppmøte. Det vises i denne f
delse til de praktiske vansker som kan oppstå i forbindelse med fastsettelse av
punktkarakterer for elever som har mye fravær.

Det vises også til "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30, der utvalget
foreslår at dagens bestemmelser om elevenes og lærlingenes plikter i forh
opplæringen i henholdsvis lvgo. § 15 og lfa. § 12 annet ledd videreføres. Utv
foreslår dessuten at en tilsvarende bestemmelse gjøres gjeldende for grunns

Elevenes rettigheter i forhold til det nøyaktige antall undervisningstimer fas
i loven og forskriftene - totalt sett og i det enkelte fag - vil i praksis måtte unde
ges visse begrensninger.Det vil være urimelig å kreve at kommunene eller fy
kommunen skal kompensere timer der eleven har vært fraværende og eleve
dennes foreldre selv er skyld i fraværet. Videre tilsier praktiske grunner at rett
tene begrenses av kortere fravær, uansett grunn. Ved sykdom kan fylkeskomm
eller kommunen være forpliktet til å gi opplæring andre steder enn i skole.

Elevenes rett vil også avkortes når de er fritatt for kristendomsundervisnin
Utvalget har ikke funnet grunn til å innta noen særskilt lovbestemmelse

avkorting av retten til minstetimetallet, men mener at dette ligger i utvalgets fo
om at elevene skal ha rett og plikt til opplæring «i samsvar med loven her og 
rende forskrifter».
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Det vises også til utvalgets vurderinger i "Opplæring av barn, unge og voksn
med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19, der bestemmelsen i vokse
opplæringsloven § 5 annet ledd om at voksne som har fått et mangelfullt elle
har manglet grunnskoletilbud har rett til fornyet grunnskoleopplæring, fore
videreført.

Utvalget finnner ikke grunn til å videreføre bestemmelsen i gsl. § 13 nr. 3
adgang til fritak for siste år i grunnskolen. Etter utvalgets syn vil den gene
bestemmelsen om adgang til helt eller delvis fritak for opplæringsplikten der
virker urimelig, være tilstrekkelig, se "Opplæring av barn, unge og voksne med sæ
skilte behov - spesialundervisning" i kap. 19. Det vises i den forbindelse til at frita
etter utvalgets forslag ikke særlig er knyttet til alvorlige funksjonshemninger
dagens lovbestemmelser er, men knyttet til hensynet til eleven generelt. At d
fritaksadgangen ble videreført i lovvedtaket fra 09.09.1994 nr. 58, kan heller
være bindende for utvalget. Det vises her til at denne bestemmelsen ikke var
stand for særskilt vurdering i forbindelse med innføringen av senket skolesta
utvidelse av grunnskolen til 10 år, se Ot.prp. nr. 21 (1993-94), s. 21.

Når det gjelder retten til videregående opplæring, viser utvalget til at dette 
ordning av relativt ny dato, og at den således nylig er vurdert av Regjeringe
Stortinget. Det vises i den forbindelse også til utvalgets mandat, der det he
utvalget skal bygge sitt arbeid blant annet på den odelstingsproposisjon som
grunn for Reform 94 (Ot. prp. nr. 31 (1992-93)). På bakgrunn av dette finner u
get ikke grunn til å foreslå endringer i dagens ordning når det gjelder retten til 
regående opplæring. Når det gjelder rett til videregående opplæring for eleve
særlige opplæringsbehov, foreslår utvalget i "Opplæring av barn, unge og voksn
med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 enkelte presiseringer og min
dre endringer, deriblant en eksplisitt regel om utsettelse eller avbrekk i opplæri
Utvalget vil videre gå inn for at departementet - i tråd med dagens ordning 
hjemmel til å fastsette forskrifter om inntak til videregående opplæring og form
ling av elever til lærebedrift, se punkt 18.4.2.

Når det gjelder utvalgets vurderinger angående retten til å velge en annen
form og retten til samisk opplæring, vises det til "Målformer" i kap. 31 og 33.

18.6.2 Særlig om prinsippet om gratis opplæring og adgangen til å ta beta-
ling/egenandel

Utvalget går inn for å videreføre prinsippet om gratis grunnskoleopplæring og 
regående opplæring. Prinsippet vil imidlertid modifiseres når det gjelder opplæ
ved private grunnskoler og videregående skoler der det også i dag er en viss a
til å ta skolepenger, se "Privat opplæring" i kap. 34 om privat opplæring.

Etter utvalgets oppfatning bør en ny opplæringslov gi klare hjemler for de 
nomiske plikter en ønsker at fylkeskommunen skal kunne pålegge elever i vi
gående skole. Utvalget vil derfor gå inn for at også pålegg til elevene eller læ
gene om å skaffe seg undervisningsmateriell og utstyr skal ha en klar lovhjem
Dette gjelder særlig fordi slike pålegg strengt tatt vil være en modifikasjon av 
sippet om gratis videregående opplæring. Lovforslaget tar ikke sikte på å utvid
keskommunenes adgang til å kreve at elevene eller lærlingene selv skaffer seg
riell og utstyr i forhold til dagens ordning. En del elever eller lærlinger med sæ
opplæringbehov, se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov -
sialundervisning" i kap. 19, vil ha behov for særskilt utstyr for å kunne gjennomf
opplæringen. Det kan i disse tilfellene dreie seg om relativt kostnadskrev
utstyr, som det ikke er riktig at den enkelte elev pålegges å dekke. Ved å 
uttrykket «til vanlig» i lovbestemmelsen vil utvalget peke på at den bare er m
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Utvalget vil videre gå inn for at dagens ordning i grunnskolen - som i en 
utstrekning åpner for at elevene selv må betale for frivillige skoleturer, leirsk
opphold o.l - videreføres, og vil således ikke gå inn for at det innføres noe fo
mot slik betaling. I det generelle prinsippet om at grunnskoleopplæring skal 
gratis, vil det imidlertid ligge at slike turer, opphold o.l. må være basert på frivi
het og ha en økonomisk ramme som gjør at alle elever har mulighet for å del

Utvalget har imidlertid registert tilløp til at gratisprinsippet uthules i forbinde
med valgfag. Valgfag inngår som en viktig del av den obligatoriske grunnskole
læringen. Læremidler til valgfag må være gratis. Men det kan tenkes valgfagt
som krever andre typer utgifter, for eksempel turer i forbindelse med kanopa
eller trening til førerkort for bil, og der elevene og deres foreldre må være in
på selv å dekke en viss kostnad til denne del av tilbudet, dersom dette faget v

Tilbud som tenkes basert på frivillighet og som skal ha en økonomisk ra
som gjør at alle elever har mulighet for å delta, åpner for særs vanskelige s
Elevenes ønske om deltagelse på denne type aktiviteter vil lett føre til et pre
foreldreøkonomien, noe som gjør utøvelsen av dette skjønnet svært problem
Hvilken økonomisk ramme som gir alle mulighet til å delta vil også kunne var
fra skole til skole. Resultatet kan bli at skoletilbudet ikke blir likeverdig.

18.6.3 Om plikt til å motta kristendomsopplæring og rett til alternativ religi-
ons- eller livssynsundervisning

Utvalget går inn for å fjerne kravet i gsl. § 13 nr. 9 - jf. grunnskoleforskriften §
nr. 6 - om at minst en av foreldrene ikke er medlem av Den norske kirke. Etter u
gets syn bør det være tilstrekkelig med skriftlig melding fra foreldrene eller den
har foreldreansvaret. En slik ordning vil også ivareta behovene for de foreldre
ønsker at barna skal få alternativ livssynsundervisning selv om de selv ønsk
knytning til Den norske kirke. Utvalget har i den forbindelse vurdert forholde
Grunnloven § 2 annet ledd, der det blant annet slås fast at «de Indvaane
bekjende sig til den Æden evangelisk-lutherske troÅ, ere forpligtede til at opd
deres Børn i samme». Etter utvalgets syn vil en fritaksadgang som den ovenfo
serte ikke være i strid med dette grunnlovsbudet. I statsrettslig litteratur er de
på at Grunnloven på dette punktet ikke lenger kan sies å statuere noen rettsp
foreldrene, men snarere må ses som en historisk erklæring om Riksforsamli
syn i 1814, jf. Mads Andenæs og Ingeborg Wilberg: Kommentarutgave til Gr
loven, s. 21, og Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge, s. 410.

Videre vil utvalget gå inn for at det i en ny opplæringslov gjøres klart at el
over 15 år som ikke er medlem av Den norske kirken, selv kan velge om de 
kristendomsopplæring i grunnskolen. Dette er etter utvalgets syn en naturlig k
kvens av at ungdom på det tidspunkt når det som har vært kalt den «religiøse
dighetsalder» og selv kan velge å melde seg ut av Den norske kirke og eventu
i andre trossamfunn.

I tilknytning til en bestemmelse om fritak for kristendomsopplæring bør 
etter utvalgets oppfatning også framkomme av loven at elevene får plikt til å 
alternativ livssynsundervisning der slikt tilbud foreligger.Etter utvalgets syn fin
det ikke grunnlag for å videreføre dagens ordning, der det er opp til elevene se
de ønsker å følge slik opplæring. Utvalget minner i den forbindelse om at 
utgangspunktet her er tale om obligatorisk opplæring som elevene fritas for. I d
feller der skolen etablerer et tilbud som ikke kan sies å stride mot elevens elle
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Utvalget finner ikke grunn til i lovs form å fastsette mer detaljerte bestemme
om hvordan en slik fritaksadgang skal håndteres på kommunenivå, med eve
skriftlig meddelelse med krav om fritak, overføring til annen livssyns-/religi
sopplæring mv. Slik utvalget ser det, vil slike rutiner mest hensiktsmessig k
fastsettes av den enkelte kommune.

Hvilket innhold fagene kristendom, livssyn og religion i framtiden bør h
grunnskole og videregående opplæring, er drøftet i NOU 1995: 9. Det foreslå
at det utformes et nytt kristendomsfag for grunnskolen som har et slikt innho
det i utgangspunktet kan være felles for alle elever i grunnskolen - uansett liv
Det legges til grunn at et slikt fag ikke skal være av forkynnende art, slik at det
vil være behov for å frita enkeltelever for faget. Imidlertid vil enkelte deler av
nye kristendomsfaget kunne være av et slikt innhold at en fortsatt fritaksadga
påkrevd - jf. punkt 18.2.4 her. Det foreslås derfor at det gis mulighet for fritak
de deler av kristendomsopplæringen som er av en slik art (NOU 1995: 9, s. 
53). Videre pekes det i utredningen på at det i tilknytning til fritak også bør kn
betingelser til hva elevene elevene skal lære dersom de fritas. Utredningen in
der ikke noen forslag når det gjelder den nærmere utforming av en slik fritak
stemmelse.

På bakgrunn av at forslagene i NOU 1995: 9 om et nytt kristendomsfag i g
skolen og begrenset fritaksadgang ennå ikke har vært på høring, og ikke er be
let av departementet, har utvalget ikke funnet å kunne bygge sitt forslag til lov
lering av disse spørsmålene på den forutsetning at forslagene i NOU 1995:
fulgt opp. Utvalget kan heller ikke se at en eventuell gjennomføring av forsla
vil innebære noen dramatisk endring av utvalgets forslag til lovregulering av
taksadgangen. Etter utvalgets syn vil forslaget til lovregulering av fritaksadga
kunne opprettholdes med den modifikasjon at det da bare blir tale om delvis fritak
for kristendomopplæringen i grunnskolen.

Utvalget finner imidlertid ikke å kunne foreslå en rett til alternativ livssyns
dervisning. Det vises i den forbindelse til de økonomiske begrensninger som 
i utvalgets mandat, og til at en rett til alternativ livssynsundervisning klart vil in
bære økte økonomiske forpliktelser for kommunene. Videre vises det til at en
følging av forslaget i NOU 1995: 9 er forutsatt å overflødiggjøre et slikt fag.

Utvalget vil også gå inn for at adgangen til fritak for religionsundervisnin
videregående skole for elever som er medlemmer av ikke-kristne trossamfunn
nes, jf. lvgo. § 5 tredje ledd. Det er her ikke tale om konfesjonsbundet opplæ
men en mer generell og nøytral opplæring i ulike religioner og livssyn. De he
som tilsier en fritaksadgang for kristendomsfaget i grunnskolen, gjør seg de
ikke gjeldende på samme måte her. Utvalget finner heller ikke andre grunner
visse elevgrupper skal fritas for en ellers obligatorisk opplæring. Utvalget vil i
forbindelse peke på at denne fritaksadgangen er foreslått opphevet av Stor
kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Innst. O. nr. 80 (1992-93), og a
sannsynligvis skyldtes en misforståelse at dette ikke ble fulgt opp i lovvedt
Videre er en opphevelse av lvgo. § 5 tredje ledd i samsvar med forslaget i 
1995: 9 (s. 8), som legger til grunn at religionsfaget i videregående opplæring
i dag har et slikt innhold at en fritaksadgang ikke er nødvendig.

Utvalget vil påpeke at en opphevelse av fritaksadgangen - delvis i grunns
og helt i videregående opplæring - vil stille krav til utformingen av fagene der
ordningen skal være i overensstemmelse med Norges internasjonale forplik
jf. punkt 18.2.4.
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18.6.4 Sanksjoner ved pliktbrudd
Utvalget vil også gå inn for at hjemmelen for å gi bøter for unnlatelse av å sørg
at barna får pliktig opplæring, videreføres i en ny opplæringslov. Alternative
være å la barnevernlovens bestemmelser være den eneste mulighet for inn
overfor foreldre som ikke sørger for barnas grunnskoleopplæring. Dette vil 
utvalgets syn ikke være en heldig ordning. Erfaringer fra den senere tid viser 
ved enkelte anledninger også kan være behov for en bøtehjemmel, og at den
være et effektivt håndhevingsmiddel i forhold til opplæringsplikten. På samme 
som i dag, bør skyldkravet i disse tilfellene være uaktsomhet, jf. straffeloven
annet ledd.
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Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov 
spesialundervisning

19.1 INNLEDNING. UTGANGSPUNKTER FOR ARBEIDET
Slik utvalget forstår sitt mandat (se nærmere i del I ovenfor), er det ikke aktu
foreslå ordninger som i vesentlig grad utvider retten til spesialundervisning i
hold til i dag, og som utvider forpliktelsene for kommuner og fylkeskommuner
svarende. På den annen side er det, slik utvalget ser det, heller ikke aktuelt å 
begrensninger i den rett til opplæring som i dag gjelder for barn, unge og vo
med behov for spesialundervisning.

Utvalget har vurdert om spesialundervisning bør videreføres som en rett
for den enkelte, eller om andre måter vil være bedre egnet til å sikre barn, un
voksne med behov for spesialundervisning et tilfredsstillende tilbud, se "Generelle
utgangspunkter for den rettslige regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11
punkt 11.4 om individuelle rettigheter og plikter og punkt 19.5.3 i dette kapi
Utvalget har imidlertid blitt stående ved forslag som bygger på hovedtrekk i
nåværende ordning. Utvalget legger til grunn de nasjonale mål som er komm
uttrykk i blant annet St.meld. nr. 54 (1990-91) og Innst. S. nr. 160 (1990-91)
opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov.

På denne bakgrunn tar utvalget først og fremst sikte på å legge fram forsla
kan bidra til å sikre barn, unge og voksne med særlige behov et tilfredsstillend
bud om opplæring uten å legge organisatoriske bindinger på kommunene som
må anses nødvendige for å nå dette mål. Det er etter utvalgets oppfatning
behov for å klargjøre de regler som allerede i dag må antas å gjelde for spes
dervisning. I den grad de materielle regler ikke kan gjøres tilstrekkelig klare
utvalget dessuten foreslå særlige saksbehandlingsregler med sikte på å styrk
liteten på avgjørelser om tildeling av spesialundervisning og legge et bedre g
lag for lokalt og nasjonalt likeverd i opplæringstilbudet.

I tråd med sitt mandat tar utvalget ikke sikte på å foreslå reformer i spesi
dervisningens innhold eller organisering. Utvalgets forslag på dette punkt 
hovedsak sikte på å etablere bedre rettslige rammer omkring dagens ordning 
fortsatte utvikling av den. Utvalget vil derfor ikke i særlig grad gå inn på de tall
pedagogiske og organisatoriske utfordringer på dette feltet, som f.eks. kompe
oppbygging sentralt, regionalt og lokalt og utvikling av samarbeid på tvers av
torene.

Utvalget gir først i punkt 19.2 en oversikt over utviklingen av den rettslige re
leringen av spesialundervisningen i Norge. På bakgrunn av en framstilling av
dende rett i punkt 19.3 vil utvalget deretter i punkt 19.4 vurdere dagens ordning
sikte på å foreslå nye lovregler som kan avhjelpe svakhetene ved dagens lovv
videreføre dets positive sider.

19.2 UTVIKLINGEN AV SPESIALUNDERVISNINGEN I NORGE
Undervisningen av barn med lærevansker i Norge går tilbake til første halvd
forrige århundre. Den første skolen for døve ble opprettet i 1825, skole for b
ble opprettet i 1867 og skole for åndssvake i 1874. Felles for disse skolene va
ble startet på privat initiativ. Ved lov 08.06.1881 «Om abnorme børns unde
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ning» ble det innført skolerett og -plikt for disse elevene. Med denne loven ble 
elevene skilt ut fra den vanlige skole, en ordning som bestod fram til 1975. 1
loven gjaldt fram til 1915, da den ble avløst av lov 04.06.1915 «... om døve, b
og aandssvake barns Undervisning, og Pleie- og arbeidshjem for ikke-dann
dygtige Aandssvake».

Spesialskoleloven av 1951 tok - i likhet med de to foregående lovene - før
fremst sikte på å gi rett til opplæringen i folkeskolens fag. Felles for alle d
lovene var at store grupper funksjonshemmede barn og unge ble regnet som
opplæringsdyktige og dermed ikke gitt rett til opplæring i medhold av lovene. E
hvert så man imidlertid at psykisk utviklingshemmede som i mindre grad hadde
utsetninger for å tilegne seg teoretisk preget lærdom i tradisjonell forstand, k
ha utbytte av annen opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger. Dette f
at det mot slutten av 1950-tallet ble reist krav om spesielt tilrettelagt undervis
også for disse elevgruppene. Kirke- og undervisningsdepartementet ga uttry
at § 26 i folkeskoleloven av 1959 kunne brukes til å igangsette slik undervis
selv om bestemmelsen - som regulerte det økonomiske ansvaret for elever i 
hjem eller sykehus eller andre institusjoner - neppe var vedtatt med slik und
ning for øye.

St.meld. nr. 88 (1966-67) Om utviklingen av omsorgen for funksjonshemm
representerte et brudd med særomsorgstenkningen og lanserte det såkalte n
seringsprinsippet om ikke å trekke unødige skillelinjer mellom funksjonshemm
og andre når det gjelder medisinsk og sosial behandling, oppdragelse, utda
sysselsetting og velferd. I tråd med denne tankegangen ble det i 1969 ned
komité for å utarbeide regler om spesialundervisning som kunne innarbeides
alminnelige grunnskolelov av 1969. Komiteen, som ble ledet av Knut Blom, a
sin innstilling i 1970. Ved lov 13.06.1975 nr. 42, kjent som «integreringsloven»
spesialskoleloven opphevet og reglene om spesialundervisning tatt inn i grun
leloven. Med dette ble barn og unge med lærevansker omfattet av det almin
skolesystem.

I forarbeidene til lovendringen ble det pekt på som et mål at funksjonshemm
i størst mulig utstrekning skulle bli integrert i den vanlige skolen. Fullstendig i
grering ble imidlertid ikke funnet pedagogisk eller ressursmessig realistisk p
daværende tidspunkt, jf. Ot.prp. nr. 64 (1973-74) s. 7 flg. og Innst. O. nr. 74 (1
75) s. 3. I stikkords form kan vi si at lovendringen i 1975 innebar en lovmessig
grering, men ikke en fullstendig faktisk integrering. Ved lov 18.12.1987 nr. 99
gsl. § 13 nr. 1 endret med sikte på en innskjerping av prinsippet om at alle b
langt mulig skulle gå på den skolen de geografisk hørte til. Det framgår av fora
dene at lovendringen først og fremst tok sikte på å innskjerpe dette utgangsp
når det gjaldt barn med behov for spesialundervisning (Ot. prp. nr. 63 (1986-8
3). Integrering er også omtalt i punkt 3.2.

Utvalget vil særlig peke på fire endringer som følge av Blom-komiteens inn
ling. For det første ble selve opplæringsbegrepet i loven utvidet slik at også ba
unge uten mulighet for å tilegne seg tradisjonelle skoleferdigheter, så som le
skriving og regning, nå ble omfattet av grunnskoleloven og fikk rett til opplæri

Videre ble det generelle prinsippet om elevtilpasset opplæring slått fast i g
skoleloven § 7 nr. 1. Dette innebar at det ble satt som mål at all opplæring i g
skolen så langt mulig skulle bli tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetn
Hva dette innebar, vil bli nærmere omtalt nedenfor.

Dessuten ble fokus i loven flyttet fra årsaken til behovet for spesialundervis
ning til behovet for spesialundervisning i seg selv. Fram til da hadde lovene grup
elevene etter årsaken til at de trengte spesialundervisning (døve, blinde, ånd
m.v.). Blom-komiteen ga uttrykk for at det i lovs form ikke var hensiktsmessig 
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en uttømmende oppregning av alle årsaker som kunne føre til behov for spes
dervisning. Nå ønsket man å fokusere på selve behovet for slik undervisning.

I tillegg ble det i lovs form slått fast at også barn før skolepliktig alder ha
rett til spesialpedagogisk hjelp uten at det ble oppstilt noen nedre aldersgren
rett til slik hjelp.

I 1982 ble retten til spesialundervisning etter skolepliktig alder overført
grunnskoleloven § 13 til voksenopplæringsloven § 4 annet ledd og § 5 annet
Med dette ble ansvaret for spesialundervisning på grunnskolens område for un
fra 16 - 20 år overført fra kommunen til fylkeskommunen, mens kommunen be
ansvaret for voksne (21 år og oppover). I forbindelse med lovendringen ga pro
Carl August Fleischer og Justisdepartementets lovavdeling uttalelser om omf
av retten til spesialundervisning etter grunnskoleloven. I tråd med Lovavdelin
anbefaling ble den endelige lovteksten endret med sikte på å gjøre det klart a
holdet i retten til spesialundervisning ikke var endret.

19.3 DAGENS ORDNING. OVERSIKT OVER GJELDENDE RETT

19.3.1 Innledning

I dette kapitlet vil utvalget gjennomgå de bestemmelsene i grunnskoleloven, lo
videregående opplæring og voksenopplæringsloven som særlig regulerer opp
gen for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Det kan innledningsvis være grunn til å peke på at utvalget oppfatter loven
tem i dag slik at alle elever i utgangspunktet er omfatter av alle bestemmelser i de
respektive lover. Det trengs dermed en særskilt begrunnelse og hjemmel for å
til grunn at funksjonshemmede elever ikke er omfattet av lovens alminn
bestemmelser. Med mindre en har særskilte holdepunkter for det motsatte, 
derfor legge til grunn at funksjonshemmede elever omfattes av bestemmels
grunnskoleloven på samme måte som alle andre.

For å få en fullstendig oversikt over rettstilstanden for elever med særlige
læringsbehov må en altså - på samme måte som for ordinære elever - i prin
gjennomgå alle lovbestemmelsene. I dette kapitlet vil utvalget imidlertid nøye
med å gjennomgå de bestemmelsene som tar sikte på særlig å regulere opplæ
for disse gruppene. For øvrig henvises det til de relevante avsnitt andre st
utredningen.

Utvalget vil innledningsvis omtale noen sentrale begreper på området, her
uttrykket rettigheter og hva som nærmere ligger i det (19.3.2); noen av disse b
pene er også omtalt i "Rettslige reguleringer" i kap. 7. Deretter vil reglene i grunn
skoleloven, herunder forholdet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæ
bli gjennomgått (19.3.3). Utvalget vil deretter gi en framstilling av retten til sp
alpedagogisk hjelp før skolepliktig alder og forholdet til barnehageloven (19.3
19.3.5 og 19.3.6 vil de relevante bestemmelser i lov om videregående opplær
forholdet mellom grunnskoleloven og lov om videregående opplæring bli om
mens 19.3.7 handler om bestemmelsen i voksenopplæringsloven § 5 anne
Avslutningsvis vil utvalget gi en oversikt over de saksbehandlingsregler som 
der for tildeling av spesialundervisning (19.3.8).

19.3.2 Noen sentrale begreper

19.3.2.1 «Funksjonshemmet» og «integrering»

Uttrykk som «funksjonshemmet» og «integrering» er sentrale i debatten om s
alundervisning. Når det gjelder uttrykket «funksjonshemmet», legger utvalg
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grunn definisjonen i St.meld. nr. 23 (1977-78), Funksjonshemmede i samfun
10:

«Funksjonshemmet er den som på grunn av varig sykdom, skade, lyte
på grunn av avvik av sosial art er vesentlig hemmet i sin praktiske livsfø
i forhold til det samfunnet som omgir ham.»

Definisjonen peker på det viktige forhold at funksjonshemmet er noe en perso
forhold til det samfunn som omgir vedkommende. Dette innebærer at begre
stykke på vei er relativt alt etter som samfunnet innrettes slik at behovene til 
nesker med forskjellige evner og forutsetninger imøtekommes.

Begrepet «integrering» stod sentralt i forbindelse med revisjonen av spes
dervisningen i 1975, hvor det ble tatt viktige skritt i retning av normalisering
funksjonshemmede på opplæringsområdet. I dag er grunnskolelovens ordnin
at alle elever i utgangspunktet skal få sin opplæring i ordinære klasser ved de
len de geografisk sogner til, jf. gsl. § 13 nr. 1. I utgangspunktet er derfor alle e
«integrert» i betydningen fysisk integrert. I prinsippet er det ikke lenger releva
operere med begrepet «integrerte elever». Spørsmålet er snarere hvilke elev
skal «segregeres» i den forstand at de skal få opplæringen utenfor klassens 
og eventuelt på en annen skole enn der de geografisk hører til. Det er dette so
ger særskilt beslutning.

Målet om integrering omfatter imidlertid også pedagogiske og sosiale forh
det å legge til rette for meningsfylt samhandling med andre og aktiv deltakel
egne premisser. Det er her tale om en inkluderende prosess som må pågå he
og hvor holdningen til alle dem som er involvert i skolens arbeid og organise
har svært mye å si for hvilke muligheter en ser, og hva en klarer å gjennomfø

Både i forarbeidene til endringen av gsl. § 13 nr. 1 og i senere stortingsme
ger er det lagt stor vekt på at elever med behov for spesialundervisning van
skal gå i hjemskolen, og at en av skolens viktigste oppgaver er å sørge for pe
gisk og organisatorisk differensiering, slik at flest mulig elever kan få sin opplæ
i ordinære klasser ved hjemskolen.

19.3.2.2 «Rettigheter»

At elevene gis rettigheter, innebærer i denne sammenheng at det så langt re
tene rekker, skapes rettslige forpliktelser for den enkelte kommune eller fylkes
mune. Et krav om å få rettigheter oppfylt kan ikke avslås med den begrunne
kommunen ikke har avsatt penger til formålet. I siste instans kan rettigheter
nødvendig - håndheves ved domstolene.

Det blir da et rettsspørsmål hvilke ytelser eleven i det enkelte tilfelle har 
på. Rettighetsfestede ytelser blir altså tatt ut av den enkelte kommunes eller f
kommunes løpende prioriteringer i den forstand at det ikke er rettslig adgang
nedprioritere ytelsen under den minstestandard loven fastsetter. Rettighetsl
ning vil imidlertid ikke være til hinder for at kommunen gir tilbud utover det m
stenivå som er fastlagt i loven.

Disse forhold tilsier at bestemmelser om rettigheter for den enkelte gjør
klare at både den enkelte borger og kommunen/fylkeskommune så langt som
kan vite hva de innebærer. Det er også viktig nøye å vurdere hva en vil rettig
feste, og hvilket omfang rettigheten eventuelt skal ha. Dersom alle kommuna
fylkeskommunale tilbud skulle rettighetsfestes, ville det føre til at kommunene 
grad ville miste mulighet for styring av kostnader og lokale prioriteringer.

Det synes likevel å være enighet om at grunnleggende ytelser som f.eks. 
ning og helse- og sosialhjelp fortsatt bør bygge på lovfestede rettigheter på e
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minstenivå. Rettigheter er et viktig virkemiddel for å sikre nasjonale minstestan
der på viktige velferdsgoder. De vil også tjene til å øke borgernes rettssikkerhe
å motvirke muligheten for vilkårlighet og usaklig forskjellsbehandling, jf. bla
annet St.meld. nr. 50 (1993-94), s. 169 (helsemeldingen).

19.3.3 Grunnskolen

19.3.3.1 Generelt

Grunnskoleloven § 7 første ledd bestemmer at «alle elevar har rett til å få oppl
i samsvar med dei evnene og føresetnadene dei har». Bestemmelsen slår fas
generelt prinsipp at all opplæring i størst mulig utstrekning skal tilpasses
enkelte elev.

I forlengelsen av dette prinsippet bestemmer gsl. § 8 at det «for born og
som ut frå ei sakkunnig vurdering treng serleg hjelp, skal ... skipast spesialund
ning, i eller utanom skolen». Det er uomtvistet at de to bestemmelsene må l
sammenheng og forstås slik at elever med særlige opplæringsbehov har rett 
sialundervisning, se blant annet Gulating lagmannsretts dom i RG 1987 s. 6
Høyesteretts kjærmålsutvalgs kjennelse i Rt. 1990 s. 360.

I det følgende vil utvalget først omtale forholdet mellom elevtilpasset opp
ring etter gsl. § 7 og spesialundervisning etter § 8. Deretter vil utvalget gi en ov
over vilkårene for rett til spesialundervisning, og hvilket innhold og omfang de
retten har.

19.3.3.2 Forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning

Etter gsl. § 7 har alle elever rett til opplæring i samsvar med evner og forutsetn
Det som her slås fast, er for det første et generelt prinsipp om at opplæringe
tilpasses den enkelte elev. Bestemmelsen kan imidlertid ikke forstås slik at d
alleelever rett til et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud. Det er snarere tale
et generelt prinsipp som skal ligge til grunn for all opplæring. Innenfor ramme
klasseundervisningen bør den enkelte lærer - i den utstrekning det er mulig - 
tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Dette gjelder ikke bare elever
lærevansker, men også elever som har forutsetninger for å lære raskere eller m
gjennomsnittet. Alle elever skal så langt som mulig gis opplæring som tar he
til den enkelte elevs spesielle forutsetninger og evner. Dette målet forplikter
bare den enkelte lærer, men også den enkelte skole og kommunen, som 
mulig utstrekning må følge det opp i planleggingen og driften av skolene.

I den utstrekning det her er rimelig å tale om rettigheter, er det rettigheter
relativt diffust innhold. En vil likevel kunne tenke seg at mer eklatante brudd
prinsippet, f.eks at en lærer helt ignorerer en elevs særlige forhold, vil måtte 
å være i strid med elevens rettigheter etter denne bestemmelsen

For noen elever må det særskilt tilrettelegging til for å sikre retten til tilpa
opplæring. For disse elevene viderefører gsl. § 8 prinsippet om tilpasset oppl
ved å gi rett til spesialundervisning. Beslutning om å gi en eller flere elever 
eller deler av grunnskoleopplæringen i form av spesielt tilrettelagt opplæring -
å avslå å gi slik opplæring - vil være enkeltvedtak i relasjon til forvaltningslove
2. Slik utvalget ser det, er det mest hensiktsmessig å bruke betegnelsen spesialun-
dervisning der det i relasjon til en eller flere bestemte elever er truffet en beslut
om å gi et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud. Utvalget vil imidlertid påpek
denne forståelsen av spesialundervisning bare er ment å være en definisjon 
som ligger i lovens begrep. I en faglig-spesialpedagogisk eller annen samme
vil muligens en annen forståelse være mer relevant.
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Utvalget har drøftet framtidig betegnelse på den opplæring som er særlig 
telagt. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig at terminologien skal komme i kon
med målet om en integrerende skole. Utvalget har likevel valgt å fortsette å 
betegnelsen spesialundervisning, som er et kjent og innarbeidet begrep.

Grunnskoleloven skiller ikke mellom ulike former for spesialundervisni
Man kan her tenke seg en rekke ulike tiltak, fra ekstra lærer for å hjelpe visse 
i enkelte timer til individuelt tilrettelagte undervisningsopplegg som ligger gan
langt fra det en tradisjonelt forbinder med grunnskoleopplæring.

Siden retten til spesialundervisning må ses på bakgrunn av elevens muligh
utbytte av det ordinære opplæringstilbud, vil en elev som har rett til spesialu
visning i én skole, ikke nødvendigvis ha rett til dette i en annen skole dersom d
skolen i større grad makter å tilpasse det ordinære opplæringstilbudet og p
måten imøtekomme de ulike elevenes behov.

Hva den enkelte kommune og skole skal gjøre for å fremme prinsippet om
passet opplæring, er ikke nærmere fastlagt i loven. I praksis blir det da i stor ut
ning opp til den enkelte kommune å bestemme i hvilken grad den ønsker å prio
generell tilpasning eller større bruk av spesialundervisning etter enkeltvedtak
prinsippet i § 7 nr. 1 ligger det imidlertid at skolene i størst mulig utstrekning 
satse på tilpasset opplæring. Tidligere var dette valget i enda større grad bund
at kommunene i forbindelse med tildeling av statstilskudd til opplæringssekt
var pålagt å bruke 10 % av ressursene på barnetrinnet og 5 timer pr. klasse p
domstrinnet til differensieringstiltak. Denne ordningen opphørte ved overgang
rammeoverføringer i 1986.

Det er også i dag enighet om at det i større utstrekning bør satses på pedag
og organisatoriske differensieringstiltak i den ordinære opplæringen framfor
spesialundervisning knyttet til enkeltelever. Tallmateriale fra undersøkelser u
av Møreforskning (rapport nr. 9403) viser imidlertid at antallet elever som mo
spesialundervisning i 1-4 timer i uken, stadig øker. Dette kan være en indikasj
at kommunene et stykke på vei har nedprioritert ressurser til generelle pedag
og organisatoriske differensieringstiltak og i stedet tildeler spesialundervis
etter enkeltvedtak. Også andre faktorer kan imidlertid ha påvirket behovet for
sialundervisning.

Retten til spesialundervisning vil ofte føre til at eleven må tilbys en opplæ
som er ganske langt fra det en vanligvis forbinder med grunnskoleundervis
Ved lovendringen i 1975 la man til grunn det «utvidede opplæringsbegrep
Blom-utvalgets innstilling, s. 44. Den opplæringen en elev har krav på i medho
grunnskoleloven, er således ikke begrenset til tradisjonell skolelærdom som l
skriving, matematikk mv. Også elever som ikke kan nyttiggjøre seg slik unde
ning, har rett til opplæring.

Kirke- og undervisningsdepartementet har gitt følgende beskrivelse av det
dede opplæringsbegrep:

«Når loven i § 7 nytter uttrykket «opplæring» i stedet for «undervisnin
er det bl.a. for å markere at den hjelpen som barn og unge med funks
hemninger skal få innenfor lovens ramme, må utvides i forhold til det tr
sjonelle undervisningbegrep og omfatte lærings- og treningsaktivititer 
svarer til de spesielle behov elevene har. Opplæringen skal fremme
klingsprosesser og innøve ferdigheter som har funksjonell verdi i en liv
tuasjon som er realistisk for eleven». (Kirke o
undervisningsdepartementet. En orientering 1975, s. 8.)
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Det finnes i dag ingen nedre grense for hva slags opplæring som kan gis i me
av grunnskoleloven. Bortsett fra i helt ekstreme tilfeller er begrepet «ikke-op
ringsdyktig» altså ikke lenger relevant.

Opplæring må imidlertid avgrenses mot behandling. Dersom det ikke er tal
innøving eller vedlikehold av kunnskaper eller ferdigheter hos eleven, syne
ikke rimelig å tale om opplæring. Men heller ikke en slik kategorisering gir en
fast grense. For eksempel er opptrening av taleferdighet for pasienter med 
dag regulert i både voksenopplæringsloven og folketrygdloven (se folketrygdl
§ 2-5 nr. 2 c). Behandling og trening hos fysioterapeut er et annet område der
sen mellom opplæring og behandling kan være flytende, selv om hovedregel
være at slik behandling/trening ikke er opplæring i skolelovgivningens forst
Hvor grensen går, vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.

19.3.3.3 Hvem har rett til spesialundervisning?

Dersom en elev «ut frå ei sakkunnig vurdering treng serleg hjelp», har ved
mende rett til spesialundervisning etter gsl. § 8 nr. 1. Kravet om sakkyndig vu
ring er her å anse som en særlig saksbehandlingsregel, se nærmere i punkt 1

Det er altså elever som «treng serleg hjelp» som har rett til spesialundervis
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at en kan nyttiggjøre seg ekstra pedagogisk h
det ville i praksis innebære at nesten alle elever ville ha krav på spesialundervi
Det må derfor legges til grunn at vilkåret er at eleven har særlig behov i den forstand
at vedkommende ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær klasseunde
ning, jf. Blom-utvalgets innstilling, s. 41, annen spalte.

Hva som er tilfredsstillende, er selvsagt ikke noen absolutt størrelse, me
bero på en skjønnsmessig vurdering. Denne vurderingen må legge til grunn 
elever har krav på et likeverdig opplæringstilbud. Det er i de tilfeller der eleven h
så dårlig utbytte av ordinær opplæring at tilbudet ikke blir likeverdig at eleven
krav på spesialundervisning, se nærmere om dette i punkt 19.3.3.4.

19.3.3.4 Hva slags spesialundervisning gir grunnskoleloven rett til?

Grunnskoleloven selv angir ikke nærmere kriterier for innholdet eller omfange
det spesialundervisningstilbudet elever med særlige behov har rettskrav på
framgår imidlertid at forarbeidene til lovendringen i 1975 at man ønsket å inn
rett til et likeverdig opplæringstilbud for alle barn og unge, jf. Ot.prp. nr. 64 (197
74), s. 9, og Innst. O. nr. 74 (1974-75), s. 3. At elever med behov for spesialu
visning har krav på et likeverdig opplæringstilbud, er senere lagt til grunn i r
praksis og juridisk teori. Også i St.meld. nr. 35 (1990-91) gis det uttrykk fo
elever med særlige opplæringsbehov skal ha et likeverdig tilbud (se særlig s.

Kriteriet «likeverdig» gir ingen presis angivelse av det nærmere innhold i 
omfang av den opplæring elever med behov for spesialundervisning har rett
på, men må bero på en skjønnsmessig vurdering av den enkelte elevs totale 
ringtilbud i form av spesialundervisning og eventuelt ordinær opplæring. Sen
momenter i likeverdsvurderingen vil være elevens særlige behov og vedkom
des muligheter for utbytte av ordinær opplæring, elevens utviklingskapasite
den fremstår på bakgrunn av en sakkyndig vurdering, og opplæringens kvali
omfang. Opplæringen må videre tilrettelegges slik at eleven har mulighet til å 
opplæringmål som er satt for ham eller henne. I de tilfeller der kommunen har v
mellom flere alternative opplæringstilbud som alle gir eleven mulighet for å n
opplæringsmål som er satt, kan også kostnadene ved de forskjellige alterna
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være en relevant faktor. Et absolutt minimumskrav er imidlertid at opplæringe
slik at eleven har mulighet for å få rimelig utbytte av den.

Videre vil en i vurderingen av om et opplæringstilbud er likeverdig, i en 
utstrekning måtte se hen til standarden på den ordinære opplæring i vedkom
kommune. Forutsetningen er imidlertid at den ordinære opplæringen i komm
ligger innenfor lovens minstestandard. Dermed vil likeverdsnormen også være
på å sikre en nasjonal minstestandard på den undervisning som gis elever me
lige opplæringsbehov. I de tilfeller der kommunen har valgt å gi større ressur
opplæringssektoren enn det som følger av lovens minstestandarder, vil like
snormen også innebære et krav til ressursfordelingen innenfor kommunen
Dette innebærer at kvaliteten av tilbud om spesialundervisning utover lovens
stestandard vil avhenge av kommunale eller fylkeskommunale prioriteringe
samme måte som for det ordinære opplæringstilbud.

Det er imidlertid viktig å understreke at en sammenligning av de totale ress
som brukes i kommunen på henholdsvis spesialundervisning og ordinær und
ning, ikke i seg selv gir grunnlag for å slå fast at opplæringstilbudene er likever
I og med at det her er tale om en rettighet for den enkelte, må vurderingen a
enkelte elevs behov og forutsetninger hele tiden være det sentrale. For at ti
skal kunne regnes som likeverdig, må den funksjonshemmede ha omtrent de s
muligheter for å realisere sine evner og forutsetninger som andre elever har inn
det ordinære opplæringstilbudet.

Elever som helt eller delvis mottar sin grunnskoleopplæring i form av spe
undervisning, har selvsagt - på samme måte som alle andre - rett til 9 års gru
letilbud. Inntil nylig var det også antatt (se blant annet St.meld. nr. 35 (1990-9
8) at det ordinære uketimetallet også gjaldt for elever som fikk spesialundervis

Etter høyesterettsdommen i Malvik-saken (Rt. 1993, s. 811) må en leg
grunn at grunnskolens ordinære uketimetall ikke gjelder automatisk for alle e
som får spesialundervisning. Unntak fra det ordinære uketimetallet vil kunne te
i helt ekstraordinære tilfeller der det tilbud eleven har fått, har vært særdeles re
krevende og en må anta at eleven har hatt relativt sett større utbytte av hver tim
ordinære elever har av den ordinære klasseundervisning. Høyesterett la ogs
på annen opplæring vedkommende elev hadde fått av miljøpersonale, uten a
den forbindelse ble stipulert noe bestemt timetall.

Det er imidlertid grunn til å se på dommen som uttrykk for en ren unntaks
asjon. Hovedregelen må fortsatt antas å være at elever som mottar spesialun
ning, har krav på opplæring i et omfang som tilsvarer grunnskolens ordinære 
metall.

At avvik fra dette utgangspunkt bare kan antas å være aktuelt i spesielle
takstilfeller, er også lagt til grunn i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartem
tets rundskriv F-3040/93, som ble sendt ut i forbindelse med dommen i Rt. 19
811.

19.3.3.5 Om plikt til spesialundervisning

Etter forskrift for grunnskolen § 1-6 nr.4 er foreldrenes samtykke nødvendig
spesialundervisning settes i verk. Det er altså ikke, slik som for vanlig undervis
plikt til å motta spesialundervisning. Uten forskriftsreguleringen av dette spør
ville det imidlertid - i lys av den alminnelige plikt til å underkaste seg grunnsk
opplæring - være tvilsomt om foreldrene hadde adgang til å motsette seg at d
gitt spesialundervisning.

Skal spesialundervisning i dag pålegges, vil vedtak måtte treffes av fy
nemnda for sosiale saker i medhold av barnevernloven § 4-11 (om opplæring



NOU 1995:18
Kapittel 19 Ny lovgivning om opplæring 126

verta-

ehov,
unen
om i
 spe-
-årige

stem-
ogisk
. 53.
ulans,
åte som
å en
lp er

alder
 vil-
g av
ig at
re av
slike
 etter
nhold
slikt
ov.
esial-
krif-
 van-
pekt
 og

s. 21,
«når
g til

lder
er § 9
unen
unnet
age.
g bar-
plik-
legger
m får
bistand fra barneverntjenesten) eller etter barnevernloven § 4-12 b (omsorgso
kelse).

19.3.4 Rett til spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder. Forholdet til 
barnehageloven

Gsl. § 13 nr. 4 slår fast at barn som etter en sakkyndig vurdering har særlige b
har rett til spesialpedagogisk hjelp også før skolepliktig alder. Det er komm
som har ansvaret for å gi slik hjelp, jf. § 8 nr. 6. Det er også kommunen s
utgangspunktet skal dekke utgiftene til slik hjelp, jf. gsl. § 37 nr.2. Barn som får
sialpedagogisk hjelp, har dessuten samme rett til skyss som elever i den 9
grunnskolen, jf. grunnskoleforskriften § 1-1 nr. 3 og "Skyss og innlosjering" i kap.
26 om skyss og innlosjering.

Loven fastsetter ikke noen nedre aldersgrense. Av forarbeidene til lovbe
melsen framgår det at det i prinsippet ikke er noe i veien for å gi spesialpedag
hjelp etter denne bestemmelsen til barn helt ned til 1 - 2 år, jf. Blom-utvalget, s
Også spedbarn som måtte ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp og stim
må som utgangspunkt antas å være omfattet av bestemmelsen. På samme m
for spesialundervisning i grunnskolealderen, vil det i disse tilfellene bero p
skjønnsmessig totalvurdering om vilkåret for å ha rett til spesialpedagogisk hje
oppfylt, se Blom-utvalget, s. 84.

Utover at gsl. § 8 nr. 6 slår fast at spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig 
bør omfatte foreldrerådgivning, sier grunnskoleloven ikke noe mer presist om
kåret for å ha rett til slik hjelp eller noe om det nærmere innhold eller omfan
hjelpen. I forarbeidene er det pekt på at det i visse tilfeller vil være særlig vikt
spesialpedagogisk hjelp settes inn tidlig i utviklingen, og at dette vil kunne væ
grunnleggende betydning for barnets senere utvikling. Om det foreligger 
omstendigheter, vil ha stor vekt i vurderingen av om et barn har krav på hjelp
gsl. § 13 nr. 4. Det vil også måtte stå sentralt i vurderingen av det nærmere in
i og omfang av et slikt tilbud, slik at det i hvert fall må kreves at hjelpen gis et 
innhold og omfang at den er egnet til å avhjelpe vedkommendes særlige beh

Bestemmelsen bruker uttrykket «spesialpedagogisk hjelp» i stedet for «sp
undervisning», som brukes i loven for øvrig. Både ordlyden i § 8 nr. 6 og fors
tene og uttalelser i forarbeidene tyder på at uttrykket omfatter mer enn hva en
ligvis legger i «spesialundervisning». I grunnskoleforskriften § 1-4 nr. 1 er det 
på at slik hjelp kan omfatte lekotekvirksomhet, trenings- og stimuleringstiltak
rettledning til foreldrene og til personalet i barnehagen.

For de tilfellene der barnet går i barnehage, gir St.meld. nr. 89 (1976-77), 
uttrykk for at spesialpedagogisk tilbud etter grunnskoleloven først foreligger 
skolestyret vedtar et opplegg med tilføring av ressurser fra skoleverket i tilleg
barnehagens ordinære ressurser».

Ikke sjelden vil barn med rett til spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig a
også ha prioritet ved opptak til barnehage etter lov 21.03.1995 om barnehag
(loven har pr. 03.07.95 ikke trådt i kraft). Etter denne bestemmelsen skal komm
sørge for at barn med funksjonshemning som etter en sakkyndig vurdering er f
å kunne ha nytte av opphold i barnehagen, blir prioritert ved opptak til barneh

Noen nødvendig sammenheng mellom ytelsene etter grunnskoleloven o
nehageloven er det imidlertid ikke. Retten til spesialpedagogisk hjelp før skole
tig alder er ikke betinget av at barnet går i barnehage, og barnehageloven på
ikke kommunen å gi spesialpedagogisk tilbud til funksjonshemmede barn so
barnehageplass.
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19.3.5 Videregående opplæring

19.3.5.1 Generelt

Gjennom Reform 94 har alle som har fullført grunnskolen, fått rett til minst 3 å
videregående opplæring, jf. lvgo. § 8 første ledd. Dette må også gjelde eleve
ikke er i stand til å følge ordinær videregående opplæring. Dette innebærer 
ikke kan stilles krav om at eleven har tilegnet seg visse kunnskaper eller ferdig
eller at deres opplæring i grunnskolen har foregått på et visst nivå. Også eleve
grunnskoleopplæring har bestått av såkalt ADL-trening (opplæring i dagligli
gjøremål), har rett til minst 3 års videregående opplæring, se i den forbindelse
1991: 4, s. 57.

For elever som ikke har forutsetninger for gjennom videregående opplær
nå yrkeskompetanse eller studiekompetanse, skal opplæringen normalt ta sik
gi dokumentert delkompetanse, jf. lvgo. § 3. Hva som nærmere ligger i det
behandlet i en utredning om «delkompetanse i arbeidsliv og opplæring» (K
utdannings- og forskningsdepartementet, september 1994).

De rettigheter som ble innført ved Reform 94, kan bare påberopes av eleve
skrives ut av grunnskolen våren 1994 eller senere, jf. kgl.res. av 01.10.1993.

Elevtilpasset opplæring som generelt mål er ikke kommet særskilt til uttry
lov om videregående opplæring. Det framgår imidlertid av forarbeidene at en 
rell retningslinje for den videregående skole bør være at «undervisningen m
enhver tid - så langt det er praktisk mulig - tilpasses den enkeltes særlige for
ninger med hensyn til evner og anlegg, arbeidskraft og standpunkt», jf. Ot.pr
18 (1973-74), s. 52. Det må derfor legges til grunn at elevtilpasset opplæring
et mål for all undervisning også gjelder videregående opplæring.

19.3.5.2 Vilkår for rett til inntak

I medhold av lvgo. § 8 tredje ledd vil søkere til videregående opplæring med «s
behov for særskilt tilrettelagt opplæring» i visse tilfeller ha rett til inntak på
bestemt grunnkurs. Dette gjelder dersom søkeren - på bakgrunn av en sak
vurdering - må anses å ha særlig behov for nettopp dette grunnkurset. Det e
arbeidene gitt uttrykk for at hensikten med bestemmelsen ikke har vært å til
disse søkernes ønsker særlig vekt, men å åpne for å ta hensyn til den enkelt
særskilte lærevansker også i inntakssammenheng, jf. Ot.prp. nr. 31 (1992-93)
Bestemmelsen gjelder bare for søkere som er 20 år eller yngre.

At lvgo. § 8 bruker begrepet «særskilt tilrettelagt opplæring» og lvgo. §
betegnelsen «spesialundervisning», er ikke ment å gi uttrykk for noen realite
skjell, men skyldes at lvgo. § 11 ikke ble revidert i forbindelse med Reform 9
departementets rundskriv F-70-94, s. 12.

Etter lvgo. § 8 sjette ledd kan departementet fastsette kvoter for inntak ett
tredje ledd. Formålet er ifølge forarbeidene å kunne ha mulighet for å unngå
dige virkninger for spesielle utdanningstilbud med et begrenset antall elevpla
jf. Ot.prp. nr. 31 (1992-93) s. 11. Forskrift 10.11.1993 om inntak til videregåe
opplæring mv. gir i kapittel 6 blant annet bestemmelser om hvem som i denne
menheng er å anse som sakkyndig, hva den sakkyndige vurdering skal inne
og hva som kan gi grunnlag for særskilt inntak etter lvgo. § 8 tredje ledd.

Forskriften § 6-4 setter som vilkår for særskilt inntak at vedkommende ele
et omfattende behov for tilrettelagt opplæring på grunn av betydelige sansede
og motoriske defekter, store lærevansker, betydelige emosjonelle eller sosial
blemer, store sammensatte funksjonshemninger eller andre betydelige funk
hemninger.
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Dersom eleven ikke kan antas å ha særlig behov for - og dermed heller ikk
til - inntak på et bestemt grunnkurs, har vedkommende etter lvgo. § 8 annet led
til inntak på en av tre prioriterte grunnkurs, på lik linje med alle andre elever.

Ved Reform 94 er antallet grunnkurs i videregående skole redusert til 1
"Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 om opplæringens inn
hold). Den enkelte fylkeskommune har ikke adgang til å utarbeide flere grunn
I praksis synes elever med behov for fortsatt opplæring i grunnleggende ferdig
(f.eks. visse grupper av psykisk utviklingshemmede) å bli tatt inn på allmennf
linje. Det finnes også eksempler på at videregående skoler i praksis har utar
en særskilt «allmennpraktisk» linje for disse elevene, se også punkt 19.3.5.4.

Elever med særlige opplæringsbehov er ikke i loven gitt særlige rettighete
det gjelder inntak på videregående kurs, men har som andre elever rett til inn
et av de videregående kurs som bygger på grunnkurset, jf. lvgo. § 8 annet l
inntaksforskriften § 7-3 er det slått fast at disse søkerne skal tas inn på grunn
individuell vurdering dersom de ikke har fått karakterer på grunnkurset. I de
vurderingen skal så vel den sakkyndige vurdering som søkerens prioritering
legges vekt.

19.3.5.3 Vilkår for rett til spesialundervisning

Bestemmelsen om rett til spesialundervisning i lvgo. § 11 ble ikke endret som 
av Reform 94. Til tross for at lvgo. § 11 ikke bruker ordet «rett», har det vært a
som sikkert at det her dreier seg om en rettighet for den enkelte elev som fylle
kårene (se blant annet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets run
F-70-94 s. 13). Videre går det fram av forarbeidene til lov om videregående op
ring at man ønsket å innføre regler om spesialundervisning tilsvarende dem
Blom-utvalget hadde foreslått for grunnskolen, jf. Ot.prp. nr. 18 (1973-74), s
Man la til grunn at spesialundervisning skulle være en rett for den enkelte ele
Innst. O. nr. 28 (1973-74), s. 26, 27 og 41.

På samme måte som for grunnskolen er betingelsen for å ha rett til spes
dervisning også her at eleven etter «en sakkyndig vurdering trenger hjelp og s
Det må legges til grunn at det også etter lvgo. § 11 må være tale om et særlig
i den forstand at det ikke kan være tilstrekkelig at eleven har utbytte av ekstra
og støtte. I St.meld. nr. 43 (1988-89), s. 62 har departementet gitt uttrykk for at
sippet om likeverdig opplæring også gjelder for den spesialundervisning som
etter lov om videregående opplæring. Den naturlige følge skulle være at de
her - på samme måte som for grunnskolen - vil være elevens utbytte av den or
undervisning som er avgjørende for om eleven har rett til spesialundervisning
er i de tilfeller der eleven har så dårlig utbytte av det ordinære undervisningstilb
at opplæringen ikke kan anses likeverdig at eleven har rett til spesialundervis
Også forarbeidene til lov om videregående opplæring gir støtte for at de to lo
må tolkes likt på dette punkt, se Ot.prp. nr. 18 (1973-74), s. 52 og 76.

Lvgo. § 11 omfatter også elever som ikke i utgangspunktet har rett til 3 års 
regående opplæring etter lvgo. § 8. Dette gjelder elever som har påbegynt sin
regående opplæring før høsten 1994, eller som har kommet inn på den kvoten
uten særlige rettigheter etter lvgo. § 8 som hvert år skal tas opp, jf. lvgo. § 4 
ledd.



NOU 1995:18
Kapittel 19 Ny lovgivning om opplæring 129

lun-

 linje

. § 8
d kan
et skal
disse
å 22 år
n ret-
lders-

mtalt
Men
jerde

else.
v fyl-
rp. nr.

, som
idere-
og kan
stem-
 minst
d sær-
rett til

lyder
r 3 år,
 fyl-
r (jf.
dsvis 5

deres
 retts-

så her
 punkt
vant
jons-
nge
hold
ende

n det
a det

ning,
d bero
lertid
19.3.5.4 Opplæringens omfang, innhold og varighet for elever som får spesia
dervisning

Elever med særlige opplæringsbehov har rett til 3 års heltids opplæring på lik
med alle andre elever, jf. lvgo. § 8 første ledd.

I tillegg kan elever som «trenger særskilt tilrettelagt opplæring» etter lvgo
fjerde ledd, få ytterligere 2 års videregående opplæring. Bestemmelsens ordly
tyde på at dette ikke er ment å være en rettighet for den enkelte elev, men at d
bero på den enkelte fylkeskommune om det skal gis ytterligere opplæring til 
elevene. Bestemmelsen angir på den annen side en absolutt aldersgrense p
for å kunne få slik opplæring, noe som kunne indikere at det her er tale om e
tighet. Ellers er det vanskelig å se noen fornuftig mening i å fastsette øvre a
grenser for fylkeskommunens tilbud i loven.

Også i forarbeidene til loven er opplæring av lengre varighet enn 3 år o
som en «rett» til opplæring i inntil 5 år, jf. Ot.prp. nr. 31 (1992-93), s. 10 og 11. 
forarbeidene er ikke helt konsekvente på dette punkt. I kommentaren til § 8 f
ledd heter det således:

«Dette er en videreføring av omfang og nivå fra någjeldende bestemm
Omfanget av tilbudet som gis, vil på samme måte som i dag avhenge a
keskommunens ressurser og det generelle nivå på opplæringen» (Ot.p
31 (1992-93), s. 23).

Den bestemmelse det her henvises til, var tidligere inntatt i lvgo. § 8 første ledd
slo fast at funksjonshemmede «har på samme måte rett til opplæring i den v
gående skole i mer enn 3 år når de etter en sakkyndig vurdering trenger det 
ta imot opplæring». Uttrykket «på samme måte» henviser til første setning i be
melsen, som sier at elever som er tatt inn «så vidt mulig», skal kunne gå der i
3 år. Det må således antas at tidligere lvgo. § 8 første ledd ikke ga elever me
skilte opplæringsbehov rettigheter, på tross av at bestemmelsen brukte ordet «
opplæring».

Også departementet har lagt til grunn at lvgo. § 8 fjerde ledd - slik den nå 
- ikke gir elever med særlige opplæringsbehov et rettskrav på opplæring utove
se rundskriv F-70/94, s. 11. Om elevene skal gis et slikt tilbud, vil bero på om
keskommunen finner å kunne prioritere et slikt tilbud innenfor sine budsjette
også uttalelsen i samme retning i sitatet straks ovenfor). Grensene på henhol
år og fylte 22 år er innført for å «lette presset» på fylkeskommunene.

Selv om forarbeidene er noe uklare, må det etter dette antakelig konklu
med at lvgo. § 8 fjerde ledd ikke gir elever med særlige opplæringsbehov noe
krav på opplæring utover 3 år.

Rett til 3 års videregående opplæring for alle elever må innebære at en og
må legge det utvidede undervisningsbegrep til grunn, se om dette begrepet i
19.3.3.3. Heller ikke i videregående opplæring vil det derfor normalt være rele
å tale om «ikke-opplæringsdyktige» elever. For elever med omfattende funks
hemninger vil innholdet i den opplæring som tilbys i medhold av lvgo. § 8, i ma
tilfeller ikke kunne skille seg vesentlig fra den opplæring de har mottatt i med
av grunnskoleloven. I praksis har elever med behov for opplæring i grunnlegg
ferdigheter blitt tatt inn på grunnkurs og videregående kurs allmennfag. Me
opplæringstilbud de der gis, vil nødvendigvis måtte avvike ganske vesentlig fr
tilbud som ellers gis elever på allmennfaglig linje.

Det nærmere innhold i opplæringen for elever som mottar spesialundervis
vil, på samme måte som for alle andre elever i videregående skole, i stor gra
på hvilket grunnkurs og videregående kurs de er tatt inn på. Lvgo. § 11 gir imid
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en elev rett til å kreve at opplæringen på den linje vedkommende har valgt, tilp
slik at eleven har mulighet for utbytte av opplæringen. Tidligere statistikk indik
at flertallet av funksjonshemmede elever velger grunnkurs og videregående
som normalt tar sikte på å føre fram til fag- eller svennebrev. For funksjons
mede elever med forutsetninger for å nå yrkeskompetanse vil det i disse tilfe
som regel være tale om å tilrettelegge opplæringen slik at dette målet kan nå
funksjonshemmede elever med et lavere mestringspotensiale vil derimot ogs
temålet med opplæringen justeres, slik at den tar sikte på å føre fram til dokum
delkompetanse.

Lvgo. § 8 femte ledd pålegger fylkeskommunen å «tilby et annet opplæ
sopplegg» dersom en elev har vansker med å følge den opplæring vedkom
har valgt. Bestemmelsen er av departementet tolket slik at den ikke gir adgan
opprette nye grunnkurs utover de 13 som er etablert ved Reform 94. Bestemm
må forstås slik at fylkeskommunen har plikt til å tilby en elev plass på et grunn
som er bedre tilpasset vedkommende evner og forutsetninger, dersom det vis
at eleven ikke er i stand til å følge opplæringen på det grunnkurs vedkomm
opprinnelig var tatt inn på. Mer tvilsomt er det om bestemmelsen også gir fy
kommunen rett til å flytte en elev dersom den finner at vedkommende ikke kla
følge opplæringen. Lovens ordlyd på dette punktet - «skal tilby» - kan tale f
dette er ment å gi fylkeskommunen en plikt til å gi et tilbud, og ikke en rett til å fl
eleven. Spørsmålet er ikke særskilt omtalt i forarbeidene til loven.

19.3.5.5 Fagopplæringsloven

Verken «vanlige» elever eller elever med funksjonshemning eller særlige lær
sker, har noen ubetinget rett til lærlingplass. Det er opp til den enkelte læreb
om det skal tas inn lærlinger, og en lærebedrift som har sagt seg villig til å t
lærlinger, bestemmer selv om den vil ta inn de lærlingene yrkesopplæringsne
tilbyr, jf. inntaksforskriften § 9-3.

Dersom en elev ikke får lærlingplass, er imidlertid fylkeskommunen forplik
til å tilby eleven sluttopplæring i skole, jf. lfa. § 1 b tredje ledd. Dersom en elev 
begrenset arbeidsevne på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemning får
kontrakt med en lærebedrift, kan fylkeskommunen dessuten samtykke i at de
settes avvikende kontraktsvilkår, jf. lfa. § 10 femte ledd. Loven angir ikke nær
hva disse avvikene kan gå ut på. I departementets kommentarer til loven (run
F-70-94, s. 31) gis det imidlertid uttrykk for at både det ordinære opplegg av 
læringen og dens tidsramme og siktemål kan fravikes (dokumentert delkompe
i stedet for yrkeskompetanse, se lfa. § 1 b første ledd).

I henhold til lfa. § 13 femte ledd har lærlinger rett til å benytte PP-rådgivn
opprettet i medhold av lov om videregående opplæring § 11.

19.3.6 Særlig om voksenopplæringsloven § 4 annet ledd
Voksenopplæringsloven § 4 annet ledd gir elever med særlig behov for oppl
«på grunnskolens område» rett til slik opplæring. Bestemmelsen omfatter bare
dom i aldersgruppen 16-20 år. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for 
opplæringstilbud etter bestemmelsen. Sammen med voksenopplæringslove
annet ledd viderefører bestemmelsen den rett til spesialundervisning etter sko
tig alder som i 1975 ble innført i grunnskoleloven § 13 nr. 4.

I Blom-utvalgets begrunnelse for å foreslå innført en rett til spesialundervis
etter skolepliktig alder ble det blant annet pekt på at de elever som fikk denne r
ofte kom til kort i konkurransen om plass i yrkesskole og gymnas. Som følg
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Reform 94 har denne delen av begrunnelsen ikke lenger gyldighet. I dag gir 
rett til 3 års videregående opplæring for alle elever som har fullført 9 års grunns
For en del elevgrupper, bl.a. elever med omfattende fysiske og psykiske funk
hemninger, vil dette innebære at det vil måtte gis et tilbud om videregående o
ring som i innhold ikke skiller seg nevneverdig fra det tilbud disse elevene 
motta i medhold av grunnskoleloven eller voksenopplæringsloven § 4 annet
For disse elevene vil videregående opplæring være et navn på en periode i s
pet og ikke føre til krav om et nærmere bestemt innhold eller nivå i opplæringe
punkt 19.3.5.3.

Etter dette vil voksenopplæringsloven § 4 annet ledd i dag bare ha pra
betydning i tilfeller der en elev på grunn av lærevansker har behov for grunns
opplæring av noe lengre varighet enn 9 år med sikte på å stå bedre rustet til 
seg nytte av tilbud om mest mulig ordinær videregående opplæring.

Som eksempel kan nevnes at hørselshemmede elever ofte vil kunne 
grunnskoleopplæring av noe lengre varighet for å kunne tilegne seg de sa
kunnskaper som elever uten spesielle lærevansker. Slike elever vil måtte læ
tegnspråk og får dermed et mer omfattende lærestoff enn andre elever. I prak
opplæringen ved grunnskoler for hørselshemmede gått over 10 år. Før det b
ført 9-årig grunnskole, hadde disse elevene - i medhold av spesialskolelov
1951 - også ett år lengre skoleplikt enn andre elever.

Videre kan nevnes visse grupper av elever som er fullt ut i stand til å tilegn
de samme ferdigheter som andre grunnskoleelever, men som på grunn av sy
sykdomsperiode eller særlig funksjonshemning vil trenge noe lengre tid for å 
dette.

I dag vil slike elevgrupper kunne kreve ytterligere grunnskoleopplæring i m
hold av voksenopplæringsloven § 4 annet ledd før de påbegynner sin videreg
utdanning.

19.3.7 Om retten til spesialundervisning for voksne og om rettens varighet
På samme måte som voksenopplæringsloven § 4 annet ledd gir vol. § 5 ann
voksne med særlig behov rett til spesialundervisning «på grunnskolens om
som er likeverdig med den som gis etter grunnskoleloven. Bestemmelsen sie
noe om varigheten eller omfanget av et slikt tilbud - tilsynelatende har en rettig
etter bestemmelsen så lenge eleven har et særlig behov i lovens forstand.

Etter Høyesteretts dom i Rt. 1993 s. 811 (Malvik), er det likevel på det re
en ikke, på tross av ordlyden i lovbestemmelsen, har rett til livslang læring i m
hold av vol. § 5 annet ledd. Høyesterett kom i denne saken til at en 28 år ga
fysisk og psykisk funksjonshemmet kvinne ikke hadde rettskrav på ytterligere
læring etter voksenopplæringsloven § 5 annet ledd, til tross for at hun, etter d
kyndiges vurdering, åpenbart hadde behov for opplæring i grunnleggende ferd
ter. Høyesterett la til grunn at vedkommende hadde fått et tilbud som var likev
med minstekravet på vanlig grunnskoleopplæring, og at hun derfor ikke hadd
til ytterligere opplæring.

Selv om det etter denne avgjørelsen er klart at det må trekkes en gren
omfanget og varigheten av rettskravet på opplæring etter vol. § 5 annet ledd,
fremdeles uklart hvordan denne grensen skal trekkes.

Noen tilfeller kan skilles ut som klare. Høyesterett siterte følgende uttalels
forarbeidene til voksenopplæringsloven § 5 annet ledd (Innst. O. nr. 4 (1982-8
3), som etter rettens oppfatning var sentral for forståelsen av bestemmelsen:

«Komiteen slår fast at det er kommunenes ansvar å sørge for grunns
opplæring for alle barn i skolepliktig alder. Til dette ansvar høyrer også
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særskilt opplæring for barn før skolepliktig alder dersom de har behov
det, etter grunnskoleloven § 13.4. Det er også kommunenes ansvar å
for opplæring til voksne personer som ikke har fått tilfredsstillende gru
skoleopplæring tidligere, eller som trenger slik opplæring på ny på grun
sykdom eller ulykke eller andre årsaker.»

Det må etter dette legges til grunn at voksne som ikke tidligere har fått et tilf
stillende grunnskoletilbud, eller som på grunn av skade eller sykdom trenger fo
opplæring i grunnskoleferdigheter, har rettskrav på dette etter voksenopplærin
ven § 5 annet ledd.

Verken i høyesterettsdommen eller i forarbeidene sies det imidlertid noe
varighet eller omfang av den opplæring disse gruppene har krav på. Ut fra for
med bestemmelsen er det et nærliggende synspunkt at opplæringen må væ
slikt omfang og en slik varighet at den så vidt mulig er egnet til å kompenser
det tidligere mangelfulle grunnskoletilbud eller bringe eleven opp på et nivå til
met det vedkommende var før ulykken.

Når det gjelder elevgrupper med sterkt behov for vedlikeholdsopplæri
grunnleggende ferdigheter, kan det etter høyesterettsdommen synes som om 
har krav på ytterligere opplæring når de allerede har fått ni års grunnskoleoppl
tilpasset deres særlige behov. Rettens premisser er imidlertid ikke helt klare på
punktet, og uttalelser i så vel juridisk teori som i lovforarbeidene trekker i ret
av at også disse elevene var ment omfattet av vol. § 5 annet ledd. Også St.m
35 (1990-91) synes å legge til grunn at elever med behov for vedlikeholdsoppl
vil kunne ha rett til dette i medhold av voksenopplæringsloven § 5 annet led
særlig s. 6). Fortsatt er det imidlertid uklart hvilket omfang og hvilken varighe
slik rettighet til fortsatt opplæring på grunnskolens område skal ha. Det er imid
på det rene at en del personer faktisk vil ha behov for slik opplæring livet ut
som har vært understreket av departementet og Stortinget i flere sammenh
Mye tyder også på at reglene har vært praktisert uten tidsbegrensning for dem
er i en slik situasjon, f. eks. voksne med psykisk utviklingshemning.

19.3.8 Spesialundervisning for elever i private skoler
Privatskoleloven § 9 annet ledd bestemmer at privatskoleelever med behov fo
sialundervisning skal få slik undervisning. Etter forarbeidene tar bestemm
sikte på å gi elever med særlige opplæringsbehov som går i private skoler s
rett til spesialundervisning som elever i offentlige skoler, se Innst. O. nr. 53 (1
85) s. 9. I tråd med dette skal skolene ha tilskudd som gjør det mulig å tilby
undervisning etter de samme regler som gjelder i offentlig grunnskole og vide
ende opplæring.

Dette innebærer at de bestemmelser som er gjennomgått ovenfor, vil gjel
svarende for elever i private grunnskoler eller videregående skoler som mott
skudd etter privatskoleloven. Ifølge privatskoleforskrift av 02.05.1986 skal sk
i disse tilfellene søke kommunen/fylkeskommunen om tilskudd til spesialunde
ning for den enkelte elev på grunnlag av sakkyndig vurdering og tilråding fra
tjenesten. Søknaden skal avgjøres etter de samme regler som gjelder ved tilsv
offentlige skoler.

Privatskoleloven § 9 første ledd bestemmer videre at elever i private skole
rett til å benytte seg av den pedagogisk-psykologiske tjenesten. I privatsko
skriften er dette presisert dit hen at elever i private skoler har rett til tilbud fra
tjenesten i hjemkommunen/-fylket på lik linje med elever i tilsvarende offent
skoler. Dersom eleven midlertidig bor utenfor hjemkommunen/hjemfylket, gje
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retten overfor PP-tjenesten der skolen ligger. I slike tilfeller kan PP-tjenesten 
refusjon fra elevens hjemkommune/hjemfylke.

19.3.9 Saksbehandling

19.3.9.1 Innledning

Så vel grunnskoleloven som lov om videregående opplæring og voksenopplæ
loven knytter retten til spesialundervisning til en sakkyndig vurdering. Utvalge
nedenfor gi en framstilling av de særlige rettsspørsmål som den sakkyndige v
ring i grunnskolen og videregående skole reiser. Videre vil det bli gitt en fram
ling av de regler som gjelder den pedagogisk-psykologiske tjenesten i grunns
og videregående skole.

19.3.9.2 Den sakkyndige vurdering i grunnskolen

Etter grunnskoleloven § 8 nr. 1 skal en sakkyndig vurdering ligge til grunn
avgjørelsen av om en elev skal få spesialundervisning. Tilsvarende gjelder fo
sialundervisning på grunnskolens område etter vol. § 4 annet ledd og § 5 anne

Verken grunnskoleloven eller voksenopplæringsloven sier noe om hvem
skal foreta den sakkyndige vurdering, men det er nærliggende å anta at den p
gisk-psykologiske tjeneste som skal etableres i medhold av gsl. § 9, har et hov
svar for å foreta den sakkyndige vurdering. Dette er også lagt til grunn i rettspr
se blant annet RG 1987 s. 66. At PP-tjenestens ansvar også omfatter elever s
spesialundervisning i medhold av voksenopplæringsloven, framgår av grunns
forskriften § 1-6 nr. 2.

Det er ikke grunnlag for å tolke grunnskoleloven slik at PP-tjenesten har 
kompetanse til å foreta slik vurdering. I bestemmelsens ordlyd ligger ikke anne
at den som foretar vurderingen må være faglig kompetent i forhold til vedk
mende type av lærevansker. Dersom PP-tjenesten selv ikke innehar tilstre
fagkompetanse i den enkelte sak, må den derfor ha plikt til å innhente slik ko
tanse utenfra, f.eks. fra et statlig kompetansesenter, fylkeskommunale habilite
team eller andre offentlige eller private instanser med sakkyndighet på områd
PP-tjenesten har hovedansvaret for den sakkyndige vurdering, men at den bå
adgang - og i visse tilfeller plikt - til å innehente kompetanse utenfra, er også la
grunn i St.meld. nr. 35 (1990-91) s. 7.

Eleven eller dennes foreldre må også kunne innhente en sakkyndig vurd
på egen hånd, f.eks. dersom de mener at den sakkyndige vurdering som er 
av PP-tjenesten, er mangelfull eller feilaktig. På samme måte som for den sa
dige vurdering utarbeidet av PP-tjenesten vil heller ikke en slik vurdering være
dende for det organ som skal treffe vedtaket. Vedtaksorganet må selv best
hvilken vekt det skal legges på vurderingen.

Etter dagens ordning kan ikke eleven eller foreldrene rette noe krav om sa
dig vurdering direkte til de statlige kompetansesentrene, men må gå veien om
munen eller fylkeskommunen. Grunnskoleloven har ikke bestemmelser om st
kompetansesentre, men i grunnskoleforskriften § § 1-8 og 1-9 er det gitt bestem
ser om dette. Etter bestemmelsene i § 1-8 kan kommunen eller fylkeskommu
enkelttilfeller søke hjelp fra et statlig kompetansesenter. Videre går det fra
grunnskoleforskriften § 1-9 at Statens utdanningskontor skal føre tilsyn med e
ved statlige spesialpedagogiske kompetansesentre.

Før PP-tjenesten søker om hjelp fra et statlig kompetansesenter, skal fore
samtykke, jf. grunnskoleforskriften § 1-8 nr. 2. Er eleven over 15 år, må det 
foreligge samtykke fra eleven. Elever over 18 år med behov for spesialundervi
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kan i samråd med PP-tjenesten be om at det blir sendt slik søknad. Er vedkom
umyndiggjort, tilligger denne funksjonen vergen, jf. forskriften § 1-8 nr. 2.

Utover dette gir verken grunnskoleloven eller forskriftene bestemmelser
samtykke fra foreldrene før sakkyndig vurdering foretas. Siden loven ikke gir h
mel til å pålegge den enkelte å medvirke til sakkyndig vurdering, må en an
eleven selv - eller foreldrene dersom eleven er umyndig - kan motsette seg at 
vurdering foretas. Alternativt må sakkyndig vurdering foretas i medhold av ba
vernloven § 4-3, som gir hjemmel til å foreta undersøkelser dersom det er gru
å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for å treffe vedtak etter b
vernloven § § 4-11 eller 4-12.

Den sakkyndige vurdering er kun rådgivende og ikke formelt bindende fo
organ som treffer vedtak om spesialundervisning. Dette må gjelde både besl
gen om en elev skal få spesialundervisning, og i tilfelle hva slags og hvor mye 
sialundervisning eleven skal få, jf. RG 1987 s. 66. Vedtaksorganet er imidlertid
det av lovkriteriet «særlig behov» og av likeverdsprinsippet. Så vel premissen
den sakkyndige vurdering som dens konklusjoner må selvsagt stå sentralt i v
ringen av hva som ligger i disse kriteriene i det enkelte tilfelle.

Vedtak om tildeling eller avslag på spesialundervisning vil være enkeltve
etter forvaltningsloven § 2 a og b. PP-tjenestens arbeid med sakkyndige vurde
må altså følge reglene i forvaltningsloven kap. IV-VI, jf. forvaltningsloven § 3. 
disse bestemmelsene følger en rekke krav til saksforberedelsen og vedtaket
annet skal eleven selv og/eller foreldrene gis varsel før vedtak treffes, og får a
ning til å uttale seg, og de har i utgangspunktet rett til å gjøre seg kjent med de
lysninger PP-tjenesten sitter inne med i anledning saken.

De alminnelige regler om habilitet og taushetsplikt mv. i fvl. kap. II-III gjeld
ikke bare ved enkeltvedtak, men for all virksomhet på skolen, inkludert PP-tje
ten, jf. fvl. § 1. En del av bestemmelsene vil imidlertid ha særlig aktualitet i for
delse med utførelsen av sakkyndighetsarbeid.

19.3.9.3 Om PP-tjenesten i grunnskolen

Grunnskoleloven § 9 pålegger kommunene å opprette en pedagogisk-psyko
tjeneste. Kommunene kan også velge å samarbeide seg imellom og oppre
interkommunal PP-tjeneste. Den nærmere inndeling av PPTs tjenestedistrik
godkjennes av statens utdanningskontor, jf. gsl. § 9. Dersom flere kommuner v
å samarbeide, men ikke kommer til enighet om de nærmere vilkår, skal saken 
res av statens utdanningskontor, jf. gsl. § 9 nr. 2 annet ledd.

Grunnskoleloven selv inneholder ikke nærmere bestemmelser om PP-tj
tens organisering og oppgaver, men etter gsl. § 9 nr. 2 kan departementet fa
forskrifter om dette. Slike regler er gitt i grunnskoleforskriften § 1-6, som bes
mer at PP-tjenesten skal omfatte elever med rett til spesialpedagogisk hjelp
henholdsvis grunnskoleloven, privatskoleloven og voksenopplæringsloven.

Forskriften inneholder dessuten en rekke formuleringer som etter sitt inn
ikke er absolutt bindende for kommunen, men som snarere må betraktes som
råd («kan» og «bør»): PP-tjenesten bør ha en daglig leder, sammensetningen
så god fagdekning som mulig, og personalet bør ha erfaring fra arbeid i skole
barnehage.

Videre fastsetter forskriften hovedtrekkene i PP-tjenestens arbeidsfelt. E
1-6 nr. 3 skal PP-tjenesten gi råd til skolens og barnehagens øvrige personal
foreldrene, arbeide med forebyggende tiltak, foreta undersøkelse eller sakk
vurdering i enkeltsaker, henvise til undersøkelse/behandling hos andre og g
til ungdom som er i arbeid eller i videregående skole etter grunnskolen.
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19.3.9.4 Om sakkyndig vurdering og PP-tjeneste i videregående opplæring

Etter lov om videregående opplæring § § 8 tredje ledd og 11 skal det foreta
kyndig vurdering både i forbindelse med avgjørelsen av om en elev skal gis pri
til et særskilt grunnkurs, og om eleven skal få spesialundervisning. Heller ikk
om videregående opplæring gir nærmere bestemmelser om hvem som skal
den sakkyndige vurdering, eller om saksbehandlingen i den forbindelse. Båd
det gjelder den sakkyndige vurderings rådgivende status, og når det gjelder fo
ningslovens anvendelse, må det imidlertid tas utgangspunkt i de kriterier som
rede er skissert i relasjon til grunnskolen.

Inntaksforskriften § 6-1 (jf. rundskriv F-111-93) bestemmer at sakkyndig i 
bindelse med prioritert inntak på grunnkurs er den instans som har ansvar for
gogisk-psykologisk rådgivning etter lvgo. § 11. Det er naturlig å oppfatte sli
denne tjenesten har ansvar for å utføre den sakkyndige vurdering, men at de
har enekompetanse på området. Videre har inntaksforskriften § 6-2 bestemm
om hva den sakkyndige vurdering skal inneholde.

Lov om videregående opplæring pålegger ikke fylkeskommunen å oppret
pedagogisk-psykologisk tjeneste, men sier at elevene skal ha «adgang til 
pedagogisk-psykologisk rådgivning (lvgo. § 11 tredje ledd). At uttrykket «råd
ning» brukes i stedet for «tjeneste», slik som i grunnskoleloven, kan ikke an
innebære noen realitetsforskjell.

Etter lvgo. § 11 femte ledd kan departementet gi forskrifter om denne tjene
Utover de regler som finnes i inntaksforskriften, er slike forskrifter i dag ikke 
men departementet arbeider med felles forskrifter for PP-tjenesten i grunnsko
videregående opplæring.

19.3.9.5 Sakkyndig vurdering i forbindelse med spesialundervisning for voksn

Som nevnt er det også i forhold til retten til spesialundervisning for voksne ette
§ 5 annet ledd krav om at det skal foretas en sakkyndig vurdering. Vokseno
ringsloven sier ingenting om hvem som skal foreta denne vurderingen. Ette
skrift for grunnskolen § 1-6 nr. 2 er det imidlertid klart at PP-tjenesten også h
ansvar for denne gruppen. Videre bygger forskriften om statlige kompetanse
i § 1-8 på den forutsetning at de har et ansvar også for voksne med behov for
alundervisning.

19.4 UTVALGETS VURDERINGER

19.4.1 Innledning

På bakgrunn av fremstillingen av gjeldende rett vil utvalget i det følgende disk
sterke og svake sider ved dagens ordning og vurdere forslag som kan avhjelpe
heter og videreføre det utvalget mener er positivt.

Utvalget understreker at forslagene gjelder det minstetilbud barn, ung
voksne med behov for spesialundervisning må gis for at opplæringen skal v
samsvar med lovens minimumskrav. Bestemmelsene er ikke til hinder for a
enkelte kommune gir et mer omfattende opplæringstilbud til disse gruppene.

Etter lovendringen i 1975 er utgangspunktet som nevnt at alle elever om
av alle bestemmelser i grunnskoleloven. Utvalget ønsker å videreføre denne
matikken. Dette betyr at det må finnes en særskilt hjemmel for å unnta eleve
mottar spesialundervisning, fra de alminnelige bestemmelser om opplærin
organisering og innhold. På flere punkter vil det være nødvendig å åpne for
unntak; det gjelder blant annet i relasjon til bestemmelsene om lærerkompeta
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Utvalget vil også peke på at andre faktorer enn loven med forskrifter vil ku
være viktige for opplæringstilbudet til elever med lærevansker. Forskning og k
petanseoppbygging er viktige i denne sammenheng. Videre vil informasjonsa
og oppbygging av hensiktsmessige rutiner være viktig for å sikre elever med 
vansker et likeverdig opplæringstilbud. Kunnskapene og holdningene hos læ
skoleledere og skoleadministrasjon har også mye å si. For denne gruppen bar
og voksne vil også samarbeid og samordning med andre sektorer, så som h
nesten og sosialtjenesten, være av stor betydning for å sikre et tilfredsstil
totaltilbud. Dette er understreket i Innst. S. nr. 160 (1990-91), s. 1, der det 
annet heter:

«Likeverdsprinsippet er grunnlaget for barns, unges og voksnes rett til 
læring. Prinsippet omfatter ikke bare rett til opplæring, men også rette
omsorg, behandling, beskyttelse og personlig utfoldelse i samfunnet. D
krever en samlet innsats fra alle ansvarlige instanser.»

Utvalget vil i den forbindelse vise til at de statlige kompetansesentrene, som
ikke er regulert opplæringslovgivningen, i framtiden er ment å spille en viktig r
i arbeidet med å bygge ut et godt spesialundervisningstilbud landet over. Det f
i dag 13 statlige landsdekkende kompetansesentre og 6 statlige regionale kom
sesentre. Hovedoppgaven er å samle, utvikle og spre spesialpedagogisk komp
blant annet gjennom rådgivningsvirksomhet overfor skoler, lærere, foreldr
andre som er knyttet til opplæring av barn, unge og voksne med lærevansker. V
gir kompetansesentrene tilbud om kortidsopphold (inntil 12 uker) for elever 
sikte på kartlegging av lærevansker. Enkelte - så som kompetansesentrene f
selshemmede - gir også helårs skoletilbud.

I budsjettet for 1995 er det avsatt 667,4 millioner kroner til kompetansenett
for spesialundervisning. Det er også igangsatt et spesialpedagogisk utvikling
gram for Nord-Norge og et forsknings- og utviklingsprogram som særlig tar s
på å styrke PP-tjenesten.

Etter utvalgets oppfatning er det heller ikke i framtiden grunn til særskilt å 
regulere denne virksomheten. I den utstrekning det drives grunnskoleopplærin
de statlige kompetansesentrene, vil en i alle tilfelle stå overfor et offentlig sko
bud som vil være omfattet av utvalgets lovforslag, jf. nærmere i "Lovens virkeom-
råde" i kap. 37 om virkeområde. Utvalget vil i den forbindelse peke på at forskr
om søknadsprosedyrer og rettigheter for kommuner, fylkeskommuner og enke
soner overfor statlige kompetansesentre kan gis uten at det foreligger særsk
skriftshjemmel.

19.4.2 Problemidentifisering og problembeskrivelse

19.4.2.1 Lovtekniske svakheter ved dagens lovregulering

Den virkelighet bestemmelsene om rett til spesialundervisning skal reguler
svært sammensatt, både når det gjelder art og grad av lære- eller atferdsvansk
er derfor ikke realistisk å regne med at en kan lovfeste klare, objektive kriterier
ken når det gjelder hvem som skal ha rett til spesialundervisning, eller underv
gens innhold og omfang i det enkelte tilfelle. Bare svært omfattende bestemm
ville kunne ta hensyn til det mangfold som finnes og gi bestemt anvisning på 
løsninger i det enkelte tilfelle. Også i framtiden vil avgjørelsen av disse spørs
alle fall et stykke på vei måtte bero på en faglig basert, skjønnsmessig og sam
satt vurdering.
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Det bør imidlertid være mulig å gjøre vurderingskriteriene klarere enn i da
lovverk. Skjønnstemaet bør presiseres bedre, og de sentrale momenter so
skjønnsmessige vurderingen skal bygge på, bør angis. Dessuten vil mer omfa
regler for hvordan saker om tildeling av spesialundervisning skal behandles
sikkerheten for at den enkelte elevs behov blir vurdert på en forsvarlig måte.

Undersøkelser utført av Møreforskning antyder at ulik forståelse av kri
ene for tildeling av spesialundervisning, ulike organisatoriske løsninge
ulike sakbehandlingsordninger kan være en del av forklaringen på de 
ulikhetene som tilsynelatende finnes mellom forskjellige skoler, kommu
og fylker på spesialundervisningens område (Møreforsknings rappor
9403, s. 106).

Videre bør det foretas en utredning med sikte på å klargjøre av forholdet me
barnehageloven og reglene om fortrinnsrett til barnehageplass og av retten til
alpedagogisk hjelp før skolepliktig alder. Det bør den forbindelse vurderes
reglene om rett til spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder skal overføre
barnehageloven.

I forlengelsen av dette vil utvalget også vurdere om reglene om spesialu
visning bør være ulike i grunnskole og videregående opplæring. Dette gjelder
de regler som angir kriterier for å ha rett til spesialundervisning og saksbehand
reglene i forbindelse med tildeling av spesialundervisning.

Heller ikke forholdet mellom retten til spesialundervisning på grunnskol
område i medhold av voksenopplæringsloven § 4 annet ledd og retten til vide
ende opplæring er i dag klart. Og det er behov for å avklare hva voksenopplæ
loven § 5 annet ledd innebærer av rettigheter for den enkelte.

Målet må være å få mest mulig klare regler for det sammenhengende o
ringsløp fra barnehage til voksenopplæring for elever med særlige opplærin
hov.

19.4.2.2 Hva oppleves som problematisk for brukerne?

Kontakt med organisasjoner som særlig representerer elevgrupper med beh
spesialundervisning, har gitt utvalget inntrykk av at de problemer som opple
ikke alltid skyldes mangler ved lovverket, men like ofte manglende kunnska
informasjon om hvilke regler som gjelder, og nærmere bestemt hva de innebæ
dette feltet.

Dette kan skyldes at lovenes utforming gjør dem vanskelig tilgjengelige, 
kan også skyldes mangler i arbeidet med å informere så vel beslutningstake
saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner som brukerinteresser.

Det synes å herske stor usikkerhet om hvilken rolle den sakkyndige vurd
har. Usikkerheten knytter seg både til hvem som er sakkyndig, til hva vurderi
skal inneholde og til elevens og foreldrenes stilling. Videre er det tilsynelatend
viss usikkerhet når det gjelder sakkyndigvurderingens status og dens forhold 
kommunale selvstyre. Det finnes heller ikke ensartede rutiner for den sakky
vurdering.

Slike forhold kan også innebære en fare for at innholdet/omfanget av den
sialundervisning som gis, vil kunne variere, og at det etableres ulik praksis run
i kommunene med hensyn til hvem som får spesialundervisning, og hvor 
eleven får i det enkelte tilfelle. Den ovennevnte rapporten fra Møreforskning t
på at dette i atskillig utstrekning er tilfellet. Der forskjellene gjenspeiler den enk
elevs forhold og den enkelte kommunes evne/vilje til å tilpasse det alminnelige
læringstilbudet, ligger dette innenfor dagens lovgivning slik den er utformet. 
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problematisk er det derimot dersom forskjellene ene og alene skyldes forskj
rutiner og oppfatninger om hva gjeldende rett innebærer.

Videre er det pekt på at voksne med behov for spesialundervisning ikke sj
opplever at den kommunale PP-tjenesten ikke i tilstrekkelig grad er oppmerkso
denne gruppens særlige behov og rettigheter og på sitt ansvar for å utarbeid
kyndig vurdering også i disse tilfellene.

Det har også vært påpekt som et problem at forvaltningslovens regler ikke
følges, bl.a. ved at det gis mangelfulle begrunnelser ved helt eller delvis av
Dessuten fører sen saksbehandling i en del tilfeller til at den enkelte elev ikke 
avklaring av sin opplæringssituasjon før lenge etter skolestart.

Dette er et stykke på vei spørsmål om informasjon og opplæring om hva 
annet opplæringslovene og forvaltningsloven innebærer på disse punktene. M
reiser også spørsmål om behovet for sterkere bånd på kommunenes frihet til å
nisere og gjennomføre egne ordninger i arbeidet med sakkyndige vurdering
sikre gode og ensartede rutiner vil kunne innebære en styrking av prinsipp
likeverdig undervisning og den enkelte elevs rettssikkerhet. Utvalget vil her 
vurdere om foreldrenes rolle i prosessen bør styrkes i tråd med det generelle 
beidsprinsippet for skolen.

19.4.2.3 Sterke sider ved dagens ordning

Utvalget ser det som en styrke at dagens lovgivning fokuserer på behovet for spesi-
alundervisning, ikke på årsaken til behovet. En kartlegging av årsaken til en 
spesielle opplæringsbehov vil selvsagt være viktig ved vurderingen av hva sla
bud eleven skal eller bør få, men bør i prinsippet være irrelevant for om eleven skal
få spesialundervisning eller ikke.

Utvalget på peker videre at innføringen i 1975 av gsl. § 7 nr. 1 om elevtilpas
som et mål for all grunnskoleopplæring representerte en viktig landevinning,
etter utvalgets oppfatning bør videreføres i en ny opplæringslov og gjøres gjeld
også for videregående opplæring.

Målet om at alle elever - også de med særlige opplæringsbehov - i utgangs
tet skal gå i skole på hjemstedet og få opplæring innenfor vanlig klasse, er i trå
allment aksepterte skolepolitiske målsettinger om enhetsskolen. Det er videre
med det generelle mål om at funksjonshemmede i størst mulig utstrekning
kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, se f.eks. St.meld. nr. 4 (199
Langtidsprogrammet 1994-97, s. 282.

Utvalget ser imidlertid ikke grunn til å foreslå innført bestemmelser på d
punkt som legger absolutte bindinger på den enkelte kommune, f.eks. regl
avsetting av midler til generelle pedagogiske og organisatoriske differensierin
tak i skolebudsjettet, slik ordningen var før innføringen av rammetilskudd mid
1980-tallet. Hvordan det generelle mål om tilpasset opplæring best mulig
kunne realiseres, bør som utgangspunkt overlates til den enkelte kommune.

Utvalget vil imidlertid peke på at en godt tilpasset skole som regel vil ha mi
behov for særlige ressurser til spesialundervisning enn en skole der tilpasnin
dårlig. Derfor er det ikke uten videre klart at økning av ressursene til ulike diffe
sieringstiltak til føre til økte totale utgifter for kommunen. Slike tiltak kan f.e
være å gi undervisning i mindre grupper, ha flere lærere pr. klasse i deler av u
visningen, bruk av teknisk utstyr og tilrettelegging av undervisningslokale
fysiske utforming mv.

På den annen side vil det også i framtiden være behov for særlige skole
klasser for noen elevgrupper med særlige opplæringsbehov, dette kan blant
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gjelde hørselshemmede og synshemmede elever. Det er viktig at disse grup
særlige behov og forhold ikke usynliggjøres.

19.4.3 Spesialundervisning bør fortsatt være en rettighet for den enkelte
Spesialundervisning bør også i framtiden være en rettighet for den enkelte. G
leggende likhetsidealer tilsier etter utvalgets oppfatning at dette må bli konse
sen av at 13 års opplæring gis som en rettighet for alle. Skal en slik rett inne
noen realitet også for personer som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg or
undervisning, må retten for disse gruppene også føre til en rett til - på visse v
å få spesialundervisning. Utvalget vil dessuten gå inn for at retten til spesialpe
gisk hjelp før skolepliktig alder og retten til spesialundervisning for voksne vid
føres.

Utvalget kan ikke se at andre reguleringsmetoder på tilsvarende måte vil k
sikre barn, unge og voksne et tilfredsstillende opplæringstilbud uavhengig av 
og forutsetninger. I de rettssaker en har hatt om spesialundervisning de siste
har det ikke vært omtvistet at grunnskoleloven i visse tilfeller gir den enkelt
ubetinget rett til spesialundervisning. Uenigheten har dreiet seg om det kon
innhold og omfang av denne rettigheten.

At spesialundervisning gis som en rettighet til den enkelte, vil innebære 
opplæringstilbud på det minstenivå loven angir, holdes utenfor den enkelte kom
nes frihet til å prioritere mellom ulike oppgaver. Den enkelte kommune kan da
lovlig avslå et krav om opplæring med den begrunnelse at det ikke er avsatt m
til dette i kommunebudsjettet.

De alminnelige regler i opplæringslovgivningen vil ikke alene kunne sikr
fullverdig opplæringstilbud for disse elevene. Det bør imidlertid understreke
også de alminnelige reglene gjelder for elever med lærevansker. Bestemmelse
spesialundervisning kommer i tillegg til - ikke i stedet for - de alminnelige regl
som foreslås. I de tilfellene der det skal kunne gjøres unntak fra lovens alminn
bestemmelser, foreslår utvalget at dette uttrykkelig fastsettes i loven selv.

19.4.4 Grensen mellom behandling og opplæring. Forholdet til andre tjenes
ter

Grensen mellom behandling og opplæring vil i mange tilfeller måtte trekke
grunnlag av en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle. Når det gjelde
som skal regnes som opplæring i den forstand at det svarer til elevenes rettig
medhold av opplæringslovene, er det derimot mulig å trekke en klarere grense
utvalget ser det, bør det bare være opplæring som er gitt under skolens lede
ansvar og på bakgrunn av skolens opplæringsplan som skal regnes som oppl
opplæringslovgivningens forstand.

At det bare er opplæring som med rimelighet kan anses gitt av skolen, som
regnes med i vurderingen av en elevs opplæringstilbud, følger etter utvalgets
fatning av lovens system. Når loven pålegger kommunene/fylkeskommunen
opplæring til den enkelte og fastsetter regler for hvordan slik opplæring skal fo
må det være klart at det bare er opplæring gitt i henhold til disse bestemmelsen
kan anses som opplæring gitt i medhold av loven.

En rekke funksjonshemmede elever vil ha behov for særskilt utstyr eller 
skilte hjelpemidler for å kunne ta imot opplæring. I den utstrekning slikt utsty
spesifikt knyttet til opplæringen, må det være den som har ansvar for opplær
som også har ansvar for at slikt utstyr er tilgjengelig for eleven (se nærmere i 
19.4.14 nedenfor).
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På denne bakgrunn har utvalget ikke funnet grunn til å foreslå særlige be
melser om grensen mellom behandling og opplæring eller om forholdet me
opplæring og andre tjenester.

19.4.5 Klargjøring av bestemmelsene om rett til spesialundervisning
Så langt som råd bør rettighets- og pliktsubjektene ha mulighet til å forutse sin
tigheter og plikter. På grunn av ytelsens art og det store mangfold av læreva
har det imidlertid vist seg at bestemmelser om rett til spesialundervisning vans
kan gis et helt entydig og presist innhold dersom bestemmelsene samtidig s
rom for hensiktsmessige løsninger i det enkelte tilfelle.

Dette problemet kunne tenkes avhjulpet ved å innføre et system der ulike
og/eller grader av lærevansker undergis ulike regler. Etter utvalgets oppfatni
en slik reguleringsteknikk imidlertid føre til store ulemper. Utvalget vil i den f
bindelse peke på at det på dette området ikke finnes klare kategorier, verken n
gjelder art eller grad av behov for spesialundervisning. Å innføre slike katego
lovverket ville derfor måtte bli komplisert og likevel kunne føre til tilfeldige fo
skjeller for elever i grensesonene mellom kategoriene.

For å sikre fleksible og utviklingsdyktige regler har utvalget derfor funnet
nødvendig også for framtiden å foreslå at retten til spesialundervisning regule
en rettslig standard. Det vil si at det nærmere innholdet i og omfanget av ret
spesialundervising vil bero på en skjønnsmessig totalvurdering. Ved å ta viss
torer ut av den skjønnsmessige vurderingen og gjøre dem konstante, og ved 
gjøre skjønnstemaet både når det gjelder vilkår for å få spesialundervisning, o
en elev har krav på, mener utvalget at bestemmelsene kan gjøres lettere å pra
enn i dag. Videre vil lovfestede rettigheter under saksbehandlingen forut for be
ning om å tildele eller avslå spesialundervisning, se nærmere i punkt 19.4.15
utvalgets oppfatning bidra til at eleven og/eller foreldrene i større grad trekke
i prosessen rundt tildeling av spesialundervisning, og til at kvaliteten på beslu
gene heves.

I og med at de skjønnsmessige kriterier i loven gir anvisning på en konkre
dering, vil de momenter i vurderingen som loven uttrykkelig nevner, ikke v
uttømmende. Det kan tenkes forhold som bør eller kan tillegges vekt, selv om 
ikke uttrykkelig nevner dem. Dette gjelder for eksempel elevens utbytte av tidli
opplæringstilbud og kommunens kostnader ved ulike opplæringstilbud.

Retten til spesialundervisning må avgjøres på grunnlag av en vurdering so
utgangspunkt i den enkelte elevs mulighet for å få tilfredsstillende utbytte a
ordinære opplæringstilbudet. Om en elev skal få spesialundervisning vil etter
et stykke på vei bero på hva den enkelte kommune har satt inn av organisat
og pedagogiske differensieringstiltak innenfor den ordinære opplæringen, slik
dagens ordning er. Hva som er tilfredsstillende utbytte, er ikke noe entydig k
rium, men vil måtte bero på en skjønnsmessig avveining. Dersom eleven over
ikke har noe påvisbart utbytte av ordinær opplæring, er vilkåret selvsagt op
Det er imidlertid sjelden slik at eleven enten har «fullt» utbytte eller ikke noe utb
i det hele tatt - som regel vil eleven ha større eller mindre utbytte av opplærin
at utbyttet skal være tilfredsstillende, ligger det derfor at eleven kan ha rett til
sialundervisning også i de tilfeller der vedkommende har et visst utbytte av op
ringen.

For elever som allerede har et visst utbytte av den ordinære opplæringe
altså spesialundervisning i noen timer i uken eller for en kort periode eller h
form av ekstra lærer, assistent eller på annen måte kunne være tilstrekkeli
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elever som vil ha svært lite eller overhodet ikke utbytte av det ordinære opplæ
stilbudet må opplæringen derimot i sin helhet tilrettelegges særskilt.

Rent språklig vil en i kriteriet «tilfredsstillende utbytte av det ordinære opp
ringstilbud» muligens også kunne innfortolke at elever som har forutsetninger
lære raskere og mer enn gjennomsnittet, har rett til spesialundervisning. De
imidlertid neppe tilfellet etter gjeldende rett, og utvalget tar heller ikke sikte p
innføre en slik rett. Men særlig evnerike elever vil omfattes av den gene
bestemmelsen om elevtilpasset opplæring. I den utstrekning den ordinære o
ringssituasjonen gir rom for det, må derfor også disse elevenes særlige foruts
ger og behov ivaretas.

Når det gjelder vurderingen av hvilket opplæringstilbud som skal gis, vil ut
get videre foreslå at loven uttrykkelig nevner elevens utviklingsmuligheter so
moment det skal legges vekt på. I dette ligger særlig en henvisning til hvilke 
læringsmål det er realistisk å sette for vedkommende elev.

I tillegg mener utvalgets flertall at loven uttrykkelig bør fastslå at elevens op
læringstilbud skal være likeverdig. Som nevnt i punkt 19.3.3.3 ovenfor må gr
skoleloven i dag forstås slik at elever med behov for spesialundervisning har
på et opplæringstilbud som er likeverdig med det tilbud andre elever får. Med
grunn i at det tilbudet andre elever får vil kunne variere både i den enkelte sko
- ikke minst - i kommunen er det vanskelig å si generelt hva som skal legges i
menligningsgrunnlaget «andre elever». Utvalgets flertall vil i denne sammen
anta at det i praksis ofte vil være standarden på den ordinære undervisninge
skolen eleven går på, som er det mest hensiktsmessige sammenligningsgrun
Men som nevnt i St.meld. nr. 35 (1990-91) s. 8 vil det også kunne være relev
sammenligne med hele elevgrupper innenfor kommune, fylke eller - for enkelte
grupper - hele landet. I og med at det her som regel vil være tale om opplærin
ikke kan vurderes etter en felles målestokk, vil en slik sammenligning nødvend
måtte bli skjønnsmessig.

Prinsippet har vært forstått slik at et opplæringstilbud er likeverdig når 
funksjonshemmede har omtrent de samme muligheter for å nå de mål som er
tiske å sette for vedkommende som andre elever har for å realisere sine mål m
ordinære opplæringstilbudet. På samme måte som for ordinære elever vil til
kunne utformes under et visst hensyn til hvilke pedagogiske og økonomiske re
ser som står til disposisjon. På den annen side vil det ikke uten videre være ti
kelig til å oppfylle likeverdskravet at like store ressurser settes inn som for a
elever. For å gi funksjonshemmede elever et opplæringstilbud som gir dem m
het for å realisere sine mål, vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å sett
større ressurser enn for den ordinære opplæringen.

Utvalgets flertall ser ulemper ved å knytte retten til spesialundervisning til e
vidt skjønnsmessig kriterium som «likeverdig» og de vanskeligheter en slik vu
ring kan innebære. Flertallet antar imidlertid at likeverdskriteriet vil gi et hensi
messig supplement til hovedkriteriet om tildeling av spesialundervisning etter
enkelte elevs behov og forhold.

Videre finner utvalget at ett av de momenter som i dag må antas å være 
av den skjønnsmessige likeverdsvurdering, for framtiden bør ligge fast. Dette
der det ordinære uketimetallet, som etter høyesterettsdommen i Rt. 1993 s. 81
lenger kan sies å gjelde absolutt for elever som mottar spesialundervisning
som et moment av flere.

Å slå fast at det ordinære timetallet gjelder også for elever som helt eller d
mottar spesialundervisning, vil etter utvalgets syn ikke kunne sies å innebære
særlig endring i kommunenes forpliktelser. Forut for dommen var det antat
blant annet St.meld. nr. 35 (1990-91) s. 8) at det ordinære uketimetall også 
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for spesialundervisning. Også høyesterettsdommen gir dessuten grunnlag for
at det bare i helt spesielle tilfeller kan bli tale om å fravike uketimetallet, jf. o
departementets rundskriv F-3040/93. Det må antas at det her bare er tale om
antall tilfeller. Det foreligger ikke sikre opplysninger på dette området, men s
prøver i ca. 80 av landets kommuner tyder på at det i praksis gis samme und
ningstimetall til elever som mottar spesialundervisning som til de øvrige. For 
læring som foregår i sosiale og medisinske institusjoner har utvalget ikke
mulighet til å vurdere dagens praksis, men antar at en del av disse elevene i d
får fullt timetall. For denne elevgruppen kan følgelig utvalgets forslag innebæ
viss merkostnad i forhold til dagens praksis.

Forslaget vil imidlertid føre til en klargjøringsgevinst ved at antallet variabl
likeverdsvurderingen reduseres, slik at loven blir lettere å praktisere. Utv
mener dessuten at hensynet til likhet og rimelighet tilsier at disse elevene får 
samme antall undervisningstimer som andre elever. At undervisningen i disse
lene i betydelig grad er tilpasset den enkelte elev, er ment å kompensere for e
særlige lærevansker. Utvalget finner ikke faglige holdepunkter for å legge til g
som et generelt utgangspunkt at disse elevene relativt sett vil ha bedre utbytte
opplæring de mottar, enn ordinære elever.

Utvalget finner det imidlertid ikke nødvendig å foreslå en særlig lovregel 
slår fast at de ordinære regler om undervisningens omfang - herunder timet
også gjelder for elever som mottar spesialundervisning. Lovforslagets syste
som nevnt slik at også denne elevgruppen omfattes av alle lovens regler, me
dre det klart framgår av sammenhengen at bestemmelsen ikke skal gjelde el
er gjort særskilt unntak. Det vil således følge av de alminnelige regler om op
ringens omfang og varighet at det samme timetall i utgangspunktet gjelder fo

Utvalgets medlemmer Berg, Hjortland, Hove, Loe, Skard og Solberg slutter seg
til det prinsipp at opplæringstilbudet til de elever det her er tale om så vidt m
skal være likeverdig med det opplæringstilbud andre elever får.

Disse medlemmene mener likevel at tredje punktum i lovforslagets § 5-1 g
lite egnet norm for vurderingen av den enkelte elevs rett til spesialundervis
Opplæringen må ta sitt utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og mu
ter. Disse medlemmene mener derfor at vurderingskriteriene bør knytte seg t
den enkelte elev vil kunne ha et forsvarlig utbytte av. Eleven bør ha rett til slik
sialundervisning i art og omfang at det samlede opplæringstilbud er egnet til å
opplæringsmål som er realistiske. Disse medlemmene foreslår derfor en alte
formulering til § 5-1 tredje punktum

19.4.6 Om plikt til spesialundervisning
En kan ikke se bort fra at plikt for funksjonshemmede elever til å følge et grunn
letilbud av tilsvarende omfang og varighet som «ordinære» grunnskoleelever
visse tilfeller kan virke urimelig. Utvalget vil derfor gå inn for å videreføre 
muligheter for fritak for opplæringsplikten som ligger i dagens lovverk, jf. gsl. §
nr. 3 og utvalgets forslag til § 2-1 i en ny opplæringslov. Utvalget vil imidle
understreke at det er hensynet til eleven som skal ligge til grunn for fritak for 
reduksjon av skoleplikten. Disse bestemmelsene gir ikke hjemmel til å frata ele
de rettigheter de er gitt i medhold av loven. Dette spørsmålet er også beha
utredningens "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 om rett og plikt til opplæring
(punkt 18.6.1).

Som nevnt i punkt 19.3.3.4 er grunnskoleloven i dag tolket slik at elever 
særlige opplæringsbehov ikke har plikt til å motta spesialundervisning. Eleve
imidlertid være omfattet av opplæringsplikten i gsl. § 13 nr.1 og vil derfor ha p
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Samarbeidet mellom skole og hjem er etter utvalgets syn særlig viktig de
et spesialundervisningsopplegg skal fungere best mulig. Å tvinge igjennom sp
undervisning mot elevens og foreldrenes vilje, vil i mange tilfeller kunne inneb
at mulighetene for å nå målsettingene for opplæringen drastisk reduseres. Iga
ting av spesialundervisningstiltak vil også i enkelte tilfeller kunne virke stigma
erende og unødig problemfokuserende. Adgangen til å pålegge elever å mot
sialundervisning bør derfor forbeholdes de tilfeller der de får svært lite eller o
hodet ikke noe utbytte av den ordinære opplæring som tilbys. I slike tilfeller vil 
nevernloven § § 4-11 eller 4-12 gi tilstrekkelig hjemmel for å gjennomføre slik o
læring mot elevens og/eller foreldrenes vilje.

Utvalgets flertall går derfor inn for at det heller ikke i et framtidig lovverk inn
føres noen eksplisitt plikt til å motta spesialundervisning. Funksjonshemm
elever vil imidlertid være omfattet av den ordinære opplæringsplikten og vil m
følge ordinær opplæring dersom de ikke får spesialundervisning.

Når det gjelder en generell framstilling av opplæringsplikten, viser utvalge
"Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 om rett og plikt til opplæring.

Utvalgets medlem Hove mener at det bør være adgang til å treffe vedtak s
pålegger eleven spesialundervisning. Dette medlem vil i likhet med resten av 
get likevel understreke betydningen av samarbeid med elevene og foreldren
mener dette kommer godt til uttrykk i utvalgets forslag til § 5-4 tredje ledd.

Opplæringsplikten er knyttet til et system som den enkelte elev og de en
foreldre har liten mulighet til å øve innflytelse på. Dette gjelder både undervis
gens innhold og metode. Som hovedregel fastsettes dette av offentlige myndi
og, så langt gjelder metode, av den enkelte lærer.

Det har vært av sentral betydning å understreke plikt til opplæring på grunn
lenivå. Dette har dels vært ut fra en offentlig intresse vedrørende opplæring for
og dels for å ivareta barns interesser i mulige konflikter med foreldrenes.

Det er etter dette medlems oppfatning naturlig å legge vekt på dette utg
punkt når den kompetente skolemyndighet mener det er nødvendig med spe
dervisning for at den enkelte elev skal ha et forsvarlig utbytte av skolegangen
kan i denne sammenheng være grunn til å legge vekt på at den enkelte elev
esser i noen tilfeller vil kunne være i strid med andre elevers interesser.

Dette medlem vil framheve at barnevernlovens regler i § § 4-11 og 4-12b e
egnet til å skulle avklare dette spørsmål. Skolemyndighetene må antas å ha de
ste kompetanse til å avgjøre om spesialundervisning er nødvendig, og meld
barnevernet vil i mange tilfeller være lite gunstig også for barnet og foreldrene
er heller ikke gitt at det for barnevernmyndighetene er en fordel å komme i den
sjon at den blir «riset bak speilet». Det vil være mer i samsvar med systema
om vurderinger etter barnevernloven først blir aktuelle når eleven og foreld
«saboterer» et pålagt spesialundervisningstilbud. Det bør vurderes nærme
slikt pålegg skal avgrenses til å gjelde opplæringstilbud innenfor kommunen,
om det også skal omfatte plikt til å ta imot tilbud utenfor kommunen. Uansett vi
være unaturlig å gi hjemler om tvangsgjennomføring som forutsetter at barne
hjemmefra. Det vil her være naturlig å henvise spørsmålet til behandling ette
nevernloven. Dette medlem vil derfor forslå et tillegg til § 5-4 tredje ledd.
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19.4.7 Om rett til spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder og barneha-
geloven

Utvalget har vurdert om reglene om rett til spesialpedagogisk hjelp før skolep
alder bør overføres til barnehageloven (se punkt 19.3.4). Etter en vurdering av
menter for og mot en slik overføring, har utvalget samlet kommet til at dette s
målet bør utredes på en bredere basis enn det som har vært mulig i denne om
Utvalgets forslag på dette punktet er således at det snarest mulig gjennomfø
særskilt utredning av spørsmålet om reglene om ansvaret for spesialpeda
hjelp før skolepliktig alder bør overføres til barnehageloven.

Utredningen bør omfatte en vurdering av det spesialpedagogiske tilbud
barn under skolepliktig alder slik det gis i dag, hvor mange barn som får spes
dagogisk hjelp og i hvilket omfang, og hvilken rolle PP-tjeneste og statlige kom
tansesentra skal ha ved en eventuell overføring til barnehageloven.

Mens gsl. § 13 gir barn rett og plikt til gratis opplæring, gir barnehageloven
ken rett eller plikt til å gå i barnehage, og barnehagen er heller ikke gratis. Hen
messigheten av å innføre bestemmelser om rettigheter i barnehageloven utov
nåværende fortrinnsrett for funksjonshemmede barn til opptak i barnehage, m
for vurderes nøye. En overføring til barnehageloven kan føre til at personale
gir spesialpedagogisk hjelp vil få sine lønns- og arbeidsbetingelser etter komm
vilkår, i stedet for statlige som i dag. Dette kan gi en innsparing, jf, "Økonomiske
konsekvenser" i kap. 42, men det må også vurderes hvilke bemanningsmessige
sekvenser dette kan få. Det er i tillegg viktig å se på det støttesystemet som e
opp på dette feltet (kompetansesentre, PP-tjeneste), og å vurdere hvordan sy
da også kan nyttes i barnehagesektoren. Det er også viktig å ha for øyet at 
ordning med regulering i grunnskoleloven gir en god mulighet til å få en tidlig p
legging av det samlede skoleløp for det enkelte funksjonshemmede barn, o
bidra til å understreke kommunens ansvar for et gjennomgående opplærings
til alle funksjonshemmede fra 0 til 16 år. Det kan også nevnes at en rekke komm
allerede i dag har etablert felles såkalte «oppvekstetater» med ansvar for begg
tilbudene. I slike tilfeller vil samordningsgevinsten ved en overflytting til barne
geloven være liten.

Det er imidlertid også grunner som taler for en overføring til barnehagelo
Dagens ordning innebærer en uheldig splittelse av ansvaret for førskoleba
ulike lover og forvaltningsgrener. Etter utvalget syn kan det derfor anføres 
argumenter for at ansvaret for lovreguleringen av det spesialpedagogiske tilb
funksjonshemmede barn under skolepliktig alder bør ligge hos det departemen
har ansvaret for det pedagogiske tilbudet til alle andre førskolebarn. Allerede
er fortrinnsretten for funksjonshemmede barn til barnehageplass, som nevnt 
for, regulert i barnehageloven, som Barne- og familiedepartementet har fo
ningsansvaret for. Utvalget vil i den forbindelse minne om at den nye barneha
ven § 9 gjør retten til barnehageplass for funksjonshemmede mer ubetinget e
ligere, se også punkt 19.3.4.

En overføring til barnehageloven vil også kunne bidra til at den enkelte ba
hage i større grad ansvarliggjøres når det gjelder de funksjonshemmede før
barna, ved at disse barnas totaltilbud da ville bli regulert i barnehageloven.

Slik utvalget ser det ville plassering av ansvaret i barnehageloven også
lovmessig mer ryddig. Barnehageloven ville da regulere alle pedagogiske tilb
barn under skolepliktig alder, mens den foreslåtte felles loven også i denne re
vil være begrenset til regler om grunnskole og videregående opplæring.

En slik omlegging ville måtte innebære at kommunene fortsatt hadde plikt
tilby spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder også til barn som ikke har
nehageplass, dersom en sakkyndig vurdering konkluderer med at det forelig
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særlig behov for slik hjelp. Det ville også måtte slås fast i barnehageloven a
hjelp er gratis enten den gis i eller utenfor barnehagen.

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp vil ofte ha behov for spesialp
gogisk fagkunnskap som en ikke kan vente at alle barnehager sitter inne med
for vil kommunens PP-tjeneste da måtte omfatte de barn som har rett til spes
dagogisk hjelp etter barnehageloven og etter opplæringsloven.

Også for personale som skal gi spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig ald
relevant kompetanse være viktig for kvaliteten i tilbudet. Utredningsarbeidet
derfor også vurdere dette spørsmålet. På samme måte som for personale so
gi spesialundervisning i grunnskole og videregående skole (se punkt 19.4.1
utvalget ikke tilrå at det foreslås uttømmende regulering i loven av kompetans
vene for personale med spesialpedagogiske oppgaver. I barnehageloven § 17
ledd er departementet gitt hjemmel til å gi utfyllende forskrifter om den ped
giske bemanning i barnehagene. Ved en eventuell flytting av ansvar til barne
loven, ville det være naturlig at hjemmelen gis et tillegg slik at den kan brukes
fastsette forskrifter om kompetanse for personale som skal gi spesialpedag
hjelp.

Som en konsekvens av forslaget om at reglene om rett til spesialpedag
hjelp før skolepliktig alder blir utredet nærmere, har utvalget ikke foretatt noen 
sjon av reglene i gsl. § § 8 nr. 6 og 13 nr. 4, men foreslår at disse i denne om
videreføres uendret. Bestemmelsene er imidlertid endret rent språklig for å 
inn i utvalgets lovforslag.

19.4.8 Om rett til spesialundervisning i videregående opplæring og særlige 
rettigheter ved inntak

Når det gjelder videregående opplæring, er det særlig tre forhold som i dag e
regulert og som også i framtiden vil måtte reguleres særskilt. Dette gjelder fo
første retten til å komme inn på bestemte grunnkurs for elever med særlige b
dernest gjelder det muligheten for opplæring utover 3 år og til sist bestemme
om rett til særskilt tilrettelagt opplæring (spesialundervisning).

Lov om videregående opplæring og fagopplæringsloven er nylig revidert. I
forbindelse ble det også innført regler om fortrinnsrett ved inntak til grunnkurs
ungdom med særlige opplæringsbehov. Utvalget vil derfor i hovedtrekk nøye
med å videreføre de prinsipper som ble lagt til grunn i den forbindelse.

Som nevnt i punkt 19.3.5.1 er antallet grunnkurs etter Reform 94 redusert 
og det er ikke adgang for den enkelte fylkeskommune til å opprette andre grunn
En stor del av elevene med lærevansker velger grunnkurs og videregående ku
i utgangspunktet tar sikte på føre fram til fag- eller svennebrev. Elever som
grunnskolen fortsatt vil ha behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter, s
i praksis å bli tatt inn på allmennfaglig linje.

Utvalget vil anbefale at denne ordningen etter hvert blir evaluert med sæ
sikte på virkningene for den elevgruppen det her er tale om.

Retten til prioritet ved opptak gjelder ikke for de videregående kurs som
enkelte grunnkurs gir grunnlag for. Utvalget foreslår imidlertid at bestemmels
lvgo. 8 femte ledd om at fylkeskommunen skal tilby et annet opplæringsoppleg
elever som har vansker med å følge den opplæring som er valgt, endres slik
klart går fram av lovteksten at det er tale om en plikt til å gi slikt tilbud, og at plik
omfatter så vel annet grunnkurs som videregående kurs.

Bestemmelsene i lvgo. § 8 fjerde ledd om mulighet for ytterligere 2 års vid
gående opplæring for elever med særlige opplæringsbehov ble vurdert i forbin
med lovendringen i 1993, se nærmere i punkt 19.3.5.4. En fant ikke å kunne in
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dette som en rett for den enkelte elev. Muligheten for et slikt tilbud vil altså m
bero på fylkeskommunes egne prioriteringer.

På denne bakgrunn finner utvalget ikke grunnlag for å foreslå noen slik rett
i dag. På tross av de innvendinger som kan rettes mot slike lovbestemmels
utvalget derimot foreslå lovfestet en bør-regel av samme type som i dag, d
bestemmelse om at fylkeskommunen skal gi slikt tilbud så langt den finne
mulig.

Derimot mener utvalget at aldersgrensen på 22 år etter lvgo. § 8 fjerde le
uten praktisk betydning så lenge det er ikke er tale om en ubetinget rettighet fo
enkelte elev. Slik bestemmelsen nå står, må den nærmest oppfattes som et
mot å gi et slikt opplæringstilbud utover fylte 22 år. Utvalget kan ikke se noen g
til å beholde et slikt forbud.

Etter lvgo. § 8 første ledd må retten til videregående opplæring normalt ta
sin helhet innen 4 år etter fullført grunnskole. Det framgår av lovforarbeidene a
ten etter søknad kan utsettes, jf. Ot.prp. nr. 31 (1992-93), s. 22. Slik utsette
kunne være aktuelt dersom en elev blir syk, eller andre spesielle forhold gjø
rimelig at vedkommende gis adgang til å ta ut sin rett etter utløpet av 4 års-fri

Utvalget vil foreslå at det i loven tas inn en særlig bestemmelse om adga
til å søke utsettelse. Visse forhold, så som fysiske eller psykiske lidelser som
det umulig eller svært vanskelig for eleven eller lærlingen å motta opplæring
også gi en ubetinget rett til utsettelse. På samme måte bør det være adgang ti
avbrudd utover 1 år og i visse tilfeller bør det være rett til slikt avbrudd. Utva
foreslår at departementet gis hjemmel til å gi forskrift om hva slags forhold som
kunne gi ubetinget rett til utsettelse eller avbrudd.

Bestemmelsene om spesialundervisning i lvgo. § 11 ble ikke særskilt vur
forbindelse med Reform 94. På bakgrunn av blant annet lovforarbeider må pr
pet om likeverdig opplæring legges til grunn også for videregående opplærings
kommende, se punkt 19.3.5. Utvalget vil foreslå at det gis en generell bestem
om spesialundervisning som dekker så vel grunnskole som videregående 
Dette betyr at det for framtiden klart vil framgå av lovens ordlyd at likeverdsvu
ringen må legges til grunn også for elever som har behov for spesialundervis
videregående skole.

I forbindelse med Reform 94 ble det i lvgo. § 3 første ledd åpnet for at e
som ikke hadde mulighet for å nå yrkeskompetanse eller studiekompetanse
nom videregående skole, kunne gis dokumentert delkompetanse. En utredni
begrepet dokumentert delkompetanse ble avgitt til Kirke-, utdannings- og 
kningsdepartementet 07.09.1994.

Utvalget går inn for å videreføre betegnelsen dokumentert delkompetan
viser til det arbeid som er gjort i den forbindelse.

Når det gjelder de bestemmelser i lov om fagopplæring i arbeidslivet som
der for lærlinger med funksjonshemninger (se punkt 19.4.5.4), mener utvalg
hjemmelen i lfa. § 10 femte ledd om adgang til å fastsette avvikende kontrakts
mest hensiktsmessig kan innpasses i tilknytning til bestemmelsen om unntak 
alminnelige regler om opplæringens innhold og omfang.

19.4.9 Voksenopplæringsloven § 4 annet ledd
Som nevnt i punkt 19.3.6 må det antas at vol. § 4 annet ledd om rett til spes
dervisning «på grunnskolens område» for ungdom i alderen 16-20 år har miste
av sin praktiske betydning som følge av at alle unge i og med Reform 94 er g
til 3 års videregående opplæring. Det synes derfor ikke hensiktsmessig å beho
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Derimot vil vol. § 4 annet ledd fortsatt ha en funksjon for elever som tren
grunnskoleopplæring av noe lengre varighet for å stå rustet til å få tilfredsstill
utbytte av et tilnærmet normalt tilbud om videregående opplæring (se eksemp
punkt 19.3.6). Utvalgets forslag på dette punkt omfatter således ikke elever i
regående opplæring som fortsatt vil måtte få undervisning i grunnleggende fe
heter på en nivå ganske langt fra det en tradisjonelt forbinder med videreg
opplæring.

For å sikre disse elevene en noe lenger grunnskoleutdanning vil utvalget fo
at de på visse vilkår gis rett til fortsatt grunnskoleopplæring etter gjennomfør
år før de påbegynner sin videregående opplæring. Kommunenes behov for fo
regnelighet tilsier at retten begrenses til 1 år.

En rett til inntil 1 år ekstra vil også dekke den ordning som er etablert for 
selshemmede elever som får opplæring i og på tegnspråk. Behovet for en slik
det undervisningsramme for sterkt hørselshemmede elever er også påpekt i 
tementets «Fagplaner tilpasset døve elever i grunnskolen» (1993). I tilleg
bestemmelsen omfatte elever som på grunn av sykdom eller funksjonshem
trenger ekstra tid for å ha mulighet til å nå de ordinære opplæringsmål i grun
len.

Utvalgets forslag på dette punktet vil innebære bindinger på kommune
større grad enn hva som følger av dagens grunnskolelov. I praksis får imidler
rekke av disse elevene allerede i dag et slikt tilbud. Utvalget antar derfor at fors
delvis binder opp ressurser som allerede i dag benyttes til dette formålet og 
mindre grad vil føre til økte kostnader for kommunene.

Utvalget går inn for at de særlige reglene om saksbehandling ved tildelin
spesialundervisning også gjelder i forbindelse med søknad om 1 års ekstra o
ring.

Ved at retten til videregående opplæring etter utvalgets forslag tar til å g
fra det året grunnskolen er fullført - uavhengig av om dette har tatt 10 eller 1
vil et slikt ekstra grunnskoleår ikke gå utover retten til videregående opplærin

Utvalgets forslag til en begrensning på 1 år er selvsagt ikke til hinder for at k
munene tilbyr grunnskoleopplæring av lengre varighet der det framstår som
siktsmessig.

En slik bestemmelse vil på bakgrunn av utvalgets vurderinger av lovstruk
utredningens "Lovstruktur" i kap. 12 tas inn i den alminnelige lovgivning for grun
skole og videregående opplæring, der den etter sitt innhold hører hjemme. 
innebærer at den flyttes over fra voksenopplæringsloven og plasseres i forsla
en ny felles lov for grunnskole og videregående opplæring.

19.4.10 Rett til spesialundervisning for voksne
Retten til spesialundervisning for voksne er i dag uttømmende regulert av vo
annet ledd. Denne bestemmelsen gir for det første rett til spesialundervisnin
voksne som tidligere har fått et mangelfullt tilbud, eller som helt har mangl
grunnskoletilbud. Videre dekker bestemmelsen rett til spesialundervisning for
soner som har behov for re-læring etter ulykke eller sykdom. Dessuten må vo
annet ledd antas å gi personer med omfattende behov for opplæring i grunnleg
ferdigheter rettskrav på opplæring utover de 9 år som den ordinære skoleplik
-retten varer. Om disse har rett til opplæring, beror i dag på en skjønnsmessi
dering der likeverdsnormen står sentralt. På bakgrunn av høyesterettsdomme
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1993 s. 811, er det imidlertid høyst uklart hvor langt retten til opplæring utover
i dag rekker.

Utvalgets flertall vil, i tråd med det som i dag må antas å gjelde etter voks
opplæringsloven § 5 annet ledd, gå inn for at det i en ny lov slås fast at voksn
har fått et mangelfullt grunnskoletilbud, eller som på grunn av skade (ulykke) 
sykdom trenger ny opplæring, skal gis rett til grunnskoleopplæring. Flertallet v
inn for at en bestemmelse om dette tas inn i den alminnelige opplæringslo
utvalgets vurderinger i "Lovstruktur" i kap. 12 om lovstruktur. Flertallet vil imidler-
tid understreke at opplæring for voksne bør ta utgangspunkt i voksnes særlig
situasjon og behov. Undervisningsmetoder og læremateriell utarbeidet for b
grunnskolealderen vil som regel være dårlig tilpasset disse forhold. Det er d
viktig at opplæringen for voksne - selv om den tar sikte på å nå de samme må
grunnskoleopplæring for barn og unge - benytter læremateriell og metoder so
hensyn til dette forhold.

For voksne som har fått mangelfull grunnskoleopplæring eller som har b
for ny opplæring på grunn av sykdom eller skade, må opplæringen være av e
omfang, innhold og varighet at den gir vedkommende en mulighet til å nå de
som det i hvert enkelt tilfelle er realistiske å sette opp.

For elever som etter fullført grunnskole og videregående opplæring for
trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter, vil utvalgets flertall foreslå at
loven bruker uttrykket «grunnleggende ferdigheter». Selv om det på bakgrun
det utvidede opplæringsbegrepet (se punkt 19.3.3.2) også her må legges til g
det i prinsippet er tale om grunnskoleopplæring, vil begrepet «grunnleggend
digheter» klargjøre at det her er tale om voksne med behov for opplæring i en 
type ferdigheter. Begrepet «grunnleggende ferdigheter» er i den forbindelse m
dekke ADL-trening, grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnlegg
lese- og skriveferdigheter, motorisk trening o.l.

Utvalgets flertall går inn for at elever som også etter å ha gjennomgått gr
skole og videregående opplæring har behov for opplæring i grunnleggende f
heter, fortsatt skal ha rett til dette.

Det har for utvalgets flertall framstått som problematisk å finne en rim
avgrensning av en slik rettighet. For en stor andel av disse elevene vil ikke o
ringbehovet opphøre eller bli tilfredsstilt etter en viss periode eller mengde op
ring. Mange vil være avhengige av slik opplæring livet igjennom for å kunne utv
eller vedlikeholde de ferdigheter det her er tale om. Utvalgets flertall vil også m
om at det her er tale om ferdigheter som kan være av avgjørende betydning f
enkeltes livskvalitet og mulighet for en tilnærmet selvstendig tilværelse.

På den annen side har kommunen her - som på andre områder - beho
kunne sette et tak på de ressurser som settes inn. Å innføre rettigheter som d
øker kommunenes kostnader til slik opplæring, er ikke realistisk. Utvalgets fle
viser i tillegg til mandatet, som legger til grunn at lovforslaget ikke skal føre t
de totale kostnadene på opplæringssektoren øker.

Flertallet har imidlertid kommet til at det ikke har grunnlag for å foreslå inn
noen tidsbegrensning. Adgangen til slik opplæring bør stå åpen som en rettigh
den enkelte så lenge vedkommende elev fyller lovens vilkår, dvs. har «særlig b
for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter». D
innebærer i prinsippet at enkelte elevgrupper, f.eks. en del psykisk utviklings
mede, vil få en livslang rett til opplæring. En slik løsning vil være i samsvar 
Stortingets forutsetninger i forbindelse med ansvarsreformen vedrørende tilt
tjenester for personer med psykisk utviklingshemning. I Innst. O. nr. 160 (1990
s. 7 og 8 understreket en enstemmig kirke- og undervisningskomite blant ann
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store utfordringen som ligger i å bygge ut voksenopplæringen for psykisk 
klingshemmede i hjemkommunen.

Utvalgets flertall understreker at pedagogisk kompetanse er viktig i forbind
med denne opplæringen, men at det vil være tilfeller der kommunen ut fra en
vurdering kan ønske å bruke annet personale som arbeider med denne gruppe
nesker med funksjonshemning, for eksempel miljøpersonale knyttet til bolige
institusjoner. Flertallet foreslår derfor at det for denne opplæring kan gjøres u
fra lovens ordinære krav til kompetanse for undervisningspersonale.

I stedet for å oppstille krav om at alle som gir slik opplæring skal tilfredss
bestemte kompetansekrav, går flertallet inn for at det stilles krav om at opplær
skal foregå under faglig-pedagogisk veiledning og ansvar, og at det utarbeid
opplæringsplan som undervisningen gis på grunnlag av. På den måten vil pe
gisk kompetent personale fortsatt spille en sentral rolle i denne opplæringen
gjennom utarbeidelsen av den sakkyndige vurdering og opplæringsplanen og
nom veiledning, oppfølgning av og ansvar for den opplæringen som blir gitt.

En del av de krav loven ellers stiller til ordinær opplæringsvirksomhet, pa
dårlig for slik opplæring, som ofte vil bli gitt i tilknytning til dagsenter, bosent
institusjon e.l. Flertallet anta at reglene gir tilstrekkelig rom for tilpasning, jf. o
forslaget i punkt 19.4.11 om unntak fra bestemmelser om opplæringens innho

Etter flertallets syn vil en rettighet med en slik utforming ikke nødvendig
innebære større totale kostnader for kommunene i forhold til dagens ordning.
vil i praksis dreie seg om en gruppe som vil ha behov for - og krav på - et s
tilrettelagt tilbud på mange livsområder, og der den enkelte kommune allerede
har betydelige forpliktelser. En slik rettighet vil imidlertid legge føringer på hv
dan kommunene disponerer ressursene overfor denne gruppen. Kommunen
være bundet til å tilby disse elevene opplæring i den grad elevene selv øns
fortsatt har behov for det. På bakgrunn av ytelsens karakter, er det etter fler
oppfatning ikke grunn til å tro at en slik ordning vil åpne for misbruk. Utvalgets f
tall vil videre peke på at slik opplæring vil kunne føre til avlastning for andre d
av det totale tjenestetilbud i kommunen.

Utvalgets flertall finner ikke å kunne fastsette absolutte bestemmelse
omfanget eller innholdet av tilbudet om opplæring til denne gruppen, som må
på en skjønnsmessig vurdering av den enkelte elevs forhold, tidligere opplærin
bud mv. Opplæringstilbudet må være av et slikt omfang og ha et slikt innhold a
gir eleven en mulighet til å nå de mål som det er realistisk å sette for opplæri
På den annen side bør kommunen kunne ta økonomiske hensyn ved den n
utformingen av et slikt tilbud, og utvalgets flertall finner ikke grunn til å fastsett
et slikt tilbud nødvendigvis må være et heltidstilbud.

Som nevnt ovenfor vil de personene som får rett til opplæring i grunnlegg
ferdigheter i denne loven, som regel også ha rett til ytelser etter helse- og sos
givningen. Dette fører til at den enkeltes totale hjelpetilbud vil kunne ha basis i
tak etter to eller tre ulike lover. Konsekvensen vil dermed bli at eventuelle kl
vil bli behandlet av ulike regionale instanser, noe som kan svekke mulighete
samordnet vurdering av den enkeltes behov. Utvalgets flertall vil påpeke at
slike tilfeller er særlig viktig med samarbeid mellom statens utdanningskontor
kesmannen og eventuelt fylkeslegen ved behandling av klagesaker.

Utvalgets medlemmer Hjortland, Loe, Skard og Sørensen mener at en rettig-
hetsbestemmelse slik flertallet foreslår, ikke er et egnet virkemiddel på dette o
det. Som det blir pekt på over har det ikke lykkes utvalget å finne en rim
avgrensning av retten til spesialundervisning for voksne, noe som erfaringene
gjeldende rett viser har medført betydelige vansker. Det vil på dette området
mer hensiktsmessig å innføre en pliktbestemmelse, som gir kommunen ansva
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å etablere et opplæringstilbud for elever som har fullført grunnskole og vide
ende skole, og som har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter. De
i denne forbindelse til at det ofte vil dreie seg om voksne personer som har b
for særlig tilrettelagte tilbud på flere områder, og som kommunene allerede
betydelige forpliktelser overfor. Det vil derfor også kunne være i den enkeltes i
esse at kommunene får anledning til å foreta en helhetlig prioritering, noe en r
hetsbestemmelse på et av tjenesteområdene kan komme i veien for. Disse m
mene går således inn for at det istedet for utvalgets lovforlag § 5-2 innføres e
pliktbestemmelse. Disse medlemmer er for øvrig enige med flertallet i at de
denne opplæringen kan gjøres unntak fra lovens ordinære krav til kompetans

Det finnes i dag ingen særskilte bestemmelser som gir voksne med særlig
læringsbehov rett til videregående opplæring. Spørsmålet om hvem som sku
rett til slik opplæring ble vurdert i forbindelse med Reform 94. Utvalget legger der-
for til grunn at det ikke i dag er aktuelt å foreslå særlige rettigheter for voksn
dette feltet.

19.4.11 Om læreplanenes anvendelse i spesialundervisningen
De alminnelige regler om opplæringens innhold og omfang, herunder bestem
sene i forskrifter om læreplan, må som utgangspunkt legges til grunn også fo
sialundervisning. Skal en sikre også elever med lærevansker et adekvat tilbu
disse reglene i visse tilfeller kunne fravikes.

Det er imidlertid viktig at også denne elevgruppen sikres opplæring som
holdsmessig oppfyller visse minstekrav. Avvik fra de alminnelige læreplaners
dende deler må derfor være bygd på en faglig-pedagogisk vurdering av den e
elev, ikke på hensynet til f.eks. kommunens økonomi. Denne forutsetning m
klart fram av loven.

I den utstrekning de alminnelige bestemmelser om opplæringens innho
omfang fravikes, vil utvalget foreslå at det i loven fastsettes krav om at det skal
beides individuelle opplæringsplaner. Slike planer vil etter utvalgets oppfat
være en viktig forutsetning for å kunne gi elever med særlige behov et likev
opplæringstilbud.

Selv om det i dag kan stilles spørsmål ved om grunnskoleloven krever in
duell opplæringsplan for spesialundervisning som avviker fra de alminnelige r
om opplæringens innhold og omfang, antar utvalget at det - i tråd med hva so
anses som forsvarlig faglig pedagogisk arbeidsmetode - i de fleste tilfeller blir 
beidet en individuell plan. Det er derfor ikke grunn til å tro at utvalgets forslag
innebære noe vesentlig økt kostnadsnivå. I enkelte tilfeller kan det være nødv
å gi personalet særskilt opplæring i å utarbeide slike planer. Men selv i disse
lene vil det ikke dreie seg om betydelige kostnader, da slik opplæring bør kunn
passes i dagens praksis med obligatoriske kursdager

Utvalget viser i den forbindelse også til St.meld. nr. 35 (1990-91), der det h

«Målrettet arbeid med utvikling av individuelle læreplaner vil styrke op
læringen for barn og unge med særskilte behov. En plan for opplæringe
ha klart definerte mål, beskrivelse av metodisk tilnærming, med vurde
av et eventuelt behov for tekniske hjelpemidler og fremdriftsplan. Pla
vil lette systematisk evaluering og planlegging av videre opplæring, og
drøftes og utvikles i samarbeid med foreldre/foresatte og barnet/den u
voksne selv.»

Slike opplæringsplaner må ta utgangspunkt i de alminnelige læreplaner så
disse pedagogisk sett passer, og i den enkelte elevs lærevansker og -mulighe
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de framstår på basis av den sakkyndige vurdering. Den individuelle opplæring
nen må omfatte alle sider ved elevenes opplæringssituasjon, herunder hv
undervisningen skal organiseres, og det må foretas en samordning med kl
plan. Utvalget finner imidlertid ikke grunn til å foreslå lovfestet bestemte kra
innholdet i de individuelle opplæringsplanene. Hva en slik plan skal inneholde
hvor grundig den bør være, må bero på en faglig vurdering i det enkelte tilfell

Regler om disse forhold bør også omfatte videregående opplæring. Utvalg
dessuten gå inn for å klargjøre at en slik bestemmelse også gir hjemmel for 
sette avvikende kontraktsvilkår i forbindelse med inngåelse av lærekontrakt, se
mere i punkt 19.4.8.

For enkelte typer funksjonhemning (f.eks. hørselshemning) kan det være 
elt å fastsette egne nasjonale læreplaner som avviker fra de alminnelige. Utv
forslag til generell hjemmel til å fastsette læreplaner (se "Opplæringens innhold
(læreplaner og vurdering)" i kap. 21) vil gi kompetanse til å fastsette slike plane

Utvalget går inn for at kravet om halvårig evaluering av undervisninge
grunnskoleforskriften § 1-4 nr. 3 videreføres og tas inn i bestemmelsen om in
duell opplæringsplan. I mange av de tilfeller der det gis spesialundervisning, v
i utgangspunktet være knyttet usikkerhet til det konkrete utbyttet av tilbudet
evaluering av opplæringen vil derfor være viktig for å få kunnskap om hvor e
de tiltakene, som er igangsatt, er til å nå de mål som er satt.

19.4.12 Om krav til undervisningspersonalets kompetanse når det gjelder spe
sialundervisning

Utvalgets flertall vil i tråd med dagens ordning åpne for at også grupper uten læ
utdanning kan ansettes til visse spesialundervisningsoppgaver. Flertallet vil u
streke viktigheten av høy kompetanse også for lærere som skal gi spesialund
ning. Med det utvidede opplæringsbegrep vil den kompetanse som trengs i sp
undervisning, likevel ikke alltid være den samme som for ordinær opplæring.
nepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og andre vil i visse til
kunne være like godt kvalifisert til å drive opplæring som personer med tradisj
lærerutdanning. Flertallets forslag på dette punkt innebærer altså ikke noe frav
krav til kompetanse for lærere som skal gi spesialundervisning, men at også
typer kompetanse vil kunne kvalifisere.

Flertallet finner det ikke hensiktsmessig å foreslå detaljert lovregulering
hvilke andre utdanninger enn lærerutdanning som kan gi kompetanse til å gi 
alundervisning. Det bør i stedet overlates til departementet å gi forskrifter om 

I tråd med dagens ordning bør det også i framtiden være adgang til i en
utstrekning å la personale uten tilstrekkelig formell kompetanse assistere i ar
med å gi spesialundervisning. Arbeidet må være av en slik art at det ut fra en
gogisk vurdering framstår som forsvarlig at arbeidet utføres av personale ute
strekkelig formell kompetanse. Forutsetningen må dessuten være at det u
under ansvar og veiledning av personale med tilstrekkelig fagkompetanse. På
bakgrunn finner flertallet ikke grunn til å foreslå særlige regler om dette i love

Flertallet vil foreslå at det på dette punktet gis tilsvarende regler for grunns
og videregående opplæring.

Utvalgets medlemmer Wøien og Folkestad viser til at spesialundervisning ska
drives i samsvar med formålet for undervisningen og ta utgangspunkt i gjeld
læreplaner. Disse medlemmene vil derfor understreke betydningen av høy ko
tanse for lærere som skal gi spesialundervisning. De ordinære kompetansek
tilsetting som undervisningspersonale i skolen må derfor legges til grunn. I ti
må det stilles krav til spesialpedagogisk kompetanse når sakkyndig vurderin
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utsetter slik kompetanse. Dette er ikke til hinder for at også andre faggruppe
annen kompetanse kan tilsettes for å yte hjelp og oppfølgning til barn, ung
voksne som trenger det i og utenfor skoletiden. Departementet bør kunne g
mere forskrifter.

19.4.13 Om krav til inventar, læremidler og annet utstyr til spesialundervis-
ning

Spesialundervisning vil i mange tilfeller kreve utstyr som ikke trengs i vanlig un
visning. Som eksempler kan nevnes kommunikasjonsutstyr for hørselshem
datautstyr med særlig tilpasset programvare mv. Videre vil klasserommenes fy
utforming og inventaret i mange tilfeller måtte tilpasses, eksempelvis for hør
hemmede elever.

I og med at det her er tale om et stort spekter av forskjellige typer tekniske
pemidler og det stadig utvikles nytt utstyr, anser ikke utvalget det som hensikts
sig å foreslå bestemmelser som uttømmende regulerer hva skolene eller ko
nene/fylkeskommunene skal ha av slikt utstyr. Utvalget går derimot inn for å
feste en skjønnsmessig bestemmelse om at skolene skal sørge for tilpasset a
plass for elevene. En slik bestemmelse vil være generelt utformet og etter sin o
gjelde for alle elever. Særlig aktuell vil imidlertid bestemmelsen være for el
som på grunn av sin funksjonshemning har behov for særlig tilpasset arbeids
Se også "Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25 om skoleanlegg, helse o
arbeidsmiljø.

En slik bestemmelse tilsvarer dagens grunnskoleforskrift § 1-7 nr. 3 om at 
ene har krav på en tilpasset arbeidsplass.

Når det gjelder krav til skoleanlegg og utstyr for øvrig, vises det til utvalg
beskrivelse og vurderinger i "Læremidler og annet utstyr i opplæringen" i kap. 24
og 25.

19.4.14 Saksbehandlingen ved avgjørelse av om spesialundervisning skal til
deles

19.4.14.1Om den pedagogisk-psykologiske tjenesten

En godt fungerende pedagogisk-psykologisk tjeneste med høyt kompetansen
av grunnleggende betydning for å sikre elever med lærevansker et best mulig
læringstilbud. Både ved å gi sakkyndige vurderinger av høy kvalitet og ved ved
givning til personalet og foreldrene, vil PP-tjenesten være en viktig faktor for 
læringstilbudet til den enkelte elev.

Samtidig kan det, særlig for små kommuner, være både vanskelig og re
krevende å bygge opp en slik enhet på et tilfredsstillende faglig nivå. Det er
viktig å utforme regler som sikrer at tilstrekkelig pedagogisk-psykologisk fagku
skap er tilgjengelig for alle som har krav på hjelp fra PP-tjenesten, samtidig
reglene gir tilstrekkelig fleksibilitet til at alle kommuner kan skaffe seg tilgang
slik tjeneste på en for seg hensiktsmessig måte.

Disse hensyn er også framhevet av Stortingets kirke- og undervisningsk
ved behandlingen av St.meld. nr. 54 (1989-90) og St.meld. nr. 35 (1990-91
Innst. S. nr. 160 (1990-91), s. 19:

«Komiteen viser til omtalen av PP-tjenesten under de enkelte avsnitt o
for, og vil igjen understreke behovet for en styrking av PP-tjenesten 
ledd i omorganiseringen. Skal PP-tjenesten kunne løse de oppgaver d
i dag, og de nye oppgavene som omorganiseringen legger opp til for f
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tiden, må det sikres en likeverdig nasjonal standard på tjenestene. Kom
vil understreke at PP-tjenesten må organiseres ut fra lokale behov og 
setninger. Kommuner og fylkeskommuner må ha stor grad av frihet i h
dan de selv ønsker å organisere denne tjenesten - forutsatt at måle
tjenesten blir oppfylt. Komiteen vil i denne sammenheng understreke
tydningen av nærhet mellom PP-kontoret og elev, foreldre og skole. K
teen vil derfor peke på at kravene til allsidighet og tverrfaglighet også
oppnås gjennom et samarbeid mellom flere kontorer.»

Siden lov om videregående opplæring nå gir enhver som har gjennomgått 9 (1
grunnskole, rett til minst 3 års videregående opplæring, antar utvalget at behov
pedagogisk-psykologisk tjeneste ikke skiller seg nevneverdig fra behovet i g
skolen. Utvalget ser derfor ingen grunn til å foreslå ulike regler for de to områd

For å sikre kontinuitet og likhet mener utvalget at alle kommuner og fylkesk
muner bør pålegges å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste. En annen ordn
etter utvalgets oppfatning føre til fare for liten kontinuitet og langsiktighet bå
sakkyndighetsarbeidet og i det generelle spesialpedagogiske utviklingsarb
Etter forslaget blir det altså ikke adgang til å basere seg utelukkende på å kjøp
tjenester utenfra.

Utvalget finner derimot ikke grunn til å foreslå lovfestet nærmere bestemm
om PP-tjenestens størrelse eller organisering, som i utgangspunktet må b
kommunens egen vurdering. I den utstrekning det er nødvendig for å foreta e
svarlig sakkyndig vurdering, må PP-tjenesten imidlertid være forpliktet til å 
hente ekstern kompetanse, f.eks. fra statlige kompetansesentre, private sakk
eller andre kommunale tjenester som f.eks. kommunehelsetjenesten. Det må
være en forutsetning at PP-tjenesten organiseres slik at den er tilgjengelig 
gruppene den skal betjene, dvs. alle barn, unge og voksne med særlige opplæ
behov i kommunen, samt personale, foreldre og andre som har behov for råd o
ledning.

Utvalget vil også peke på at en oppdeling i svært små kommunale eller fy
kommunale PP-tjenester vil kunne virke hemmende på utviklingen av lokale
miljøer og dermed på kompetanseoppbyggingen. Utvalget vil i den forbind
understreke at kravene til den sakkyndige vurdering vil stille den lokale PP-tje
ten overfor utfordringer som i mange tilfeller vil kreve både høy kompetans
tverrfaglighet.

Det bør ikke legges hindringer i veien for at en kommune samarbeider 
andre kommuner eller med fylkeskommunen om å organisere en felles PP-tje
slik ordningen også er i dag etter gsl. § 9. Med felles regler for grunnskoleopplæ
og videregående opplæring vil det ofte kunne være en god løsning å etablere 
les PP-tjeneste som betjener både grunnskoler og videregående skoler. En s
neste vil også kunne stå bedre rustet overfor de spesielle problemer som kan
i forbindelse med overgangen fra grunnskole til videregående skole.

Et godt totaltilbud for barn og unge med spesielle vansker vil ofte være av
gig av samarbeid på tvers av sektorene i forvaltningen. Således vil kontakt og
arbeid med f.eks. helse- og sosialtjenesten eller barneverntjenesten i mange t
være viktig for å kunne tilby et best mulig opplæringstilbud. Utvalget vil allike
ikke foreslå særlige lovbestemmelser om slikt samarbeid i opplæringslovgivnin
De rettslige spørsmål som slikt samarbeid kan gi opphav til, er i stor grad av ge
karakter og løses best i den alminnelige lovgivning om forvaltningssaker (se 
reglene i forvaltningsloven § § 13 flg. om taushetsplikt). Den praktiske organise
og gjennomføring av det samarbeid som det i det enkelte tilfelle måtte være b
for, løses best av kommunen og fylkeskommunen selv innenfor de grenser so
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ger av slik lovgivning. I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig at PP-tjene
gis i oppgave å koordinere de ulike instansenes innsats.

Utvalget går inn for at PP-tjenestens ansvar for den sakkyndige vurderi
særlig framheves i loven. Det vil imidlertid ofte være naturlig at kommunene og
keskommunene også gir PP-tjenesten andre oppgaver i tilknytning til planleg
og gjennomføring av undervisning for barn, unge og voksne med særlige b
Således er det nærliggende at PP-tjenesten gis et særlig ansvar for det spes
gogiske utviklingsarbeidet i kommunen(e), informasjon og etterutdanning til læ
og foreldre mv. Utvalget finner derfor ikke grunn til å foreta noen fullstendig o
regning av disse oppgavene i loven.

Siden PP-tjenesten spiller en så viktig rolle både når det gjelder kvalitete
likeverdigheten i opplæringstilbudet, foreslår utvalget imidlertid at departeme
gis hjemmel til å gi nærmere forskrifter om PP-tjenestens oppgaver. Det vises
forbindelse til at departementet har satt i gang et arbeid for å lage en felles fo
for rådgivningstjenesten. Utvalget vil også peke på at kravene til den sakky
vurderingen slik de er fastsatt i lovforslaget og eventuelt i forskrifter gitt av de
tementet, vil stille krav til kvaliteten av det arbeidet PP-tjenesten har ansvar fo
utført. Indirekte vil dette også stille krav til PP-tjenestens organisering.

Som kommunale/fylkeskommunale tjenestemenn vil PP-tjenestens til
være underlagt den alminnelige organisjons- og instruksjonsmyndighet i kom
nen. Det har fra enkelte hold vært hevdet at en slik organisering er betenkelig
rettssikkerhetshensyn, og at PP-tjenesten i prinsippet bør være helt uavhen
kommunen. Utvalget er ikke enig i dette.

En sammenligning med sakkyndighetsarbeid for domstolene er etter utva
syn lite relevant. I domstolssaker er det av sentral betydning at domstolen e
hengig av partene. For å sikre at domstolens avgjørelser treffes på uavhengig 
lag, bør da også de sakkyndige være uavhengige av partene. Skulle parallelle
kes til arbeid som sakkyndig i forbindelse med tildeling av spesialundervisn
burde også beslutningstakerne være uavhengige av kommunen. I dagens f
ningsmodell må en slik løsning regnes som helt uaktuell.

Den sakkyndige vurdering må anses som et ledd i saksforberedelsen av
munale eller fylkeskommunale forvaltningsvedtak. Det er da i prinsippet 
grunnlag for å behandle den sakkyndige vurdering annerledes enn annen sak
redelse forut for kommunale vedtak. Men i dette ligger det ingen underkjennel
det sterke behov for uavhengighet for de sakkyndige - herunder PP-tjenesten 
lig henseende.

Selv om den enkelte PPT-tilsatte organisatorisk og økonomisk er unde
kommunen, innebærer det selvsagt ikke at kommunen kan instruere om h
pedagogisk-faglig vurdering skal gå ut på. Tvert imot vil saksforberederne ha
å sørge for at beslutningene tas på det best mulige faglig grunnlag, jf. også fvl
Skulle de sakkyndige gi tilrådinger basert på et mangelfullt eller misvisende f
grunnlag, vil det lett kunne føre til at vedtaket vil måtte anses som ugyldig.

19.4.14.2Om den sakkyndige vurderingen

Siden den materielle rett til spesialundervisning vanskelig kan gis en klar og u
mende regulering i loven, øker behovet for å sikre vedtakenes kvalitet gjennom
sessuelle bestemmelser. Dette kan f.eks. gjøres ved å gi eleven og/eller fore
rettigheter i forbindelse med den sakkyndige vurdering og ved at det stilles sæ
krav til vurderingen.

I og med at beslutning om tildeling av spesialundervisning gjøres avheng
at det først er foretatt en sakkyndig vurdering, vil utvalget gå inn for at det innf
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en rett for eleven og/eller foreldrene til å kreve slik vurdering med sikte på å fa
om eleven har særlig behov for - og dermed rett til - spesialundervisning. 
omfattende en slik undersøkelse skal være, må bero på en vurdering i det e
tilfelle. Et minimumskrav må likevel være at vurderingen gir grunnlag for å avg
om det bør foretas ytterligere undersøkelser med sikte på å fastslå elevens læ
sker.

Som nevnt i punkt 19.3.9.1 må det etter gjeldende rett antas at foreldrenes
ens samtykke er nødvendig før sakkyndig vurdering gjennomføres. Dette fra
imidlertid ikke klart av dagens lovtekst. Utvalgets flertall vil foreslå en lovbestem-
melse om at samtykke skal innhentes fra eleven og/eller foreldrene før sakk
vurdering foretas.

For å kunne komme fram til et best mulig opplæringstilbud vil det dess
være viktig at den som foretar den sakkyndige vurdering, samarbeider og rå
seg med eleven og/eller foreldrene. En undersøkelse foretatt av Møreforskning
port 9403) indikerer at graden av samarbeid mellom skole og foreldre i disse s
varierer mye fra skole til skole. En bestemmelse etter mønster av sosialtjenest
§ 8-4 om plikt til å rådføre seg med eleven og/eller foreldrene og til å legge sto
på deres synspunkter ved utformingen av opplæringstilbudet - slik utvalget for
i punkt 19.4.14.3 - vil understreke betydningen av samarbeid i disse sakene. A
ten(e) skal gis anledning til å uttale seg før beslutning treffes, må imidlertid an
gjelde også i dag, jf. forvaltningsloven § 16.

Utvalget ser det ikke som aktuelt å gi de sakkyndige kompetanse til å treffe
dende beslutninger. Beslutninger om å bruke penger på spesialundervisnin
treffes av kommunestyret eller den det delegerer kompetanse til. Den rådgi
karakter av vurderingene bør derfor klargjøres i loven, se nærmere i p
19.4.14.3.

Hovedansvaret for å gjennomføre den sakkyndige vurdering bør ligge ho
pedagogisk-psykologiske tjenesten. Utvalget finner imidlertid ikke grunn til å
PP-tjenesten enekompetanse til å foreta slik vurdering. Dersom eleven selv ell
eldrene finner grunn til på eget initiativ og for egne midler å innhente alternativ
kyndig vurdering, bør dette stå åpent som en mulighet. I den utstrekning innh
av en slik utredning står i strid med den vurdering som er avgitt fra PP-tjenes
må det være opp til vedtaksorganet å avgjøre hvilken vekt som skal legges p
av de fremlagte vurderinger.

En ubetinget rett for eleven og/eller foreldrene til å kreve ny sakkyndig vu
ring vil derimot kunne føre til en drastisk økning av utgiftene og til at en uforho
messig stor del av de spesialpedagogiske ressursene går med til å foreta sakk
utredninger, ikke til opplæringstiltak som kommer elevene til gode. Imidlertid
eleven og/eller foreldrene kunne innhente en alternativ sakkyndig vurdering de
de mener at PP-tjenestens vurdering er mangelfull eller inneholder feil. Utvalge
i denne sammenheng vurdert å foreslå en bestemmelse i loven om rett for
drene/eleven til å få refundert utgifter til alternativ vurdering dersom denne i ett
viser seg å være nødvendig for at saken skulle bli forsvarlig utredet. En slik ord
vil imidlertid kunne by på betydelige avgrensningsproblemer, og den vil i alle
føre til merkostnader som det ikke er lett å beregne. Utvalget har derfor blitt stå
ved å peke på at forvaltningsloven § 36 om refusjon av sakskostnader i visse t
vil gi foreldrene eller eleven rett til å kreve utgiftene ved en slik alternativ vurde
dekket dersom vedtaket blir endret til gunst for eleven i en senere klagesak.

Utvalget har tidligere i dette kapitlet understreket at gode og ensartede rut
forbindelse med den sakkyndige vurdering er viktig for å sikre et likeverdig op
ringstilbud for elever med lærevansker. På den annen side er det viktig at ikk
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vene til den sakkyndige vurdering blir så omfattende at ressurser som burde h
brukt i opplæringsarbeid, blir bundet til saksforberedelse.

Den sakkyndig vurderingens sentrale betydning tilsier videre at de grunn
gende krav som må stilles til en slik vurdering, bør tas inn i loven. Utvalget vil 
for foreslå at det i lovs form stilles som minstekrav til den sakkyndige vurderin
den tar stilling til elevens utbytte av ordinær opplæring, innholder en beskrivels
vurdering av elevens lærevansker og andre forhold av betydning for opplæri
en vurdering av hva som er realistiske opplæringsmål for eleven, og forslag om
slags og hvor mye opplæring eleven bør gis, for å kunne nå disse målene. 
bør de sakkyndige ha en særskilt plikt til å vurdere om og eventuelt på hvilken
elevens behov kan avhjelpes innenfor den ordinære opplæringssituasjonen.

Utvalget anser det derimot ikke hensiktsmessig at mer detaljerte regler om
sakkyndige vurdering tas inn i loven. En går derfor inn for at departementet på
punktet gis kompetanse til å gi forskrifter om hva sakkyndige vurderinger skal i
holde, og rutiner i forbindelse med den sakkyndige vurdering. Det blir derme
oppgave for departementet å gi forskrifter som er så smidige at de sikrer at s
blir forsvarlig forberedt og utredet, samtidig som det ikke brukes tid og ress
som står i misforhold til sakens kompleksitet.

Utvalgets medlem Hove mener at det bør være adgang til å gjennomføre en 
kyndig vurdering uten foreldrenes samtykke, og viser i denne forbindelse til sin
sens vedrørende spørsmålet om pålegg om spesialundervisning, i punkt 19.4

Den sakkyndige vurdering har karakter av saksforberedelse forut for enkel
tak, men det bør presiseres i loven at før sakkyndig vurdering foretas, skal 
drene ha mottatt forhåndsvarsel om behandling av spørsmålet om spesialun
ning, og gis særskilt anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse om å 
sakkyndig vurdering.

19.4.14.3Beslutning om spesialpedagogiske tiltak

Beslutning om igangsetting av spesialpedagogiske tiltak for en eller flere bes
elever vil være enkeltvedtak i relasjon til forvaltningsloven. Det er primært kom
nestyret eller fylkestinget som er tillagt kompetanse til å treffe disse vedtaken
kommuneloven § 6. I praksis vil imidlertid denne kompetansen nesten alltid 
delegert til et annet kommunalt organ.

Som nevnt i punkt 19.4.14.2 vil den sakkyndige vurdering være av rådgiv
karakter. Dersom vedtaksorganet mener at det er grunnlag for det, vil det kunn
vike den sakkyndige utredning både når det gjelder om en elev skal få spesialu
visning, og hva slags og hvor mye spesialundervisning eleven skal få. For å
dette klart foreslår utvalget at det i loven tas inn en passus om at den sakky
vurdering er å betrakte som rådgivende.

Når vedtaksorganet etter individuell vurdering finner at det er saklig grun
for dette, vil det altså kunne vedta å gi mindre spesialundervisning enn det s
foreslått av de sakkyndige. Men avvik fra den sakkyndige vurdering vil måtte b
på en vurdering av den enkelte elevs utbytte av det opplæringstilbud vedkomm
i stedet skal tilbys. Det må begrunnes med at den enkelte elev likevel vil få et
verdig tilbud. Jo større avviket er, jo større krav bør stilles til vedtaksorganets
dering og begrunnelse. Henvisning til økonomiske rammer vil ikke i seg selv 
tilstrekkelig. Det vil således ikke være adgang til å foreta en standardnedskjæ
forhold til den sakkyndige tilråding, for så å henvise til økonomiske forhold.

For å oppnå større likhet og kvalitet i vedtak om spesialundervisning går u
get inn for at et krav om individuell begrunnelse i relasjon til lovkravet om likev
dige tilbud tas inn i loven. Forslaget kan anses som en spesialanvendelse
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regler om begrunnelsen og dens innhold som følger av forvaltningsloven § § 
25.

Forslaget stemmer med Sivilombudsmannens syn i en uttalelse fra 1993
meldingen for 1993, s. 69-71).

Utvalget vil dessuten foreslå å innføre en bestemmelse tilsvarende den i s
tjenesteloven § 8-4 om at tjenestetilbudet i størst mulig grad skal utformes i s
beid med klienten, og at det skal legges stor vekt på klientens syn ved utform
av tilbudet. En slik bestemmelse vil gi PP-tjenesten plikt til å rådføre seg 
eleven og/eller foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud om spesialundervi
og å tillegge deres synspunkter betydelig vekt. En tilsvarende plikt vil påligge 
taksorganet i de tilfeller der PP-tjenestens anbefaling fravikes.

Utover den særlige begrunnelsesplikten - se ovenfor - har utvalget ikke fu
grunn til å foreslå særlige regler om hva et vedtak om spesialundervisning ska
holde. Utvalget vil imidlertid understreke at vedtaket bør være så klart og fulls
dig at det ikke etterlater tvil om hva slags opplæringstilbud den enkelte elev sk
Et vedtak som alene tildeler en viss timeressurs, uten å fastsette nærmere 
innholdet eller den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen, vil som 
være utilstrekkelig i så henseende.

Utvalget foreslår at det som hovedregel skal utarbeides en individuell op
ringsplan, jf. punkt 19.4.11. I mange tilfeller vil det kunne være hensiktsmess
vedtaksorganet gjør denne planen til en del av vedtaket.

I noen tilfeller, hvor behovet for spesialundervisning er stabilt og godt do
mentert, kan det virke unødig tungvint å foreta full saksbehandling med sakky
vurdering for hvert skoleår. Det må da kunne treffes vedtak for flere år om gan
f.eks. for 3 år.

19.4.15 Private skoler
Utvalget går inn for at realinnholdet i privatskoleloven § 9 om spesialundervisn
adgang til pedagogisk-psykologisk tjeneste mv. videreføres i en ny lov. Dette 
bærer at elever i private tilskuddsskoler vil ha samme adgang til pedagogisk-p
logisk tjeneste og samme rett til spesialundervisning som elever i tilsvarende o
lige skoler. Det vil være skolens eget ansvar å igangsette slik opplæring, me
kan kreve tilskudd av kommunen eller fylkeskommunen til slik opplæring inne
de rammer som gjelder for tilsvarende offentlige skole.
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Brukerinnflytelse og skolevalg

20.1 INNLEDNING
Utvalget vil i dette kapitlet først gi en kort framstilling av elevens og lærling
medbestemmelse i forhold til sine foreldre, herunder i hvilke tilfeller elevene 
har rett til å velge. I denne forbindelse vurderer utvalget hvorvidt det bør være r
om slike forhold i opplæringslovgivningen.

Deretter går utvalget inn på den rettslige regulering av brukernes innflytels
skolesituasjonen. Vurderingen omfatter både den rett foreldre og elev/lærling h
å velge alternative tilbud og til å påvirke det tilbud som fastsettes eller velges

20.2 FORELDREANSVARET OG BARNS SELVBESTEMMELSESRETT

20.2.1 Gjeldende rett

Etter lov 8.4.1981 om barn og foreldre (barneloven) § 30 er myndigheten til
avgjørelser for barna knyttet sammen med foreldreansvaret. Når foreldrene 
ved barnets fødsel får begge foreldreansvaret, jf. barneloven § 34. Inntil an
avtalt eller avgjort vil foreldrene fortsette å ha foreldreansvaret sammen også
en eventuell separasjon eller skilsmisse.

Dersom foreldrene ikke er gift når barnet blir født, får moren foreldreansv
alene, jf. § 35. Foreldrene står imidlertid fritt til å avtale at begge skal ha fore
ansvaret også i slike situasjoner.

Foreldre som ikke har foreldreansvar, har rett til å få opplysninger om ba
herunder opplysninger fra den skole barnet går på, jf. § 50. Skolen kan imid
nekte å gi opplysninger dersom dette kan være til skade for barnet, og den ska
å gi opplysninger som er omfattet av taushetsplikt i forhold til barnets foreldre

Barneloven fastsetter noen unntak fra hovedregelen om at de som har for
ansvaret, tar avgjørelser for barna inntil de er myndige.

Når barnet bor fast sammen med bare en av foreldrene, kan ikke den andr
foreldreansvar sette seg imot at den som barnet bor sammen med, tar avgj
som gjelder den direkte daglige omsorg for barnet, jf. § 34 fjerde ledd. Lovens
arbeider forutsetter imidlertid at foreldrene sammen må velge skole, jf. Ot.prp
62 (1979-80), s. 26. Backer:Barneloven (1982), s. 224, hevder at dette også 
gjelde valg av valgfag o.l., men ikke de mer dagligdagse avgjørelser om skole
det.

Etter barneloven § 33 skal barnet gis større selvrådighet etter hvert som d
eldre. Når barnet er 15 år, kan det selv velge utdanning (§ 32).

Barnets bestemmelsesrett etter § 32 må i hvert fall innebære en rett til å
type utdanning, herunder skoleslag, skolested, kurs og valgfrie fag. Om retten
omfatter beslutning om ikke å fortsette utdanning, er imidlertid uklart. Spørsm
har i hovedsak betydning for utskriving etter 8. klasse, jf. gsl. § 13 nr. 3, og for 
av retten til videregående opplæring, jf. lvgo. § 8.

Juridisk teori gir uttrykk for ulike standpunkter. Ifølge Backerop.cit., s. 199,
kan barnet selv velge å slutte etter 8. klasse dersom skolemyndighetene gir til
til det. Uansett skal barnet kunne velge å slutte sin utdanning etter 9 år i grun
len. I motsatt retning hevder Smith/Lødrup: Barn og foreldre (4. utgave 1993), s. 7
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at det er mye som taler for at spørsmålet om ikke å utdanne seg bør ligge und
eldreansvaret fram til barnet er 18 år.

Grunnskoleforskriften § 2-1 nr. 2 forutsetter imidlertid søknad fra foreldr
før det gis fritak fra skoleplikten i det 9. skoleåret. Videre bestemmer forskrif
10.11.1993 om inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinge
lærebedrift § 2-2 fjerde ledd at søkere til videregående opplæring som har fylt 
søker på egen hånd.

Opplæringslovgivningen gir også andre særregler om barns rett til å beste
selv. Etter grunnskoleloven § 40 a nr.1 første ledd skal barna fra og med 7. k
trinn selv bestemme om de vil benytte seg av retten til opplæring i eller på sa
Det samme gjelder retten til å velge annet opplæringsmål, jf. gsl. § 40 nr. 5 
punktum. Elevene er således noe yngre når de får selvbestemmelse i forhold t
form og opplæring i og på samisk enn det som ville fulgt av barneloven § 32.

Grunnskoleforskriften § 1-4 nr. 4 første ledd krever elevens samtykke til o
føring til spesialklasse eller spesialskole når eleven er over 15 år. Bestemmels
antas å gjenta det som følger allerede av barneloven § 32.

Inntil lovendring av 28.05.1993 nr. 51 inneholdt lov om fagopplæring et k
om underskrift fra verge på lærekontrakter når lærlingen var yngre enn 18 år.
arbeidene ble opphevelsen av dette kravet begrunnet med at bestemmels
unødvendig, og at det burde være like regler for elever og lærlinger, jf. Ot.prp
31 (1992-93), s. 26. Forholdet til vergens kompetanse etter lov 22.04.1927 nr.
vergemål for umyndige er imidlertid ikke drøftet i forarbeidene, selv om inngå
av arbeidsavtale ikke faller inn under selvbestemmelsesretten etter barnelove
krever vergens medvirkning etter vergemålsloven § § 2 og 32.

20.2.2 Utvalgets vurdering av behovet for særlig regulering i opplæringslov-
givningen

De valg som må fattes i forbindelse med skolegangen, er omfattet av barnel
regler om foreldreansvar og barns selvbestemmelsesrett. Etter utvalgets oppf
må det begrunnes særskilt dersom det skal gis regler i opplæringslovgivninge
fraviker eller presiserer de alminnelige regler i barneloven.

Opplæringslovene inneholder i dag to bestemmelser som klart fraviker b
lovens aldersgrense. Dette gjelder elevenes valgrett i forhold til samisk spr
valg av målform. Utvalget antar at slike valg ikke i særlig grad vil være bes
mende for barnets kunnskaper, ferdigheter og utvikling ellers. Derfor kan det
antas å være tilstrekkelig behov for å gi foreldrene kompetanse til å overprøve
avgjørelser når elevene er gamle nok til å forstå hva valget innebærer. Utvalg
derfor foreslå å videreføre dagens unntak fra barneloven, se for øvrig "Målformer"
i kap. 31 om målformer i skolen og "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 om
samisk opplæring.

Utvalget finner det naturlig at dagens forskriftsbestemmelse om at søke
videregående opplæring som er over 15 år, søker på egen hånd, blir lovfeste

Som vist er det i dag uklart om inngåelse av lærekontrakt omfattes av verg
sloven eller barneloven. Utvalget vil imidlertid anse det som lite naturlig å kr
vergens samtykke til inngåelse av slike kontrakter, som er ledd i et utdannin
som den unge ellers har valgt selv. Et slikt krav vil også komme i tillegg til at k
trakten, slik som etter loven om fagopplæring § 10 tredje ledd i dag, fortsatt
godkjennes av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda (se "Særlig om fag-
opplæring i arbeidslivet" i kap. 32). Utvalget foreslår derfor at det blir lovfestet 
lærlingen kan inngå lærekontrakt uten vergens samtykke.
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Utvalget finner ikke grunnlag for å foreslå ytterligere unntak fra eller pres
ring i de alminnelige reglene om barnas selvbestemmelsesrett. Det vises i den
bindelse også til utvalgets forslag i "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 om å fjerne
den særskilte bestemmelsen i grunnskoleloven § 13 nr. 3 første ledd om frita
det siste året i grunnskolen.

20.3 GENERELT OM BRUKERVALG I SKOLEN
Med brukervalg sikter utvalget til tilfeller der foreldre, elever eller lærlinger gis 
til å velge mellom to eller flere alternative opplæringstilbud. Valgretten kan gj
alt fra kursvalg i videregående opplæring til valg av målform for lærebøker i gr
skolen, jf. gsl. § 39 nr.2.

Dersom en ser bort fra de praktiske valg i opplæringshverdagen er det få
muligheter i norsk skole. Dette gjelder særlig grunnskolen, der listen over val
ligheter i hovedsak består av retten til å velge valgfag og en betinget rett til å 
samisk og målform. I videregående opplæring er valgmulighetene noe stø
hovedsak ved at opplæringen består av et vidt spekter av kurs.

I punktene 20.4 og 20.5 nedenfor vil utvalget gjennomgå og vurdere retten
velge lærested i grunnskolen og videregående opplæring.

De andre brukervalgene har utvalget valgt å behandle i tilknytning til a
emner eller som særskilte utredninger. Dette gjelder blant annet kursvalg i vi
gående skole og valg av alder for skolestart, se "Rett og plikt til opplæring" i kap.
18 om opplæringsretten og -plikten. Retten til valg av målform og samisk bli 
skilt utredet i "Målformer" i kap. 31 og 33.

20.4 VALG AV GRUNNSKOLE

20.4.1 Innledning

Utvalget vil i dette kapitlet først gi en framstilling av gjeldende rett for skolevalg
regulering av opptaksområde. Framstillingen vil tjene som bakgrunn for å vu
elevenes rett til å gå på den grunnskole de geografisk tilhører, og de særskilte
sessregler som gjelder for kommunenes fastsetting av opptaksområde fo
enkelte skole.

Videre vil utvalget vurdere om elevene bør ha en viss rett til å velge en a
offentlig grunnskole enn den som geografisk ligger nærmest, herunder skole
annen kommune. I denne sammenheng finner utvalget det naturlig å gi en kort
stilling av den ordning for valg av skole som nylig er innført i Sverige.

Retten til å velge mellom offentlig og privat skole behandles nærmere i "Privat
opplæring" i kap. 34, der også retten til hjemmeopplæring blir berørt.

20.4.2 Gjeldende rett
Etter gsl. § 13 første ledd annet punktum skal barn og ungdom som omfattes a
ten til grunnskoleopplæring, «skrivast inn ved skolen dei soknar til». Bestemm
er ment å sikre at barn så langt det er mulig, skal være elever ved den skolen d
grafisk hører til, jf. Ot.prp. nr. 63 (1986-87) s. 3, der det videre heter:

«Det skal ikkje vere høve til, utan samtykke frå foreldra, å sende eins
elevar eller visse grupper av elevar til ein annan skole utan at skolestyr
handsama saka og gjort vedtak etter at ein har prøvd om det er mogleg
forsvarlig opplæring i heimeskolen.»
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Stortingets kirke- og undervisningskomité sluttet seg til Regjeringens kommen
se Innst. O. nr. 17 (1987-88), s. 3. Komiteen fremhevet bestemmelsens bety
for spesialundervisningen, og forutsatte at vedtak om å sende elever til annen
enn den de sokner til, skal kunne påklages.

I gsl. § 3 nr. 1 betegnes det område som sokner til en skole, for en skole
Kommunen vedtar kretsgrensene og hvor skolene skal plasseres (§ 3 nr. 2).
munen kan også vedta at det ikke skal være skolekretser (gsl. § 3 nr. 2). Ders
krets nedlegges eller slås sammen med andre kretser, kan kommunen vedta 
sen skal gis anledning til å si sin mening (§ 3 nr. 3). Det samme gjelder vedta
nytt skolested i en krets. Regler om hvordan kretsens mening skal innhentes,
i gsl. § 31 og i grunnskoleforskriften § 4-2. Kretsens mening - eventuelt innh
gjennom avstemning - er rådgivende, se blant annet grunnskoleforskriften § 4
3 sjuende ledd.

Etter gsl. § 3 nr. 5 første ledd kan en eller flere kommuner lage felles skole
ser. Videre heter det i § 3 nr. 5 annet ledd at «born frå ein kommune kan gå på
i ein annan kommune når dette høver betre». Bestemmelsen er en videreførin
2 nr. 5 første ledd i den opphevede lov 10.04.1959 om folkeskolen.

Ordlyden i gsl. § 3 nr. 5 annet ledd kan både bety rett for elever til å gå p
skole i annen kommune og adgang for kommunen til å skrive barnet inn ved 
i en annen kommune. Selv om forarbeider ikke gir noe klart svar, må det imidl
ut fra sammenhengen og utformingen av § 3 nr. 5 i 1969, og ut fra folkeskole
§ 2 nr. 5 antas at det ikke var meningen å innføre noen rett for den enkelte til å
seg til en skole i en annen kommune, se Ot.prp. nr. 59 (1966-67) s. 41.

Dersom kommunen vedtar at det skal være skolekretser, følger det av § 
1 første ledd annet punktum at barn som bor i kretsen, skal opptas ved kr
skole. Kommunen har imidlertid adgang til i særlige tilfeller å føre elever midle
dig over til nabokretsen, gsl. § 3 nr. 4.

I de tilfeller der kommunen ikke har fastsatt kretsregulering, skal elevene 
ves inn ved den skole som følger av gsl. § 13 nr. 1 første ledd annet punktum
følger av bestemmelsens forarbeider at eleven i slike tilfeller skal gå på den s
de geografisk tilhører, dersom han eller hun kan gis forsvarlig opplæring ved d
skolen. Det må antas at de elevene som har nærmest geografisk tilhørighet, h
rett. Selv om ordlyden i gsl. § 13 nr. 1 første ledd annet punktum bare omfatte
skrivingen ved skolen, må det ut fra forarbeidene antas at bestemmelsen får 
delse for hele skolegangen.

Foreldrene har ikke rett til å velge annen skole for sine barn enn den som 
av de bestemmelsene som er gjennomgått. Hjemkommunen kan imidlertid 
slikt skolebytte etter søknad fra foreldrene, jf. Ot.prp. nr. 63 (1986-87) s. 3, de
framgår at gsl. § 13 nr. 1 om at elevene skal skrives inn ved den skole de sog
må forstås slik at barna i alle tilfeller kan overføres til annen skole dersom f
drene samtykker.

Avgjørelsen om hvilken skole eleven skal gå på, er enkeltvedtak etter for
ningsloven § 2 og omfattes av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven, der
regler om klagerett.

Etter gsl. § 37 nr. 3 skal hjemkommunen betale elevens skolegang, ente
finner sted i eller utenfor kommunen. Grunnskoleforskriften § 5-1 fastsetter hvi
kommune som er hjemkommune.

Etter gsl. § 13 nr. 6 kan departementet gi nærmere forskrifter om skoleop
og flytting til annen skole. Slike bestemmelser er gitt i grunnskoleforskriften §
nr. 3, der det heter at foreldrene eller eventuelt eleven selv skal ha hatt anledn
å uttale seg før det fattes vedtak om overføring til annen skole. En tilsvarende
til å høre foreldre eller elev følger av forvaltningsloven § 16 første ledd.
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20.4.3 Rett til valg av grunnskole i Sverige
Med virkning fra 01.07.1994 ble den svenske skolelovgivning endret slik at fo
drenes rett til valg av grunnskole for sine barn ble noe utvidet. Etter skollage
tredje ledd har foreldrene nå rett til å velge grunnskole innen hjemkommunen
ten gjelder ikke når andre elevers berettigede krav tilsidesettes, eller når det
bærer vesentlige organisatoriske eller økonomiske ulemper for kommunen.

I visse tilfeller er det også rett til å velge skole i andre kommuner. Det heter
des i skollagen § 8 første ledd:

«En kommun skall i sin grundskola även ta emot en elev för vars grund
lutbildning kommunen inte er skyldig att sörja, om eleven med hänsy
sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommu
grundskola.»

Videre har en kommune rett - men ikke plikt - til å ta imot alle andre elever, jf. s
lagen § 8 a. Hjemkommunen skal i alle tilfeller betale utgiftene ved skolegang

Hjemkommunen er ikke forpliktet til å besørge skoleskyss for elever som 
foreldrenes valg går på annen skole enn den anviste, jf. skollagen § 7 tredje
Unntak gjelder for elever som går på skole i annen kommune enn hjemkomm
Slike elever har likevel rett til skyss i den kommune der skolen ligger. Kostna
ved skyssen skal utredes av hjemkommunen.

Den svenske regjeringen har høsten 1994 satt ned et utvalg som skal v
endringer i skolevalgsreglene.

20.4.4 Utvalgets vurderinger om valg av grunnskole

20.4.4.1 Generelt

Det vil i de fleste tilfeller være naturlig å søke å få barna inn på den skole som 
met naturlig sogner til. Dette innebærer at kommunens rett til å tildele skolepla
foreldrenes/elevenes egne interesser som regel faller sammen.

Det kan imidlertid tenkes gode grunner for den enkelte til å foretrekke plass
en annen skole. Dette kommer utvalget nærmere inn på i punkt 20.4.4.3 ned
Her skal det bare nevnes at valget av skole er en svært viktig avgjørelse i ele
og i familienes liv. Uten hensyn til hvordan vurderingen i det enkelte tilfelle fa
ut, bør utgangspunktet om kommunenes rett til å fordele elevene mellom de ti
gelige offentlige skoler bare gjelde så langt det kan begrunnes i viktige hens
blant annet kommuneøkonomien og til kommunenes behov for å kunne plan
sin ressursinnsats.

Rett for den enkelte elev til å velge skole vil innebære en begrensning av 
munens frihet til å organisere opptaket av elever. Med dagens klassedelingst
selv mindre justeringer av opptaksgrensene gi store innsparinger dersom en s
tering fører til færre klasser. Slike rettigheter kan således innebære at skolevir
heten totalt sett blir dyrere for kommunen.

En begrensning i kommunens frihet til å fordele elevene mellom de tilgje
lige skolene kan også hindre kommunen i å tilpasse elevtallet til skolens pers
og materielle ressurser. Begrensninger i den kommunale friheten kan derf
utover kommunens mulighet til å gi hver elev likeverdig tilgang til kommun
totale skoleressurser.

Kommunal frihet til å justere opptaksområder kan også motvirke skolened
gelser. På denne måten vil den kommunale friheten kunne gi en nærmere sk
noen og en fjernere skole for andre.
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Et vesentlig element ved vurdering av spørsmålet om skolevalg bør være b
sikkerhet på skoleveien. Dette gjelder både det vern mot mobbing mv. som lig
å ha følge med venner eller søsken, og trafikksikkerheten.

Følge på skolevei kan sikres ved at elever fra de samme geografiske omr
går på den samme skole, og at fordelingen på skoler ikke forandres over tid. 
større trafikkfarlige veier ofte også er geografiske grenser, kan problemer me
fikksikkerhet til en viss grad også motvirkes ved en rett til å gå på den skolen e
geografisk tilhører.

Det er likevel ingen nødvendig sammenheng mellom prinsippet om val
nærmeste skole og hensynet til trafikksikker skolevei. Når den nærmeste sko
den som har den mest trafikkfarlige skolevei, kan trygg skolevei også sikres 
nom å la foreldrene velge skole slik at foreldrene selv lett kan transportere sine
til og fra den skolen som ligger nærmest f.eks. foreldrenes arbeidssted.

Disse forhold må også ses i forhold til den plikt kommunen har til å sørge
skyss til elever som har farlig skolevei. I "Skyss og innlosjering" i kap. 26 foreslår
utvalget å videreføre denne plikten.

20.4.4.2 Retten til å gå på den nærmeste skolen

Utvalget oppfatter det slik at Stortinget i forbindelse med lovfesting av integreri
prinsippet i gsl. § 13 nr. 1 også mente å lovfeste et betinget nærhetsprinsipp f
elever. Lovreglene om kretsregulering ble imidlertid ikke vurdert i forbindelse m
lovendringen, noe som førte til at kommunes frihet til å regulere opptaket i pr
ble opprettholdt.

Det er etter utvalgets oppfatning viktig å gi barna anledning til å skape eller
holde holdepunkter i nærmiljøet. Et slikt holdepunkt er skolen. Det er derfor v
at barna har rett til å gå på skole i det som er deres naturlige nærmiljø. I man
feller vil dette også kunne bidra til å sikre barna en tryggere skolevei.

Gjennomføringen av nærhetsprinsippet bør ikke ta utgangspunkt i sosial 
righet. Dette vil kunne støte mot den grunnleggende tanke at skolen skal væ
møteplass for alle befolkningsgrupper.

Geografisk nærhet kan fastsettes på grunnlag av fysisk avstand til den e
skole, slik at elevene blir henvist til den skole som gir kortest skolevei. Men geo
fisk tilhørighet kan også fastsettes i forhold til den enkelte skoles naturlige ge
fiske område ut fra topografiske og trafikale forhold, derunder hvordan hjemm
er fordelt på grender mv.

Selv om distansen vil gi en meget enkel og praktisk regel, vil den ikke i alle
feller ivareta de hensyn som ligger bak nærhetsprinsippet. Blant annet vil ikk
korteste skoleveien alltid være den tryggeste. Etter utvalgets oppfatning vil 
hensyn bli best ivaretatt dersom et topografisk og trafikalt nærhetsbegrep leg
grunn.

Endringer i opptaksområde som splitter søskenflokker, kan gi behov for å 
unntak fra det topografiske og trafikale nærhetsprinsipp. I slike tilfeller bør kom
nen ta med betydningen av å skaffe søsken plass på samme skole i den samle
dering av hvilken skole en elev skal gå på.

Utvalget understreker at vurderingen av nærhet må ta utgangspunkt i de 
som til enhver tid finnes i kommunen. Lovfesting av prinsippet gir ikke i seg 
noe grunnlag for krav om bygging av nye eller utvidelse eller opprettholdels
eksisterende skoler.

Selv med dette utgangspunkt vil et absolutt topografisk og trafikalt nærhets
sipp i for stor grad kunne binde ressursdisponeringen i kommunen. Ved svingn
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i elevtallet må kommunen kunne endre opptaksområdet ved opptak av nye 
slik at plass i eksisterende skoleanlegg kan utnyttes.

Kommunens arbeid med å fordele elevene mellom de tilgjengelige skoler
etter dette ta utgangspunkt i et prinsipp om at eleven skal gå på den nærmes
len. Dette utgangspunktet gjelder også for elever som har behov for spesialu
visning, se nærmere i punkt 20.4.4.4. Vurderingen av hvilken skole som er næ
skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre
vante forhold som f.eks. plassering av søsken på samme skole og kapasitet
den enkelte skole.

Det bemerkes i denne forbindelse at vedtak om inntak er omfattet av for
ningsrettslige prinsipper som innebærer et forbud mot usaklig forskjellsbehan
av elevene. Avgjørelse om å tildele plass på en bestemt skole vil også være 
vedtak som må begrunnes, og som kan gjøres til gjenstand for klage etter reg
forvaltningsloven (jf. nærmere i "Klage over enkeltvedtak" i kap. 16).

I tråd med vurderingene her foreslår utvalget at det lovfestes at grunnskole
ene til vanlig skal gå i den skolen de sogner til. Av hensyn til en hensiktsm
organisering lokalt og til forutberegnelighet for elever og foreldre, gis kommun
hjemmel til å gi forskrifter om hvilke områder som sogner til den enkelte skole

Dagens regler om kretsregulering mv. omtales nærmere i punkt 20.4.5 n
for.

20.4.4.3 Rett til å velge annen grunnskole

Det er i dag betydelig frihet til å velge seg over fra det offentlige skolesystem ti
vate skoler. Blant annet gjør Norges folkerettslige forpliktelser det lite aktue
foreslå denne friheten vesentlig beskåret (se nærmere i "Privat opplæring" i kap.
34).

I den offentlige grunnskolen er friheten til å velge plass ved en annen skol
den som blir anvist av kommunen, derimot svært begrenset. På sikt vil dette 
føre til at flere søker over til private skoler.

Som nevnt i punkt 20.4.4.1 ovenfor er skolevalg svært viktige avgjørels
elevenes og i familienes liv. Rett til å velge skole kan også praktisk sett være e
delig gode for den enkelte, og i enkelte tilfeller vil mulighet til å bytte til en an
skole kunne stå for foreldrene som en sosial eller pedagogisk nødvendighet.

På den annen side bygger dagens utgangspunkt om frihet for kommune
bestemme på hvilken skole en elev skal gå, på prinsippene bak enhetsskolen
hensynet til kommuneøkonomien og andre praktiske behov i kommuneadmin
sjonen.

Utvalgets vurdering av spørsmålet om å innføre en begrenset rett til å vel
annen skole enn den som følger av nærhetsprinsippet, beveger seg i skjæring
tet mellom de to sett av motstridende hensyn.

Utvalget ser det som lite sannsynlig at større anledning til skolevalg vil fø
omfattende flytting av barn mellom skoler. Denne antagelse bygger blant ann
vårt inntrykk av de erfaringer som har vært høstet med skolevalgsordningen i S
land.

På den annen side vil enkelte problemskoler kunne miste elever med god
utsetninger og engasjerte foreldre som ellers kunne ha medvirket til å forbedre
len (se også Rapport til Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Ds 199
Valfrihet inom skolan, utgitt av det svenske Finansdepartementet). Men flukte
problemskoler vil også kunne være en utvei for foreldre som ellers hadde flyt
andre skolekretser for å komme til en bedre skole, og som dermed ville ha t
nærmiljøet i sin helhet for ressurspersoner.
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Det kan videre tenkes at adgang til å velge seg bort fra nærmeste skole vi
til segregrering ut fra sosiale og etniske forhold. Men også her må det tas hen
at fullstendig fravær av valgfrihet vil kunne bidra til flytting fra skolens opptakso
råde og dermed til ytterligere segregrering i hele området. På sikt vil mangel 
viss frihet til skolevalg således kunne bidra til permanent segregrering av be
ningsgrupper.

I motsatt retning har det vært hevdet at frihet til å velge skole kan virke 
incitament til kvalitetshevning ved den enkelte skole og dermed i skoleverket
helhet. Tanken er i korthet at kommunen og den enkelte skole vil gjøre sitt bes
å motvirke overflytting av elever og foreldre som ellers kunne bidra positivt til m
jøet ved den enkelte skole.

Det er imidlertid usikkert i hvilken grad et friere skolevalg vil gi en slik effe
Utvalget legger uansett liten vekt på slike argumenter ved vurderingen av et 
skolevalg.

I enkelte tilfeller vil valg av annen skole framtre som nødvendig for å få en 
ut av en vanskelig skolesituasjon. Dette gjelder særlig der eleven blir mobbe
samarbeidsforholdet mellom lærer og elev er dårlig. I slike tilfeller er det nok 
rede i dag ganske vanlig at kommunen medvirker til å skaffe plass ved en a
skole. Men det kan lett tenkes tilfeller der foreldrene eller eleven vurderer situ
nen som mer alvorlig enn de ansvarlige på kommunens side. I slike tilfeller e
mye som taler for at det vil være bedre å gi foreldrene det siste ord gjennom 
skolevalg enn å tvinge til valg av mer drastiske løsninger, som f.eks. flytting
nærområdet eller fra kommunen.

Videre vil frihet til valg av skole i visse tilfeller kunne bidra til en bedre livs
tuasjon for elevens familie, ved f.eks. et skolevalg som letter foreldrenes tran
av barna til skolen.

Endelig viser utvalgets flertall til at så vel regjeringen som Stortingets sosia
mite nylig har gått inn for å innføre en rett til å velge sykehus på samme beh
lingsnivå og innen samme helseregion og i nabofylker, jf. St.meld. nr. 50 (1993
og Innst. S. nr. 165 (1994-95).

På denne bakgrunn foreslår utvalgets flertall en begrenset rett til å velge e
annen skole i bostedskommunen eller nabokommunen enn den som følger a
hetsprinsippet slik det er utformet i punkt 20.4.4.2 ovenfor. Valgretten må imid
tid skje innenfor rammene av forsvarlig ressursdisponering i kommunen. Rette
derfor gjøres betinget av at det er plass ved den skolen eleven ønsker seg ti
forhold til tilgjengelig personale og lokaler. Valgretten gir ikke rett til å kreve o
rettet en ny klasse.

Ved vurderingen av om skolen har plass, kan kommunen også legge vekt p
hold som kan skape plassproblemer på et senere stadium i skoleløpet. Det m
lertid kreves konkrete holdepunkter for at slike forhold faktisk vil inntre.

Spørsmålet om hvorvidt ressurshensynet gjør overflytting mulig, skal avgj
av kommunen der den aktuelle skolen ligger. Avgjørelsen må imidlertid ta utga
punkt i retten til å velge så langt det ikke utløser negative konsekvenser av b
ning. Avgjørelsen vil også måtte treffes innenfor rammene av forvaltningsrett
prinsipper om hvilke hensyn som det vil være saklig å legge vekt på; hovedre
vil således være at avslag ikke vil kunne begrunnes f.eks. med at akkurat denn
vil være uønsket ved vedkommende skole. Når avgjørelsen skal treffes, vil kom
nen dessuten måtte følge reglene i forvaltningsloven om blant annet begrunne
rett til å klage på enkeltvedtak.

I den grad flytting etter krav fra foreldrene utløser ekstra utgifter til skyss e
innkvartering, bør fylkeskommunen og kommunen gis rett til å kreve utgift
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Dette
refundert fra foreldrene (se for øvrig "Skyss og innlosjering" i kap. 26 om skyss og
innlosjering).

Når valgretten brukes til å kreve skoleplass i annen kommune, vil utvalgets
tall også foreslå at hjemkommunen skal refundere skolekommunens faktiske
utgifter til elevens skolegang (se også "Ansvars- og finansieringsbestemmelser"i
kap. 36 om ansvars- og finansieringsbestemmelser). En kommune kan altså t
elever fra nabokommuner i visshet om at merutgiftene blir betalt av elevenes 
kommune.

Retten til skolevalg bør ikke gjelde på ethvert stadium i skoleløpet. En slik 
grenset rett vil både kunne føre til dårligere progresjon i opplæringen for eleve
praktiske vansker for kommunen. Det foreslås derfor at retten må utøves i fo
delse med skolestart for hvert klassetrinn eller i forbindelse med familiens fly
til ny kommune eller nytt skoleområde. Flytting på andre tidspunkter vil altså 
kunne skje når kommunen gir sitt samtykke.

Retten må også være betinget av at søknad om skolebytte framsettes i g
før skolestart. Utvalget foreslår derfor å gi kommunen hjemmel til å fastsette
skrifter om søknadsfrist.

Flertallets forslag vil ikke innebære noen stor endring i forhold til dagens p
sis. Også i dag kan kommunen tillate skoleskifte, og som nevnt må det antas a
munene i mange tilfeller gjør dette dersom det er plass. I store deler av land
geografiske forhold også gjøre skolebytte lite aktuelt. Men dette gir ikke i seg
noe argument mot å innføre et element av frihet til å velge skole.

Medlemmene Berg, Folkestad, Jahr, Skard, Solberg, Wøien og Aagese kan
ikke slutte seg til flertallets vurderinger og konklusjoner mht. skolevalg. Flerta
går inn for en videre mulighet til valg av skole enn den Sverige har innført, og
nå vurderes på nytt.

Disse medlemmer ønsker i hovedsak å beholde dagens ordning - der e
skrives inn ved den nærmeste skolen. Det heter i Lov om grunnskolen § 13 
«Dei skal skrivast inn ved den skolen dei soknar til.«

Disse medlemmer ønsker også at elever skal kunne gå på en annen skole
utenfor kommunen, dersom særlige forhold gjør seg gjeldende. Disse medle
vil imidlertid ikke gjøre dette til en individuell rett, men vil at kommunen forts
skal avgjøre saken etter søknad. Det er dagens ordning (gsl. § 3 nr. 4 og nr. 5
ledd) og den fungerer greit. Disse medlemmer viser til følgende begrunnelse:
1. Enhetsskoletanken hviler blant annet på den idé at alle barn, uavhengig a

nomisk, sosial, etnisk, evnemessig bakgrunn, skal kunne gå i samme 
Norge er et samfunn uten de store motsetninger mellom befolkningsgruppe
av årsakene til det kan være at den lokale skolen er et felles møtested for

2. Den nærmeste skolen skal i prinsippet være kvalitetsmessig like god som
skoler. Norge har som mål at alle skal få en likeverdig utdanning.

3. Det er viktig for kommunene at de kan planlegge på sikt og vite hvor m
elever de ulike skolene får. Dersom elevene skal ha rett til å velge andre s
enn den de sokner til, kan det på små steder føre til at bygdas skole må n
ges pga for få barn.

20.4.4.4 Særlig om funksjonshemmede elevers skolevalg

Utvalget vil understreke at det fortsatt er et viktig skolepolitisk mål at elever 
funksjonshemning og/eller lærevansker i størst mulig grad gis opplæring i v
klasse på den skolen de i utgangspunktet hører til. Dette var også et viktig h
bak spesialundervisningsreformen i 1975 og spesialskolereformen i 1991. 
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Norge har kommet relativt langt i integreringen av funksjonshemmede ele
vanlig skole, se blant annet St.meld. nr. 61 1984-85. Det vil fortsatt være en 
oppgave for både staten og for de enkelte kommuner og fylkeskommuner å a
for at flest mulig skoler settes i stand til å gi tilfredsstillende opplæringstilbud til
elever, også de med særskilte opplæringsbehov eller behov for spesiell tilret
ging av det fysiske miljøet.

Tilknytningen til jevnaldrene i nærmiljøet gjennom skolen er spesielt viktig
funksjonhemmede barn, som ofte har mindre mulighet for å opparbeide slik ko
utenom skolesituasjonen. Hensynene til at søsken får gå på samme skole
avstanden til skolen ikke blir så stor er relevante også her. I de aller fleste til
vil det i dag også være mulig å gi funksjonshemmede tilbud innenfor en ord
opplæringssituasjon.

På den annen side kan enkelte elever trenge et undervisningstilbud
læringsmiljø som ikke alle skoler kan settes i stand til å tilby. I andre tilfeller 
problemet med å få til et godt tilbud på nærmeste skole skyldes store kostnade
nødvendige bygningsmessige tilpasninger, at arbeid ikke blir ferdig i tide mv.
vil etter flertallets oppfatning heller ikke være rimelig - eller effektiv ressursutn
telse - å pålegge alle landets skoler å skaffe seg den kapasitet og kompetanse
kreve å håndtere alle typer lærevansker eller funksjonshemninger.

Dagens lov legger ikke absolutte bindinger på organiseringen av undervisn
tilbudet, i den forstand at elevene har et ubetinget krav på å gå på den nærmes
len. Av forarbeidene til gsl.§ 13 nr. 1 går det imidlertid fram at flytting fra hjems
len uten foreldrenes samtykke ikke skal kunne gjøres uten at «skolestyret har
sama saka og gjort vedtak etter at ein har prøvd om det er mogleg å gje forsvar
opplæring i heimeskolen» (Ot. prp. nr. 63 (1986-87)), se også punkt 20.4.2. G
skoleforskriften § 1-4 nr. 4 går tilsynelatende lenger enn loven i å gi foreld
bestemmelsesrett i disse spørsmålene, i det det heter at overføring til kom
spesialklasse/skole trenger samtykke fra foreldrene og eventuelt eleven
Bestemmelsen må imidlertid etter utvalgets syn ses i sammenheng med grun
leforskriften § 1-6 nr. 4 om at elever ikke kan gis spesialundervisning mot sin 
se punkt 20.3.3.5. Den kan således ikke tolkes slik at den for alle tilfeller gir f
drene en ubetinget rett til å kreve et likeverdig spesialundervisningstilbud ved
skolen de sogner til.

Utvalget vil ikke foreslå å endre det den anser som dagens rettstilstand på
punkt. Dette innebærer at de generelle bestemmelser om at eleven til vanlig s
i den skolen de sogner til (nærhetsprinsippet) også vil gjelde for elever med
skilte behov. I de tilfeller der kommunen ikke finner å kunne gi en elev et forsv
opplæringstilbud ved den skole eleven sogner til, foreslår imidlertid utvalgets fler-
tall at det skal være adgang til å bestemmme at en elev skal gis opplæring v
annen av kommunens skoler. Det er altså spørsmål om å gi opplæring på en
skole enn den skolen eleven sogner til som må være gjenstand for særskilt 
ring, ikke omvendt.

Selv om eleven og/eller foreldrene etter flertallets forslag ikke gis noen abs
bestemmelsesrett på dette området, bør spørsmålet om overflytting til annen
- på samme måte som andre spesielle undervisningstiltak - i størst mulig utstre
besluttes i samarbeid med eleven og/eller foreldrene. I de aller fleste tilfeller vi
sialundervisning kunne gis på den skolen eleven sogner til og det forutsettes
i disse tilfellene legges stor vekt på foreldrenes og eventuelt elevens eget s
vedtak om å gi undervisningstilbudet på en annen av kommunens skoler mot
drenes vilje, vil bare være aktuelt der et forsvarlig tilbud på den skolen eleven
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reglene om forhåndsvarsel, klage mv. i forvaltningsloven og i mange tilfeller
særlige prosessregler i forbindelse med behandling av spørsmål om å sette
spesialundervisning som foreslås i punkt 20.4.14, vil gjelde i disse tilfellene.

Flertallets forslag til ny bestemmelse om adgang til å velge annen sko
punkt 20.4.4.3, skal også gjelde for elever med funksjonshemninger og/eller 
vansker. Flertallet vil framheve at en slik valgrett vil kunne ha særlig betydnin
elever med funksjonshemninger ved at de på denne måten gis en mulighet til 
seg til skoler som har særlige ressurser eller forutsetninger for å gi vedkomm
et godt skoletilbud. Også her må det imidlertid gjelde den reservasjon at e
overflytting ikke innebærer uforholdsemessige vansker eller kostnader for kom
nen. Flertallets lovforslag må på dette punktet således leses med det forbeh
foreldrene ikke har noen ubetinget rett til å kreve overføring dersom dette vil p
kommunen uforholdsmessige kostnader eller organisatoriske ulemper.

Elever eller foreldre er i dag ikke gitt rettigheter direkte overfor de statlige k
petansesentra, men er henvist til å anmode kommunen eller fylkeskommunen
søke hjelp derfra eller evt. be om å få skoletilbudet der, jf. grunnskoleforskrift
1-8. Utvalget har i "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - 
sialundervisning" i kap. 19 foreslått at statlige kompetansesentra heller ikke
framtiden reguleres i loven. Det har således heller ikke vært aktuelt for utval
foreslå i lovs form å innføre særlige rettigheter for elever/foreldre til å velge 
skoletilbudet sitt ved et statlig kompetansesenter.

Utvalgets medlem Solberg, mener det ikke bør være adgang til å sende gru
skoleelever til en annen skole enn de sogner til av grunner som har samme
med deres funksjonshemming eller særlige behov sålenge foreldrene eve
eleven selv ikke samtykker i dette. I den grad det ut fra barnets behov kan
grunn til å satse på et tilbud i lag med andre i lignende situasjon, må foreldren
dette medlems syn ha det avgjørende ord i den konkrete helhetsvurdering s
må foretas.

Kommunen må ha plikt til å etablere et så godt tilrettelagt tilbud som muli
den skole foreldrene velger. Dels handler dette om å planlegge skolestart og
gang til annet skoleslag i svært god tid. Dels handler det om å erkjenne at ti
legging for en normalisert situasjon for funksjonshemmede kan koste penger

Dette medlem viser til at dagens ordlyd i gsl. § 13 nr. 1 og forskriften § 1-4
4 har gitt foreldre inntrykk av at det eksisterer en slik valgrett. Det samme gj
utsagn i St. melding nr. 54 (1989-90) og 35 (1990-91) og i Innst. S. nr. 160 (90
I sistnevnte dokument uttaler en enstemmig Kirke- og undervisningskomite se
(s. 6):

«Det er viktig å bygge opp gode lokale tilbud i elevenes hjemmemilj
Samtidig mener imidlertid komiteen at de må være valgmuligheter. El
som etter foresattes vurdering i samråd med den lokale ekspertise, åp
har behov for tilbud på skoler for spesialundervisning må fortsatt kunn
et slikt tilbud.»

Det prinsipielle i denne uttalelsen er av interesse også når det er snakk om va
lom tilbud i hjemmemiljøet eller spesialskole eller annen sentralisert løsning i k
munen.



NOU 1995:18
Kapittel 20 Ny lovgivning om opplæring 169

kom-
nisere
 opp-

sprin-
sen til
 nær-

0.4.4.
rhold
de av

 flyt-
nn-
e, jf.

l å gi
rek-
nen
il i
n.

ring,
elge

ide-
1) og

, også
n få

ett til
pørs-

-
gi for-

par-

t til
20.4.5 Behovet for egne prosedyrer for opptaksregulering og valg av skole-
sted

I hovedsak er reglene om kretsregulering i gsl. § 3 enten veiledende eller gir 
petanse som allerede følger av kommunens alminnelige kompetanse til å orga
sin virksomhet. Reglene har således liten rettslig betydning og kan for så vidt
heves.

Unntak gjelder for det første kommunenes adgang til å tilsidesette nærhet
sippet etter gsl. § 13 nr. 1 første ledd annet punktum, som følger av kompetan
å fastsette skolekrets. Men utvalget ser ikke grunn til å foreslå andre unntak fra
hetsprinsippet og retten til skolevalg enn de som følger av forslagene i punkt 2

For det andre har reglene om skolekrets selvstendig rettslig betydning i fo
til retten til å kreve egen krets i distrikter med samisk og norsk språk. Denne si
dagens regelverk drøftes nærmere i "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 om
samisk opplæring.

20.4.6 Departementets forskriftskompetanse
Departementet har i dag generell hjemmel til å gi forskrifter om skoleopptak og
ting til annen skole, jf. gsl. § 13 nr. 6. Hjemmelen er brukt til å gi forskrifter om i
henting av foreldrenes eller elevens syn før vedtak om flytting til annen skol
grunnskoleforskriften § 2-1 nr. 3.

Utvalget finner ikke grunn til å opprettholde departementets kompetanse ti
forskrifter på dette området. Utvalgets forslag i punkt 20.4.4 ovenfor vil gi tilst
kelig regulering av de spørsmål som gjelder opptak til og overflytting til an
skole. Retten til å gi uttrykk for sitt syn før vedtak om flytting til annen skole v
alle tilfeller være ivaretatt gjennom saksbehandlingsreglene i forvaltningslove

20.5 SKOLEVALG I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

20.5.1 Innledning

Utvalget vil nedenfor gjennomgå og vurdere skolevalg i videregående opplæ
både med hensyn til retten til å velge skole innen hjemfylket og retten til å v
utdanning i andre fylker.

Når innføringen av den nye tilbudsstrukturen er fullført høsten 1996, vil v
regående opplæring bestå av 13 grunnkurs, ca. 80 videregående kurs 1 (VK
230-250 videregående kurs 2 (VK2). Mange videregående kurs vil være små
på landsbasis. Det må forventes at slike kurs bare vil bli tilbudt i ett eller noe
fylker. I alle tilfeller vil ingen skole kunne tilby alle kurs.

Dette forholdet reiser særlige spørsmål i forbindelse med en eventuell r
skolevalg. Skolevalget i videregående opplæring blir ikke bare et geografisk s
mål, men også et spørsmål om hvilket kurstilbud den enkelte skal ha rett til.

Det vises også til "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 om retten til videregå
ende opplæring, der retten til kursvalg og departementets kompetanse til å 
skrifter om inntak behandles. Videre vises det til "Opplæringens innhold (lærepla-
ner og vurdering)" i kap. 21 om opplæringens innhold, der det foreslås å gi de
tementet hjemmel til å gi forskrifter om kurstilbudet, og til "Ansvars- og finansier-
ingsbestemmelser" i kap. 36, der utvalget utreder sentrale bestemmelser knytte
fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring.
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20.5.2 Gjeldende rett
I lvgo. § 7 annet ledd heter det:

«Fylkeskommunen tar inn søkere til grunnkurs og videregående kurs o
stemmer hvilke videregående skoler søkerne skal tilknyttes.»

I dag er det således ingen rett til å velge skole innenfor fylket.
Det framgår ikke direkte av loven om søkernes rett til å konkurrere om k

plasser er begrenset til plasser som tilbys i den fylkeskommune der søke
bosatt. Spørsmålet besvares heller ikke av forarbeidene til lovendringene i fo
delse med Reform 94 eller av forskrift av 10.11.1993 om inntak til videregå
opplæring og formidling av lærlinger til lærebedrift. Imidlertid er fylkeskomm
nens ansvar for videregående opplæring knyttet til elever hjemmehørende i f
jf. § 35 tredje ledd (se "Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36).

20.5.3 Utvalgets vurderinger
Elevenes rett til videregående opplæring er i praksis knyttet til hjemfylkeskom
nens tilbud, enten dette er ved skoler i fylket eller oppkjøpte plasser i andre fy
Selv om dette ikke har kommet klart til uttrykk, antar utvalget at det også var 
som lå til grunn for lov- og forskriftsbestemmelser i forbindelse med gjennomfø
gen av Reform 94. Jf. også lvgo. § 35, som begrenser fylkeskommunens ø
miske ansvar til elever som er hjemmehørende i fylket.

En slik begrensning av retten til videregående opplæring er ikke uproblem
Blant annet kan den føre til at inntak til ønskede kurs blir avhengig av bosted og
av kvalifikasjoner, slik at prinsippet om likeverdig opplæring ikke får full gjenno
slagskraft i videregående opplæring. Videre kan begrensningen hindre at de
søkerne på landsbasis får oppfylt sitt førstevalg i videregående kurs. Dette vil
gå utover resultatene i opplæringen.

Ved at det ikke konkurreres over hele landet, vil også færre få oppfylt sine
stevalg. Dermed vil det jevnt over være mer umotiverte elever på kursene.

De nevnte begrensninger blir særlig problematiske for fag som er så små
må ha flere fylker som opptaksområde for å få tilstrekkelig antall søkere.

Utvalget er kjent med at ovennevnte problemer søkes avhjulpet gjennom
onalt samarbeid. Således har Finnmark, Troms, Nordland, Sør- og Nord-Trøn
og Møre og Romsdal gått sammen i Prosjekt Nord for å samordne kjøp og s
kursplasser. Et tilsvarende samarbeid er inngått mellom ni fylker i Sør-Norge 
sjekt Sør).

Videre foreslår utvalget i "Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36 å
videreføre departementets hjemmel til å pålegge en fylkeskommune å opprett
for søkere fra andre fylker.

Når videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar, er det vansk
komme bort fra en tilsvarende ansvarsinndeling i forhold til søkernes rettigh
Fylkeskommunen må således være ansvarlig for å gi tilbud til søkere fra eget 

En rett til å konkurrere om plasser i hele landet kan føre til at fylkeskommu
får problemer med å oppfylle sine plikter overfor egne innbyggere. En slik re
også kreve ekstra ressurser til samordning av opptak i de forskjellige fylkene.

Utvalget legger avgjørende vekt på de vanskeligheter et lovpålagt, land
kende opptaksområde vil skape for ansvarsdelingen mellom fylkeskommunen
foreslår derfor at retten til videregående opplæring fortsatt knyttes til hjemfy
tilbud. Dette innebærer at søkerne har rett til å konkurrere om plass på alle kur
tilbys av den fylkeskommune der elevene bor.
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Utvalget foreslår videre at fylkeskommunens rett til å bestemme valg av s
blir videreført. Tatt i betraktning det store antall alternative kurs framtrer dette
slaget som nødvendig ut fra en ressursmessig vurdering. Men fylkeskommune
het på dette punkt må selvsagt utøves innenfor de regler som gjelder om ele
rett til å velge kurs.

Som skoleeier vil fylkeskommunen ha kompetanse til å fordele elevene p
enkelte skolene. Denne kompetansen krever således ikke særskilt lovhjemm

Utvalget minner avslutningvis om fylkeskommunens plikt til å sørge for sk
og husvære når skoleveien blir for lang, se "Skyss og innlosjering" i kap. 26.

20.6 BRUKERMEDVIRKNING

20.6.1 Innledning

Utvalget vil her gjennomgå rettsreglene om brukermedvirkning i styringen av 
len. Som nevnt i punkt 1 ovenfor begrenses drøftelsen likevel til medvirknin
elever og foreldre. Reglene i kommunelov, arbeidsmiljølov eller tariffavtale om
sattes medvirkning behandles ikke.

Punkt 20.6.2 redegjør for gjeldende lovgivning på området. Andre virkem
på dette området gis ingen særskilt gjennomgang.

Utvalget vil likevel framheve det informasjonsarbeid som gjøres i regi av F
eldreutvalget for grunnskolen, jf. grunnskoleloven § 35, og det informasjonss
om elevdeltakelse i videregående skole (»Veiviseren«) som Nasjonalt læremid
enter utarbeidet i 1994. Del 2 i dette dokumentet handler om tillitselevens oppg
elevrådsarbeid, hvordan den videregående skole er organisert, og hvilke ele
nisasjoner som finnes.

Videre vil utvalget peke på kommunenes frihet til å etablere andre forme
organisert brukermedvirkning i tillegg til de obligatoriske ordninger som framst
nedenfor. Denne friheten er blant annet tatt i bruk ved å etablere kommunale
dreutvalg. Ifølge en undersøkelse Foreldreutvalget for grunnskolen foretok v
1994, hadde 124 kommuner etablert slike utvalg. 66 % av utvalgene var repres
i det utvalg i kommunen som hadde ansvar for undervisning.

Det vises også til del IV om forholdet til forvaltningsloven. Der redegjør utv
get for bestemmelser som kan lette brukermedvirkningen (slik som regler om r
innsyn i kommunale saksdokumenter). Om foreldrenes medvirkning ved spes
dervisning, se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spe
undervisning" i kap. 19.

20.6.2 Gjeldende rett

20.6.2.1 Generelt

Grunnskolens formål skal oppfylles i forståelse og samarbeid med foreldren
grunnskoleloven § 1 første ledd. I annet ledd heter det videre:

«Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse, og leggje vinn på å s
gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mellom skole
heim.»

Formålsparagrafen i lov om videregående opplæring § 2 er taus om sama
Paragrafen inneholder imidlertid bestemmelser om at opplæringen skal bidra
utvide kjennskapen til de demokratiske ideer og fremme åndsfrihet og toleran



NOU 1995:18
Kapittel 20 Ny lovgivning om opplæring 172

er til
ing og

enner
ndres
 og de
jem-

gen

mfun-
d i de

gså
orga-
 sam-
lse og

 bru-
er om
punk-

tem-
 og

amar-
 vok-
delta-
opp-

kon-
forel-
dkjen-
gt å
skrif-

rel-

etter
len.

atte er
 forel-

t hver
rmere
Grunnskolelovens prinsipper om samarbeid mellom skole og hjem komm
uttrykk også i den generelle læreplan for grunnskolen, videregående opplær
voksenopplæring, der det heter:

«Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kj
hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hvera
barn. Dette er nødvendig om de skal sette felles standarder for barnas
unges aktivitet og adferd. Skolen må i forståelse og samarbeid med h
met bistå i barnas utvikling - og den må trekke foreldrene med i utviklin
av miljøet rundt opplæringen og i lokalsamfunnet.»

Videre understreker læreplanen betydningen av elevenes deltakelse i skolesa
net, både i grunnskolen og i videregående skole. Elevene skal trekkes me
avgjørelser som tas i skolesamfunnet (s. 32).

I Mønsterplan for grunnskolen (M 87) gir "Resultatstyring, tilbakerapportering
og evaluering" i kap. 10 bestemmelser om samarbeid mellom hjem og skole. O
departementets høringsutkast om prinsipper og retningslinjer for oppbygning, 
nisering og innhold av den 10-årige grunnskolen inneholder bestemmelser om
arbeid i skolen og mellom skole og hjem. Blant annet pålegges skolens lede
kommunens opplæringsansvarlige å stimulere til slikt samarbeid.

Opplæringslovgivningen inneholder også ellers en rekke bestemmelser om
kermedvirkning og samarbeid i skolen. For det første er det gitt bestemmels
organisert brukermedvirkning gjennom råd og utvalg, se nærmere nedenfor i 
tene 20.6.2.2 og 20.6.2.3.

For det andre inneholder opplæringslovene og grunnskoleforskriften bes
melser om brukermedvirkning som ikke er direkte knyttet til deltakelse i råd
utvalg.

Både i grunnskolen og videregående skole skal det arbeides for et godt s
beid mellom alle ved skolen, jf. gsl. § 16 første ledd og lvgo. § 15 første ledd. I
senopplæringen er et av vilkårene ved godkjenning av studieforbund at kurs
kerne gis adgang til innflytelse på innhold og gjennomføring av kurs, jf. voksen
læringsloven § 10 femte ledd.

Etter grunnskoleforskriften § 10-1 skal personalet i skolen arbeide for god 
takt og godt samarbeid mellom personalet og elevene og mellom skolen og 
drene. Læreren har også plikt til å samrå seg med heimen om bruk av ikke-go
ningspliktige læremidler, jf. forskriftene § 1-7 nr. 2. Videre er klassestyrer påla
ha god kontakt med foreldrene og å arrangere foreldremøter, jf. grunnskolefor
ten § 7-4 nr. 3.

Ifølge grunnskoleforskriften § 9-1 skal skolen holde god kontakt med fo
drene i forbindelse med vurdering av elevene.

Utvalget nevner endelig at planlegging og utforming av skoleanlegg 
grunnskoleforskriften § 1-7 nr. 1 skal skje i samråd med dem som bruker sko

20.6.2.2 Særlig om organisert brukermedvirkning i grunnskolen

Etter gsl. § 30 skal det være foreldreråd ved alle grunnskoler. Elevenes fores
medlemmer. Foreldrerådet velger arbeidsutvalg. Nærmere bestemmelser om
drerådet finnes i grunnskoleforskriften § 6-2.

Ungdomstrinnet skal ha elevråd, jf. gsl. § 33 nr. 1, som også bestemmer a
klasse «til vanleg» skal velge en representant til elevrådet. Loven gir ikke næ
beskjed om i hvilke tilfeller det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

Videre heter det i § 33 nr. 2 og 3:
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«2. Ved kvar skole for barnesteget kan det vere eit elevråd. 3. For kvar
se kan det vere eit klasseråd der alle elevane er medlemmer.»

Verken elevråd på barnetrinnet eller klasseråd er altså obligatorisk. I M 87 e
imidlertid gitt rettslig bindende bestemmelser om bruk av 2 uketimer på ungd
trinnet og samlet 90 undervisningstimer på barnetrinnet til klasse- og elevrådsa
(jf. mønsterplanens "Generelt om alminnelige regler om saksbehandling, taush
plikt og delegasjon" i kap. 14 om fag- og timefordeling). Etter mønsterplan
"Klage over enkeltvedtak" i kap. 16 skal ovennevnte uketimer på ungdomstrin
brukes til klasserådsarbeid.

Andre bestemmelser om klasse- og elevrådsarbeid finnes i grunnskolefor
ten § § 6-4 og 6-5 og mønsterplanens kapittel 16.

Alle grunnskoler skal ha samarbeidsutvalg med to representanter for foreld
to for lærerne, en for andre tilsatte og to for kommunen, jf. gsl. § 32 nr. 1. Rek
en av kommunens to representanter og skal også være sekretær for utvalget

Leder og nestleder i elevrådet har rett til å møte i samarbeidsutvalget i 
som elevrådet har fremmet, jf. gsl. § 32 nr. 4. Elevene kan ikke møte i sake
omfattes av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. At elevenes møterett
innebærer stemmerett framgår motsetningsvis av lovens ordlyd, der møteret
nærmere utdypet til å omfatte en rett til å si sin mening, og av Ot.prp. nr. 59 (1
93) s. 50.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, 
§ 32 nr. 2. For øvrig er ikke samarbeidsutvalgets oppgaver og myndighet lovf
men grunnskoleforskriften § 6-3 gir bestemmelser om utvalgets oppgaver.

Dersom styringsoppgaver blir delegert til samarbeidsutvalget, kan komm
oppnevne et ubegrenset antall representanter, jf. gsl. § 32 nr. 3.

Etter kommuneloven § 11 står kommunen fritt til å opprette et annet styr
skolen. Etter gsl. § 32 nr. 5 må styret imidlertid ha to representanter for foreld
og rektor har talerett på styrets møter.

Etter lov 21.03.1995 om barnehager § 5 (loven har pr. 03.07.95 ikke tr
kraft) og gsl. § 32 nr. 7 første ledd kan kommunen vedta at det skal være felles
arbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. Slik ordning kan også
bleres mellom privat barnehage og kommunal skole. Felles samarbeidsutvalg
sammen etter gsl. § 32 nr. 7 annet ledd med representanter for de tilsatte, fore
og rektor/styrer fra både barnehagen og skolen. Etter henvisningen til barneh
ven § 4 tredje ledd i samme lovs § 5 kan også barnehagens eier delta i sama
utvalget med opptil to medlemmer. Det er uklart om bestemmelsen i gsl. § 32
innebærer at kommunen mister sin rett til deltakelse i henhold til gsl. § 32 nr.
nr. 3.

Grunnskoleforskiften § 6-1 gir felles regler for samarbeidsutvalg, foreldre
og elevråd. Det er blant annet fastsatt at rådene skal innkalles når minst 1/3 a
lemmene, lederen eller rektor krever det. Forskriften regulerer også rådenes
sjonstid ved å pålegge valg senest tre uker etter skolestart om høsten. Etter 
skoleforskriften § 4-1 nr.3 kan kommunen gjøre vedtak om møtereglement for
organene.

Etter grunnskoleloven § 35 første ledd skal departementet oppnevne et for
utvalg for grunnskolen. Utvalget skal ha sju medlemmer og en funksjonstid på
år. Departementet kan gi nærmere forskrifter for utvalget, jf. § 35 annet ledd. 
forskrifter er ikke gitt.

Etter søknad fra kommunen kan departementet i særskilte tilfeller gjøre un
fra grunnskolelovens regler om rådsorgan og fastsette alternative ordninger, jf
nr. 6.
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20.6.2.3 Særlig om organisert brukermedvirkning i videregående opplæring

Ved videregående skole skal det være skoleutvalg med representanter for de 
og fylkeskommunen, og to elevrepresentanter, jf. lvgo. § 27 første ledd. Rek
medlem i og/eller sekretær for utvalget, jf. § 27 annet ledd. Rektor har i denne
menheng møte-, tale- og forslagsrett.

Skoleutvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen, jf. § 27 tredje
Loven gir ikke andre bestemmelser om utvalgets kompetanse eller oppgaver
hjemmel i § 27 sjette ledd har departementet imidlertid gitt forskrift av 18.08.1
om skoleutvalgets oppgaver.

Fylkeskommunen kan velge å oppnevne et annet styre for skolen. Et slikt
må ha minst to elevrepresentanter som medlemmer, jf. § 27 femte ledd.

Lvgo. § 31 gir pålegg om elevråd ved alle skoler. Rådet skal ha oppgaver
bindelse med elevenes arbeidsforhold og velferd, jf. § 31 fjerde ledd. Paragraf
også regler om antall medlemmer i elevrådet i forhold til antall elever i skolen, v
regler og regler om allmøte for elevene ved skolen. Med hjemmel i § 31 femte
har departementet gitt forskrift av 18.08.1978 om elevrådets gjøremål.

Med hjemmel i lvgo. § 15 siste ledd har departementet gitt forskrift
18.08.1978 nr. 2 om skolereglement om en del av elevenes rettigheter og p
Ifølge forskriftene skal skolereglementet blant annet sikre elever og elevorga
sjoner rett til å bruke skoleanlegg og rett til å formidle informasjon, jf. punkt II
7 annet og tredje ledd.

Etter lvgo. § 15 sjette ledd har representanter for elevene i fylkeskomm
møte- og talerett i nemnder etter samme regler som de tilsatte etter kommune
§ 26. I henhold til forarbeidene skal elevene ha representasjonsrett ved beha
av alle pedagogiske og administrative saker i fylkeskommunen som berører 
nes interesser, jf. Ot.prp. nr. 59 (1992-93), s. 56. Elevenes møterett er begren
samme måte som de tilsattes møte- og talerett, jf. kommuneloven § 26 nr. 2
Nærmere retningslinjer om elevenes representasjon, herunder hvor mange 
som skal møte, fastsettes av fylkestinget, jf. kommuneloven § 26 nr. 4.

Lov om fagopplæring i arbeidslivet § 7 annet ledd fastsetter at yrkesopplær
nemnda skal ha en lærlingrepresentant.

20.6.3 Utvalgets vurdering av den organiserte brukermedvirkningen

20.6.3.1 Generelt

Etter tilpasningen av opplæringslovene til kommuneloven skal ingen organer
inngår i den organiserte brukermedvirkningen, være tillagt beslutningsmyndig
lov eller nasjonal forskrift. Utvalget foreslår ingen endringer i forhold til dette.

Gjennom representasjon i råd og utvalg og andre former for påvirkning og 
arbeid kan foreldre og elever likevel øve innflytelse på styringen av skolen. R
brukermedvirkning er sikret gjennom en rekke bestemmelser i opplæringslo
ningen. Disse rettighetene må ses i sammenheng med de rettigheter under 
handlingen som følger av blant annet forvaltningsloven.

Hensyn til brukerinnflytelse er også ivaretatt ved at betydelig ansvar og m
dighet i forbindelse med opplæringen er lagt til kommunestyret og fylkestinget,
er direkte valgt av kommunens og fylkets egne innbyggere.

Så vel mer generelle demokratihensyn som hensynet til kvalitet i skolen t
at elever og foreldre gis innflytelse på opplæringens utforming og organise
Elevenes deltakelse i rådsarbeid ved skolen kan bidra til opplæring i samarb
demokratisk tenkning, og engasjement fra brukerne vil kunne bidra til å heve
læringens kvalitet.
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På denne bakgrunn foreslår utvalget at foreldrenes og elevenes rett til me
ning bør opprettholdes gjennom særlige bestemmelser i opplæringslovgivnin

Rådsorganene i grunnskolen og videregående skole ble vurdert i forbin
med tilpasningen av særlovgivningen til ny kommunelov. Vurderingen tok utga
punkt i kommunelovtilpasningens prinsipp om at all myndighet skal ligge til ko
munen, som skal ha frihet til organisere sin egen virksomhet.

Resultatet var at lovfesting av tilsettingsutvalget i videregående skole, lær
og råd for andre tilsatte ble opphevet. Videre mistet samarbeidsutvalget i grun
len sin lovfestede myndighet til å velge lærebokverk for skolen, og elevenes 
merett i samarbeidsutvalget ble fjernet og deres møterett innskrenket. For øv
lovpåleggene om rådsorganer beholdt.

Elevene er senere gjeninnført som medlemmer av samarbeidsutvalget ve
endring av 19.05.1995 (se Ot.prp. nr. 53 (1994-95) og Innst. O. nr. 47 (1994-

Utvalget skal i det følgende vurdere enkelte spørsmål i forbindelse med or
sert brukermedvirkning i skolen. Deler av dagens regelverk er imidlertid nylig 
dert av Stortinget i forhold til prinsippene bak den nye kommuneloven. D
reglene vil bli foreslått videreført uten nærmere vurdering av reglenes innh
Dette gjelder de fleste regler om skoleutvalg i videregående skole og samarbe
valg i grunnskolen og reglene om representasjon for elever på videregående
fylkeskommunale nemnder. I hovedtrekk er disse reglene også i samsvar med
gets generelle vurderinger ovenfor.

Utvalget har heller ikke foretatt noen nærmere vurdering av foreldreutvalge
grunnskolen.

Av praktiske grunner ble loven om fagopplæring i arbeidslivet ikke vurd
under arbeidet med kommunelovtilpasning. Her vises det til "Særlig om fagopplæ-
ring i arbeidslivet" i kap. 32, der blant annet lærlingenes representasjon i yrkes
læringsnemnda foreslås videreført.

Utvalget foreslår en fellesregel om valg av leder, nestleder og sekretær. I d
slike regler gitt for elevrådene, jf. gsl. § 33 og lvgo. § 31. Utvalget finner ikke av
rende grunner for at en slik regel ikke også skal gjelde for øvrige organer for 
innflytelse.

20.6.3.2 Elevdemokrati i grunnskolen

Utvalget finner det naturlig å foreslå at ordningen med klasseråd i alle klas
grunnskolen og elevråd for 8.-10. klassetrinn gjøres obligatorisk. På den anne
vil utvalget foreslå at dagens bestemmelse om adgang til å ha elevråd ved sko
barnetrinnet oppheves som overflødig i lys av kommunens alminnelige kompe
til å organisere skolen.

Gjennom M 87 er skolene forpliktet til å sette av undervisningstid til klasse
elevrådsarbeid på både barne- og ungdomstrinnet. Slikt arbeid springer ut av g
skolens formål slik dette i dag er nedfelt i lovens formålsparagraf og i den gen
del av læreplanen. Etter utvalgets syn bør dette fortsatt være en del av skolen
somhet. Utvalgets forslag til læreplanhjemmel - se "Opplæringens innhold (lære-
planer og vurdering)" i kap. 21 om opplæringens innhold - vil gi departemen
hjemmel til å gi pålegg om bruk av undervisningstid til klasse- og elevrådsarb

Elevrådets og klasserådets oppgaver er i dag ikke lovfestet. Dette gjør a
eksten fremstår som noe ufullstendig. Utvalget vil derfor foreslå at deler av da
forskriftsbestemmelser om rådenes oppgaver lovfestes. Tilsvarende foreslår 
get at forskriftenes regler om innkalling til elevrådet og frist for valg til elevrå
lovfestes.
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Videre foreslår utvalget at kravet om en representant for hver klasse i elev
gjøres absolutt. Etter lovutkastet vil kravet om elevråd bare omfatte 8.-10. 
Utvalget kan ikke se situasjoner der dette kravet ikke lar seg gjennomføre på
domstrinnet.

I grunnskoleforskriften § 6-5 nr. 3 er klassestyrers rolle i forbindelse med k
serådets arbeid delvis regulert. Videre fastsetter M 87 (s. 95) at klasserådsa
er en del av klassestyrers ansvar.

I "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27 foreslår utvalget at kra
vet om klassestyrer opprettholdes og lovfestes. Utvalget vil også foreslå at kla
tyrer fortsatt skal ha et særlig ansvar for klasserådets arbeid. Ved siden av å
elevene innflytelse på egen situasjon skal klasserådsarbeidet også tjene som
ring i samarbeid og demokratisk tenkning. Elevene vil ha behov for bistand fra 
sestyrer både for å organisere sin innflytelse best mulig og for å lære mest mu
klasserådsarbeidet.

Av tilsvarende grunner foreslår utvalget å videreføre bestemmelsen i gsl.
nr. 1 om at en av undervisningspersonalet er elevrådskontakt med oppgave 
elevrådet.

Dersom elevrådskontaktens og klassestyrerens bistand skal være effekt
de ha møte- og talerett i de respektive råd. Utvalget foreslår derfor at slik mø
talerett lovfestes.

Sammen med ovennevnte forslag vil dagens lovbestemmelser gi tilstrek
regulering av klasseråds- og elevrådsarbeidet. Utvalget vil derfor foreslå at d
tementets hjemmel til å gi forskrifter om dette arbeidet oppheves så langt de
dekkes av kompetansen til å gi forskrifter om opplæringens innhold (se "Opplæ-
ringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21).

Ved lov 19.05.1995 ble gsl. § 32 endret slik at elevrådet får representa
samarbeidsutvalget. Elevrepresentantene skal ikke være tilstede når samarb
valget behandler saker underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven. Utv
foreslår lovbestemmelser i tråd med lovendringen. Det bør imidlertid ikke lovfe
at representantene skal være fra elevrådet. Det vises til at elevrådet verken i da
etter utvalgets lovutkast er obligatorisk på barnetrinnet.

20.6.3.3 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og grunnskole

Adgangen til å opprette felles samarbeidsutvalg for barnehage og grunnsko
innført ved lov 21.03.1995 om barnehager. Utvalget finner ikke grunn til å opp
denne adgangen. Det vises i denne forbindelse til departementets begru
(Ot.prp. nr. 68 (1993-94), s. 25), som utvalget slutter seg til.

Utvalget foreslår også at bestemmelsene om sammensetningen av det
samarbeidsutvalg i hovedsak videreføres slik dette er fastsatt i gsl. § 32 nr. 7
ledd og barnehageloven § 4 tredje ledd. Endringer foreslås i tråd med lovendr
19.05.1995 (se punkt 20.6.3.2.) og forslaget om at rektor ikke lenger skal være
gatorisk medlem av samarbeidsutvalget (se punkt 20.6.3.6).

Reglene om kommunens deltakelse i samarbeidsutvalget bør imidlertid kla
res. Utvalget ser ikke grunn til at kommunens deltakelse i utvalget skal svekke
utvalget gjøres felles for barnehage og skole. Det antas at dette heller ikke ha
meningen ved vedtakelsen, jf. Ot.prp. nr. 68 (1993-94), s. 25. Det foreslås de
den nye opplæringslovgivningen klargjør at kommunens deltakelse etter dage
§ 32 nr. 1 og nr. 3 også skal gjelde for det felles samarbeidsutvalget, og at 
deltakelsen kommer i tillegg til den deltakelsen som følger av barnehagelo
bestemmelser. Dette innebærer at kommunen skal ha to representanter i utva
at kommunen eller annen eier av barnehagen i tillegg kan oppnevne to repres
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ter (barnehageloven § 4 tredje ledd). Dersom kommunen delegerer styringso
ver til samarbeidsutvalget, skal kommunen dessuten ha rett til å oppnevne
representanter til utvalget (gsl. § 32 nr. 3).

20.6.3.4 Foreldrerådet i grunnskolen

Foreldrerådets oppgaver framgår i dag ikke av gsl. § 30. Som for elevrådets og
serådets vedkommende gjør dette lovreguleringen ufullstendig. Det foreslås 
at bestemmelsene om foreldrerådets oppgaver i grunnskoleforskriften § 6-2 nr
inn i loven.

De øvrige deler av forskriftene om foreldrerådet foreslås derimot ikke lovfe
Bestemmelsene er i hovedsak enten veiledende eller gir kompetanse som fo
rådet og foreldrene allerede har.

Utvalget antar at lovutkastets bestemmelser vil innebære tilstrekkelig re
ring av foreldrerådet i grunnskolen, og foreslår derfor at departementets hjemm
å gi forskrifter om foreldrerådet oppheves.

20.6.3.5 Særlig om elevråd og allmøte i videregående skole

Ordlyden i lov om videregående opplæring § 31 annet ledd kan tyde på at al
ikke er obligatorisk selv om elevrådet eller 1/5 av elevene krever det. Det er h
ikke fastsatt hvem som skal bestemme om allmøte skal avholdes.

Allmøtet er et forum for alle elevene ved skolen. Det bør derfor være ad
også for et mindretall å fremtvinge allmøte. Videre bør også et flertall i elevråd
en slik rett. Utvalget foreslår derfor å lovfeste at allmøte er obligatorisk når 1/
elevene eller elevrådet ønsker det.

Videre foreslår utvalget å lovfeste dagens forskriftsbestemmelser om i hv
grad elevrådet er bundet av allmøtet. Dette vil sikre allmøtet makt over elevr
noe utvalget finner naturlig siden allmøtet gir et mer direkte uttrykk for eleve
oppfatninger i en sak. Dette maktforholdet kan det ikke overlates til elevråd
avgjøre.

Lovfestingen av elevrådets oppgaver foreslås videreført, se lvgo. § 31 f
ledd. Det bør imidlertid fremgå av loven at de oppgaver loven angir, ikke er ut
mende. Videre bør det lovfestes at elevrådet velger elevrepresentantene til sk
valget.

Utvalget vil for øvrig foreslå å fjerne departementets hjemmel etter lvgo. 
femte ledd til å gi forskrifter om elevrådets gjøremål. Det må anses tilstrekke
loven fastsetter elevrådets hovedoppgaver. Elevrådet er elevenes eget organ
bør ikke detaljstyres utenfra hvilke oppgaver det skal ha, eller hvordan oppga
skal løses. Elevrådet er heller ikke tillagt beslutningsmyndighet i skolesamfun

Dersom elevdemokratiet ikke gis tid innenfor ordinær skoletid, må det ant
elevdeltakelsen blir minimal, og at formålet i liten grad vil bli oppfylt. På sam
måte som for grunnskolen bør departementet derfor ha hjemmel til å gi bestem
ser om bruk av tid til elevrådsarbeid. Slike bestemmelser vil kunne fastsettes i
hold av hjemmelen til å gi forskrifter om opplæringens innhold, jf. "Opplæringens
innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 om opplæringens innhold.

20.6.3.6 Rektors deltakelse i samarbeidsutvalg og skoleutvalg

Etter gsl. § 32 nr. 1 skal rektor være kommunens representant i grunnskolen
arbeidsutvalg. Samtidig er rektor sekretær for samarbeidsutvalget. I videreg
skoles skoleutvalg er rektor medlem og/eller sekretær, jf. lvgo. § 27 annet led
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Etter utvalgets oppfatning bør det være samsvar mellom rektors deltak
rådsorganene for videregående skole og grunnskolen. Videre kan rektors fun
som både saksforbereder (sekretær) og medlem i en del tilfeller gi en for ster
flytelse overfor rådsorganet.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at rektors medlemskap i samarbeids
eller skoleutvalg ikke lenger skal være obligatorisk eller på annen måte lovreg
Rektor skal imidlertid fortsatt kunne oppnevnes som representant i rådsorg
dersom det er ønskelig. Lovutkastet viderefører rektors sekretærfunksjon. I d
forbindelse presiseres det i loven at også rektor i grunnskolen har møte-, ta
forslagsrett.

20.6.3.7 Annen forskrifts- og dispensasjonskompetanse

Departementets kompetanse til å gi forskrifter om skoleutvalgets og samarbe
valgets gjøremål, jf. henholdsvis lvgo. § 27 sjette ledd og gsl. § 12 nr. 1 a, ha
nerer i liten grad med prinsippet om at slike utvalg i sin helhet skal få myndighe
fylkestinget eller kommunestyret og være underlagt fylkeskommunal eller kom
nal instruksjonsmyndighet, jf. Ot.prp. nr. 59 (1992-93), s. 53. Utvalget foreslår
for at denne kompetansen oppheves.

Gsl. § 32 nr. 6 gir departementet hjemmel til å gjøre unntak fra lovens bes
melser om rådsorganene og til å fastsette alternative ordninger. Tilsvarende 
mel er ikke gitt for videregående skole.

Utvalget mener at det bør åpnes for alternative løsninger for brukermedvirk
i hele skoleverket. Det regelverk som foreslås er til dels detaljert og demokratie
skolen bør være i utvikling. Det bør derfor gis mulighet til å utprøve nye forme
brukerinnflytelse.

Utvalget vil foreslå å gi departementet hjemmel til å dispensere fra lo
bestemmelser om rådsorgan etter søknad fra den enkelte kommune eller fylke
mune. For å sikre brukermedvirkning også i denne prosessen må elevrådets
drerådets og samarbeidsutvalgets/skoleutvalgets uttalelser i sakens anlednin
legges søknaden.

Søknaden skal bare innvilges dersom det er overveiende sannsynlig at o
gen vil gi bedre brukerinnflytelse for både elever og foreldre. Søknaden kan i f
omgang innvilges for to år. Dersom ordningen lever opp til forventningene, ka
gis tillatelse til å gjøre den permanent.

20.6.4 Utvalgets vurderinger av annen brukermedvirkning
Som nevnt i punkt 20.6.2.1 ovenfor er det en rekke andre regler enn reglen
organisert brukermedvirkning som også skal bidra til å sikre innflytelse for fore
og elever.

En del slike regler foreslår utvalget opprettholdt andre steder i utrednin
Dette gjelder opplæringslovenes bestemmelser om formål ("Formålsbestemmelser"
i kap. 13) og arbeidsmiljø ("Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25), og dess-
uten de særskilte regler om brukerinnflytelse i voksenopplæringen ("Voksenopplæ-
ringsloven forøvrig" i kap. 40).

Utvalget forutsetter videre at departementet fortsatt vil ta bestemmelse
prinsipper for samarbeid i skolen og mellom skole og hjem inn i forskrifter om o
læringens innhold (se "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21
om opplæringens innhold). Også den foreslåtte hjemmel til å gi forskrifter om
dering åpner for å gi forskrifter om samarbeid med hjemmet.
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Det vises også til utvalgets forslag om lovfesting av klassestyrerens sæ
ansvar for samarbeidet mellom skole og hjem ("Krav om stillinger, funksjoner og
tjenester" i kap. 27).

Utvalget finner ikke grunn til å foreslå ytterligere regler om innflytelse for f
eldre og elever i skolen.

Utvalgets medlem Solberg, vil peke på de positive erfaringen en har i man
kommuner med kommunale foreldreutvalg med møte og talerett i den komm
nemnd som har ansvar for skolesaker.

Loven bør derfor gi møte- og talerett for foreldrerepresentanter i grunnsk
tilsvarende den som gjelder for ansatte etter kommunelovens § 26. Det er lite
lig at foreldrene som brukerrepresentanter skal stå svakere enn de ansatte m
sitt syn fram for det organ som skal treffe avgjørelsene.

Siden utvalget ut fra mandatet skal bygge sitt arbeid blant annet på Ot.pr
59 (1992-93) Om tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov vil dette m
lem imidlertid ikke fremme noe forslag i denne retning.
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l. § 7
Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)

21.1 INNLEDNING
Det vises innledningsvis til vurderingene i "Generelle utgangspunkter for den retts
lige regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11 ovenfor der utvalget legger t
grunn at nasjonal styring av opplæringens innhold er nødvendig for å ivareta v
lige nasjonale og individuelle hensyn.

I dette kapitlet drøfter utvalget læreplanenes lovhjemmel og adressater, og
enes forhold til forvaltningsloven. Utvalget tar blant annet stilling til hvilke deler
opplæringens innhold som bør lovfestes, hvilke deler som bør fastsettes i re
bindende læreplaner, og hvilke deler som bør henvises til nasjonale veilednin

Det vises for øvrig til utvalgets mandat, der det heter at prinsippene i op
ringslovenes formålsbestemmelser skal ligge fast. Utvalget legger således til 
at opplæringens innhold fortsatt skal være underlagt den samme styring gje
lovfestede formålsbestemmelser. Vurderingene i dette kapitlet vil derfor omha
hvilken ytterligere styring av opplæringens innhold som lovfestes, eller som sk
hjemmel i lov.

Før utvalgets vurderinger i punktene 21.5-21.8 gjennomgås den någjeld
rettslige regulering i punktene 21.2 og 21.3 og den statlige styringen av opplæ
ens innhold i Danmark og Sverige i punkt 21.4.

Læreplanenes forhold til skoleplikten og opplæringsretten og privat opplæ
herunder privatskoler, blir behandlet annet sted i utvalgets utredning, se "Rett og
plikt til opplæring" i kap. 18 og 34. Det samme gjelder organisering av undervis
gen i grupper og klasser og elevenes og skolens utstyr, se "Organisering av skole-
undervisningen, herunder klassestørrelser" i kap. 22 og 24.

Det avgrenses videre mot lærebedriftenes ansvar for opplæring i henho
læreplanene og arbeidslivspartenes deltakelse i læreplanprosessen og i forb
med fag- og svenneprøver. De nevnte forholdene blir utredet i "Særlig om fagopp-
læring i arbeidslivet" i kap. 32.

Endelig avgrenses det mot særskilt lovregulering av innholdet i samisk op
ring, se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33, og mot innholdet i spesialunde
visningen, se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesi
dervisning" i kap. 19.

21.2 GJELDENDE LOV OG FORSKRIFTER

21.2.1 Grunnskolen

21.2.1.1 Opplæringens innhold og hjemmel for læreplaner

Etter gsl. § 7 nr. 2 skal opplæringen til vanlig «femne om kristendomskunns
norsk, matematikk, framandspråk, kroppsøving, kunnskap om heimen, samfu
naturen og om opplæring estetisk, praktisk og sosialt». Innholdet i kristendom
læringen er nærmere fastsatt i § 7 nr. 4, der det også bestemmes at undervis
i samfunnsfag skal inneholde en oversikt over «andre religionar og livssyn og a
det for fred og skjønsemd mellom nasjonane».

Departementet er gitt hjemmel til å gi læreplaner («mønsterplaner») i gs
nr. 4 første ledd:



NOU 1995:18
Kapittel 21 Ny lovgivning om opplæring 181

rming
ings-
nder-

 de er
entet

 gsl. §

er de
stem-
leir-
tenfor
fatte
sl. § 6

ommu-
t til å

med
net i
rgani-
æring-
ne om
erbyg-
 7 nr.
ninga
 fastsatt

ervis-
e må
vs for-

røver,
t har
kolen
kterer
etter

svar
fag og

svar
m fast-
rsonale
 ikke
 er
ære en
«Departementet fastset ein mønsterplan som skal gje ei nærmare utfo
av dei mål som er sette for skolen, fag- og timebyteplaner og undervisn
planer for alle fag og klassesteg, for vanleg undervisning og spesialu
visning.»

Planene skal omfatte en nærmere utforming av målene for grunnskolen slik
fastsatt i grunnskolelovens formålsbestemmelse i § 1. Videre kan departem
fastsette planer for undervisningen, herunder fordelingen av uketimetallet (se
6) på de enkelte fag.

Læreplanene skal være utfyllende i forhold til lovens øvrige regler, herund
øvrige bestemmelser om opplæringens innhold i gsl. § 7 og lovens formålsbe
melse. Videre må læreplanene gi tilstrekkelig frihet til valgfrie fag eller kurs, 
skoleundervisning, opplæring ved en annen skole eller ved en arbeidsplass u
skolen, jf. § 7 nr. 3. Læreplanene kan heller ikke med bindende virkning om
mer enn det minstetimetallet som departementet har fastsatt med hjemmel i g
nr. 2. Dette følger av gsl. § 7 nr. 5. Denne bestemmelsen fastsetter også at k
nen skal ha frihet til å benytte 5 uketimer av minstetimetallet på barnetrinne
styrke enkelte fag.

I henhold til gsl. § 7 nr. 1 har alle elever rett til å få opplæring i samsvar 
sine evner og forutsetninger. Denne retten til tilpasset opplæring er overord
grunnskolens pedagogiske virksomhet og innebærer at valg av lærestoff og o
sering og gjennomføring av undervisningen må foregå på den tilpassede oppl
ens premisser. Retten til tilpasset opplæring går følgelig foran bestemmelse
opplæringens innhold i § 7 og læreplaner fastsatt etter § 7 nr. 4, noe som und
ges av valget av formuleringen «til vanleg» i § 7 nr.2 og bestemmelsen i gsl. §
5 annet ledd om at fag- og timefordelingsplanene gjelder «for spesialundervis
så langt dei pedagogisk sett høver». Se også § 7 nr. 4 første ledd, der det er
at læreplanen skal omfatte både vanlig undervisning og spesialundervisning.

Kommunens adgang til å fravike de ordinære læreplanene ved spesialund
ning følger også av bestemmelsen i gsl. § 7 nr. 5 annet ledd. En slik fravikels
således begrunnes ut fra en faglig pedagogisk vurdering av den enkeltes ele
hold.

Etter gsl. § 13 nr. 6 kan departementet gi regler om års- og avgangsp
karakterer og karaktergiving og utskriving av avgangsvitnemål. Departemente
fastsatt Reglar for framgangsmåten ved organisering av prøver m.m. i grunns
og forskrift av 25.03.1983 nr. 905 om begrunnelse og klage over avgangskara
for grunnskolen og videregående skole. Grunnskoleforskriften kapittel IX fasts
regler for karakterer og vitnemål.

21.2.1.2 Lov- og forskriftsfesting av plikt- og rettighetssubjekter

Grunnskoleloven § 27 pålegger kommunen å sørge for at skolen blir styrt i sam
med læreplanene. Av gsl. § 7 nr. 5 framgår det at læreplanenes fordeling av 
timer innenfor en nærmere fastlagt timeramme er bindende for alle skoler.

Etter gsl. § 22 nr. 1 har skolens personale ansvar for å drive skolen i sam
med de fastsatte mål. Det må antas at det her blant annet siktes til de mål so
settes i læreplanene. Videre må bestemmelsen omfatte både undervisningspe
og skoleledelse. Undervisnings-personalets plikter i forhold til læreplanene er
ytterligere regulert i lov eller forskrift. Etter grunnskoleforskriften § 10-2 nr. 1
rektor pålagt å lede skolen i samsvar med læreplanene. Dette antas å inneb
plikt til å gi de nødvendige pålegg til undervisningspersonale.
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Elevenes rettigheter i forhold til læreplanene har ikke kommet klart til uttr
i grunnskoleloven eller lovens forskrifter. En rett til opplæring i henhold til lære
nen kan tenkes utledet av elevenes alminnelige rett til grunnskoleopplæring, j
§ 13 nr.1, ved at mønsterplanen fastsetter innholdet i den grunnskoleopplærin
enkelte har rett til. Det motsatte hevdes av Kobbe (Norsk skolerett 1987, s. 28
mener at mye taler for å betrakte Mønsterplanen som en instruks, i den betydn
elevene ikke kan bygge noe krav direkte på planen. Det er således uklart om e
kan utlede rettigheter direkte av læreplanene. Det synes heller ikke som om d
tementet har tatt et klart standpunkt i forhold til dette spørsmålet.

21.2.2 Videregående opplæring

21.2.2.1 Opplæringens innhold og læreplanhjemmel

Etter lov om videregående opplæring § 3 skal den videregående opplæringe
malt føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse, dokumentert delkompe
eller annen avsluttet videregående opplæring. Opplæringen skal bestå av gru
og videregående kurs. Videre skal de videregående skolene ha tilbud om teo
læring for lærlinger og kortere kurs, jf. § 3 fjerde ledd.

Fag som kan ha læretid i bedrift skal som hovedregel gis som 2 års opplæ
skole og 1 års fulltids opplæring i bedrift, jf. lvgo. § 3 siste ledd, lfa. § 1b annet 
og lfa. § 13 annet ledd. Opplæringen i lærebedrift kan være kombinert med pr
sjon for bedriften, og læretiden kan i slike tilfeller strekke seg over 2 år. Selv
faget kan ha læretid i bedrift, må hele opplæringen tas i skole dersom det ik
mulig for fylkeskommunen å skaffe lærlingplass, jf. § 1b tredje ledd.

I spesielle, små fag kan den videregående opplæringen gjennomføres i fo
full praktisk opplæring i bedrift eller bare med grunnkurs før opplæring i bedrif
§ 1b sjette ledd. Departementet avgjør hvilke fag dette gjelder.

Tilsvarende kan hele den videregående opplæringen gjennomføres med l
i bedrift dersom læretiden påbegynnes etter at lærlingen har fylt 21 år og lærl
ikke fyller vilkårene for å fremstille seg til fag- eller svenneprøve på grunnlag
praksis i henhold til lfa. § 20.

Departementets hjemmel til å gi rettslig bindende læreplaner for videregå
opplæring er ny og ble innført i forbindelse med Reform 94. I lvgo. § 5 første 
heter det nå:

«Departementet fastsetter i en generell læreplan de overordnede m
opplæringen og læreplaner for de enkelte fag med målene for og hove
mentene i opplæringen»

Hovedhjemmelen for læreplaner for fagopplæring i bedrift ble samtidig gitt en
svarende ordlyd, se lov om fagopplæring i arbeidslivet § 18 første ledd. Lære
hjemmelen for fagopplæringen i bedrift er nærmere utdypet i lfa. § § 1b siste 
13 tredje ledd og 18 sjette til åttende ledd. Blant annet er det i § 18 åttende led
sisert at departementet har hjemmel til å gi forskrifter om læretidens lengde. D
tementet er også gitt hjemmel til å gi forskrift om godskriving av tidligere gjenn
gått skole, kurs eller annen fagopplæring som læretid eller praksistid, jf. lfa. 
niende ledd.

Lov om videregående opplæring § 5 første ledd hadde tidligere følgende
lyd:

«Departementet fastsetter fagkretsen for de kurs som blir satt igang i
hold til § 3 nr. 1. og 2., og veiledende fagplaner som bl.a. angir målet 
og hovedmomentene i undervisningen.»
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Det framgår av Ot.prp. nr. 31 (1992-93) at bakgrunnen for lovendringen blant a
var å gi departementet kompetanse til å gi rettslig bindende læreplaner. Samtid
læreplanenes rettslige status overfor undervisningspersonalet og elevene lov
Se framstilling nedenfor i punkt 21.2.2.2.

Læreplanene skal fastsette mål og hovedmomenter. Utover dette gir loven
veiledning om i hvilken grad læreplanene kan styre opplæringen i det enkelte
tilknytning til ovennevnte endring i lvgo. § 5 første ledd uttaler imidlertid Regje
gen i Ot.prp. nr. 31 (1992-93), s.13, at den «metodiske tilpassingen er et profes
ansvar og skjer lokalt». Videre forutsettes det i proposisjonen at det gis et viss
for lokal tilpasning innenfor læreplanens rammer, og at planene åpner for en t
ning til utviklingen innen samfunns- og næringsliv (se s. 21).

Læreplanhjemmelen i lvgo. § 5 må også anses å omfatte fagfordelingen
om dette er tatt ut av bestemmelsen. Dette framgår indirekte av § 5 annet led
det forutsettes at det kan gis bestemmelser om fagkrets.

Etter lvgo. § 10 kan departementet gi bestemmelser om undervisningtid fo
enkelte fag, kurs eller lærefag. Videre er departementet gitt hjemmel til å gi fors
ter om vurdering, eksamen og vitnemål, jf. lvgo. § 6 første ledd. Slike bestemm
er gitt i forskrift av 03.08.1987 nr. 672 om karakterer, eksamen og vitnemål m
den videregående skole og forskrift av 25.03.1983 nr. 905 om begrunnelse og
over avgangskarakterer for grunnskolen og den videregående skole. En ny fo
om eksamen, fagprøve, vurdering og dokumentasjon for videregående opplæ
under utarbeidelse.

I lov om fagopplæring i bedrift § § 19 flg. er det gitt bestemmelser om fag
svenneprøve. Med hjemmel i § 19 siste ledd har departementet gitt forskr
20.09.89 nr. 1018 om fagprøve og svenneprøve i fag under lov om fagopplæ
arbeidslivet og forskrift av 20.09.89 nr. 1019 om klage over prøvebedømmels

Fagprøve- og svenneprøve avslutter fagopplæringen, jf. lfa. § 1b. Prøve
imidlertid også avlegges på grunnlag av praksis uten læretid, jf. lfa. § 20.

Etter lfa. § 13 første ledd skal lærlingen ha gjennomført den teoriopplæri
departementet har fastsatt for faget med godkjent resultat før fagprøve kan avl

21.2.2.2 Lov- og forskriftsfesting av plikt- og rettighetssubjekter

Det framgår av lvgo. § 20 første ledd at læreplanene er forpliktende for unde
ningspersonalet.

Videre har elevene rettigheter i forhold til læreplanen, jf. lvgo. § 15 annet l
I bestemmelsen heter det at elevene har «rett til å få den opplæringen som læ
ene fastsetter». Bestemmelsen ble tilføyd i forbindelse med Reform 94. I Reg
gens motiver for lovendringen heter det om det nærmere innhold i denne 
(Ot.prp. nr. 31 (1992-93), s. 23):

«Eleven sikres rett til en viss kvalitet på opplæringen ved at opplærin
skal være egnet til å nå de mål som læreplanene bindende fastsette
samsvar med veiledninger for hvordan målene tenkes nådd ved bl.a. m
og pensumvalg.»

Bestemmelsen er ikke ytterligere kommentert eller begrunnet i lovens forarbe
Elevenes rett må antas å være begrenset til de mål og hovedmomenter læ

nen med bindende virkning fastsetter, selv om ovennevnte uttalelse kan syne
noe lenger. På bakgrunn av forarbeidene må det videre antas at elevenes re
omfatter en rett til å få undervisning som er effektiv i forhold til målene, ikke en
til å oppnå de kunnskaps- og ferdighetsmål som settes opp i læreplanene. D
vanskelig tenkes at loven er ment å være en garanti for elevenes egne result
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Den lovfestede rettighetsbestemmelsen i § 15 omfatter bare den opplærin
er fastsatt i læreplan. Det er derfor uklart om bestemmelsen omfatter departem
fastsettelse av timefordeling i vedlegg til læreplanene. Det vises også til at be
melser om timefordelingen ikke er gitt i medhold av læreplanhjemmelen i lvgo.
men med hjemmel i lvgo. § 10.

Tilsvarende kan det være noe uklart om retten omfatter læreplanenes be
melser om vurdering, som heller ikke er gitt med hjemmel i lvgo. § 5.

Lov om fagopplæring § 12 nr. 1 gir tilsvarende rettigheter til lærling i bed
Rettigheten er formulert på samme måte som for elever i lvgo. § 15.

Lov om videregående opplæring inneholder ikke noen eksplisitt bestemm
om at fylkeskommunen er forpliktet i forhold til læreplanene. Imidlertid følger 
av fylkeskommunens ansvar for å oppfylle opplæringsretten, jf. lvgo. § 4 fø
ledd, at fylkeskommunen også må være pliktig til å oppfylle den del av elev
opplæringsrett som gjelder læreplanene, jf. lvgo. § 15 annet ledd.

21.2.3 Voksenopplæringen
Etter forskrifter 24.08.1981 gitt i medhold av voksenopplæringsloven § 23 
kursplaner for arbeidsmarkedskursene godkjennes av Kirke-, utdannings- og
kningsdepartementet. For øvrig er det ingen hjemmel for læreplaner i lov om
senopplæring.

Imidlertid er Kongen gitt kompetanse til å gjøre læreplanhjemmelen i gru
skoleloven og i lov om videregående opplæring gjeldende for førstegangsutda
av voksne som foregår innen de respektive lovers saklige virkeområde, jf. vo
opplæringsloven § 2 nr.2.

Videre pålegger voksenopplæringsloven § 3 annet ledd staten å:

«. . . sørge for at voksne får adgang til å dokumentere sine kunnskap
ferdigheter på alle nivåer og områder i det offentlige utdanningssys
uavhengig av på hvilken måte de har skaffet seg kunnskapene. Mulig
til å dokumentere slike kunnskaper og ferdigheter som faller utenfor k
petanseområdet i utdanningssystemet, skal også søkes lagt til rette».

Departementet er gitt hjemmel til å gi nærmere forskrifter om dokumentasjo
kunnskaper og ferdigheter, jf. § 3 annet ledd.

21.3 SÆRLIG OM DE NASJONALE LÆREPLANENE

21.3.1 Generell del

På grunnlag av St.meld. nr. 33 (1991-92) Kunnskap og kyndighet og Innst. 
200 (1991-92) utarbeidet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 19
generell læreplan som omfatter grunnskole, videregående opplæring og vokse
læring. Denne generelle delen av læreplanverket angir de overordnede mål 
ningslinjer for den samlede opplærings-virksomheten i grunnskole, videregå
opplæring og voksenopplæringen, med utgangspunkt i blant annet opplæring
nes formålsparagrafer. Innholdet i læreplanene består blant annet av allmenne
punkter på menneskets oppfostring. Den inneholder også en didaktisk filoso
virksomheten i skole og opplæring og gir grunnleggende retningslinjer for un
visning og læring, kunnskapsforståelse, lærerrolle og lærerkompetanse. Lære
inneholder i liten grad klare og konkrete retningslinjer.

Ifølge den generelle læreplanens forord skal den være et forpliktende gru
for fagplanene i grunnskolen og for læreplanene i videregående skole. Det må
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Prinsippet om tilpasset opplæring er gjort til en del av læreplanverket gjen
blant annet følgende uttalelse i den generelle læreplanen:

«Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alders
og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse.»

Den generelle delen av læreplanverket har vært forelagt Stortinget (St.meld. 
(1992-93)), som gav sin tilslutning til planen (Innst. S. nr. 234 (1992-93)).

21.3.2 Grunnskolen
For grunnskolen gjelder Mønsterplan for grunnskolen av 1987. Første kapittel
87 er imidlertid byttet ut med læreplanverkets generelle del, som er omtalt ove

Mønsterplanen - med senere endringer - fastsetter antall timer som skal be
til undervisning i de enkelte obligatoriske fag: kristendomskunnskap, norsk, m
matikk, engelsk, orienteringsfag, samfunnsfag, naturfag, musikk, forming, kro
øving og heimkunnskap. Timefordelingen er ordnet i 3-årsperioder: 1.-3. klass
6. klasse og 7.-9. klasse, og den fastsetter antall uketimer for hver periode. For
av timetallet for hver 3-årsperiode på det enkelte skoleår skjer lokalt. Det er ad
til å flytte timer mellom de to periodene på barnetrinnet.

Ifølge mønsterplanen skal 11 timer på ungdomstrinnet være valgfag, f
andre fremmedspråk. Mønsterplanen fastsetter også timer til klasseråds-/ele
arbeid og til praktisk, sosialt og kulturelt arbeid, som skal foregå innenfor alle

Mønsterplanen regulerer innholdet i de enkelte fag, herunder samisk og 
mål for språklige minoriteter. I tillegg gis det regler for praktiske, sosiale og ku
relle oppgaver, klasseråds- og elevrådsarbeid og emner som forutsetter tver
arbeid.

Fagplanene gir regler om målene for undervisningen, læremidler, arbeidsm
lærestoff og progresjon i opplæringen. Planene er videre delt inn i hovedemn
delemner.

Ifølge forordet skal mønsterplanen være en forpliktende ramme for arbe
grunnskolen. Den angir det lærestoff som alle elever skal arbeide med, tilpass
enkelte elevs forutsetninger. Samtidig åpner planen for en viss lokal frihet til å e
og utfylle innholdet i læreplanen. I mønsterplanen heter det:

«Innenfor de rammene som er trukket opp gjennom hovedemnene gi
emnene nærmere oversikt over stoff som alle elevene bør arbeide me
kan ut fra grundige faglige og pedagogiske vurderinger i begrenset 
skifte ut delemner med andre som faller inn under hovedemnet, og v
delemner i tillegg til dem som er oppført i fagplanene. Slike tilvalg eller
skiftinger kan gjøres når en mener at det fører til at hovedemnet blir de
på en bedre måte. Hvert delemne er beskrevet med stikkord. Disse h
semplifiserende status.»

M 87 har vært behandlet av Stortinget (St.meld. nr. 15 (1986-87) og Innst. S. 
(1986-87)). Mønsterplanen ble endelig ajourført i samsvar med stortingsbeha
gen.

Det arbeides nå med en ny læreplan for et 10-årig skoleløp i grunnskolen. 
planen for grunnskolen skal foruten læreplaner for fag og emner også bestå
dokument som knytter læreplanene for fag og emner sammen med den gen
læreplanen for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. D
mentet skal inneholde prinsipper og retningslinjer for oppbygning, organiserin
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innhold i 10-årig grunnskole og er fremmet i St.meld. nr. 29 (1994-95) Om prin
per og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan. Ved sluttbehandlinge
utvalgets utredning hadde Stortinget enda ikke behandlet meldingen. Depart
tet tar sikte på at de nye læreplanene skal tas i bruk når grunnskolereformen
settes 01.07.97.

21.3.3 Videregående opplæring
I forbindelse med Reform 94 har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartem
utarbeidet nye læreplaner for studieretningene innen videregående opplæ
Læreplanene inneholder kunnskaps- og ferdighetsmål og regler for vurderin
elevenes arbeid. Enkelte steder fastlegger læreplanene også hvilket læresto
ene skal arbeide med. Som vedlegg til læreplanene har departementet gitt r
bindende regler om fag- og timefordelingen.

I læreplanen for matematikk er det også gitt pålegg om at elever på 5-time
get skal ha lommeregner med grafisk vindu. Det er etter utvalgets oppfatning
kert om en slik bestemmelse er gyldig. Det vises til ordlyden i lvgo. § 5, som be
ser seg til «mål og hovedmomenter». Det vises videre til ovennevnte uttalelser
arbeidene om at den metodiske tilpasningen skal skje lokalt.

Departementet har utarbeidet metodiske veiledninger med råd om hvord
nye læreplanene kan tas i bruk, herunder råd om relevant lærestoff, om planle
av opplæringen og om vurdering.

21.3.4 Voksenopplæringen
Innen voksenopplæringen er det gitt læreplan for grunnskoleopplæring for vo
og læreplan for grunnskoleopplæring av fremmedspråklige voksne. Lærepla
bygger på målsettingene og intensjonene i M 87. Videre er det gitt lærepla
norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige.

21.4 STATLIG STYRING AV OPPLÆRINGENS INNHOLD I DANMARK 
OG SVERIGE

21.4.1 Den svenske grunnskolen og gymnasieutdanningen

I den svenske skollagen (SFS 1985:1100) er det gitt time- og fagfordelingspla
grunnskolen, se bilag 3. Planen skal tas i bruk fra 1995.

I lovens fjerde kapittel § 3 a er regjeringen gitt hjemmel til å gi nærmere
skrifter om bruken av grunnskolens timeplan, og til å gjøre begrensede avv
planen dersom det foreligger særskilte grunner.

I den svenske forskrift for grunnskolen - Grundskoleförordningen av 19
fjerde kapittel § 16 heter det:

«För grundskolan gäller en läroplan. Den innehåller1. mål och riktlinjer
skolans verksamhet,2. timplaner,3. föreskrifter för timplaner och4. kurs
ner.  Läroplanen fastställs av regeringen eller, efter bemyndigande av 
ringen, av Statens skolverk. Sådana kursplaner som er lokalt utarbetad
som avser andre tilvalskurser än treåriga kurser i franska, tyska och 
språk fastställs av styrelsen. Till läroplanen hör också kommentarmat
Dette er inte bindande.»

I henhold til bestemmelsen har regjeringen gitt Förordning om läroplan för det 
gatoriske skolväsendet, som innføres gradvis fra og med skoleåret 1995/96.
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Læreplanene fastlegger verdigrunnlag, oppgaver, mål og retningslinje
grunnskolen. Målene er delt inn i mål som elevene minst skal ha oppnådd nå
ferdige med skolen, og mål som det skal strebes mot. Sistnevnte mål skal s
angi retningen for skolens arbeid.

De svenske læreplanene for grunnskolen inneholder ikke planer for de en
fag, slik som f.eks. den norske mønsterplan for grunnskolen. De begrenser se
fastlegge svært kortfattede og generelle kunnskapsmål for fagene i skolen. E
undervisningspersonalets og rektors plikter er regulert i læreplanene.

Gymnasieutdanningen består av 3-årige nasjonale programmer og spesia
mede programmer, og av individuelle programmer, jf. skollagen femte kapitte
første ledd. I bilag 1 til skollagen er det fastsatt en liste over de nasjonale pro
mene. Videre er det i bilag 2 fastsatt en timeplan for de enkelte programmene
under fordeling av timer på de enkelte emner. I bilag 1 til Gymnasieförordnin
(SFS 1992:394) er det fastsatt linjer innen de forskjellige nasjonale programm
Forskriften inneholder for øvrig nærmere bestemmelser om opplæringens inn

Videre er det gitt Förordning om 1994 års läroplan för det frivilliga skolf
merna. Denne forskriften omfatter læreplaner for gymnasieutdanningen og vo
opplæringen. Planene inneholder de samme hovedelementer som læreplan
grunnskolen.

21.4.2 Den danske folkeskolen
I den danske lov om folkeskoler av 30.06.1993 nr. 509 er generelle bestemm
om undervisningens innhold og fagfordelingen i grunnskolen lovfestet. Loven 
tar også en fordeling i forhold til de enkelte klassetrinn.

Ifølge folkeskoleloven § 10 skal undervisningsministeren fastsette regle
formålet med undervisningen i folkeskolens fag og emner og angi sentrale k
skaps- og ferdighetsområder for den. Slike regler er gitt ved forskrift av 06.06.1
I tillegg utgir undervisningsministeren for hvert fag og emne en veiledende lese
og en undervisningsveiledning.

Etter folkeskoleloven § 14 femte ledd gir undervisningsministeren skrift
prøver til folkeskolens avgangsprøve. Undervisningens innhold skal være s
kravene ved avgangsprøvene kan oppfylles, jf. lovens § 18 tredje ledd.

Undervisningsministeren er ikke gitt hjemmel til å gi rettslig forpliktende reg
om arbeidsmetoder eller organisering av undervisningen.

De enkelte folkeskoler har plikt til å ha godkjente leseplaner. Det er kommu
som godkjenner leseplanene.

21.5 UTVALGETS VURDERINGER AV DEN RETTSLIGE REGULERIN-
GEN AV OPPLÆRINGENS INNHOLD, HERUNDER LÆREPLAN-
ENES LOVHJEMMEL

21.5.1 Generelt

Fagfordelingen, målet for kristendomsundervisningen, visse sider av samfunn
og en viss grad av valgfrihet i grunnskolen er i dag lovfestet, se grunnskolelo
7. For videregående opplæring er det gitt en rekke bestemmelser i lov om vide
ende opplæring og fagopplæringsloven om strukturen og innholdet i opplær
og om fag- og svenneprøver.

Departementet er gitt hjemmel til å gi nærmere regler om opplæringens inn
- herunder om vurdering av elevene - både for grunnskolen og videregående o
ring, jf. gsl. § 13 nr. 6, lvgo. § 6 og lfa. § 19 siste ledd.
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Utvalget vurderer nedenfor den rettslige reguleringen av innholdet i opplæ
gen. I tråd med utvalgets prinsipielle vurderinger i "Generelle utgangspunkter for
den rettslige regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11 ovenfor legges det ti
grunn at den nasjonale styringen av opplæringens innhold skal bidra til å
– sikre et felles kultur-, verdi- og kunnskapsgrunnlag
– sikre et høyt kunnskapsnivå i befolkningen
– sikre et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud til alle
– lette skolebytte ved flytting
– lette opptak til videregående opplæring og høgre utdanning.

Ovennevnte hensyn må veies mot behovet for lokal tilpasning. Det er etter utv
oppfatning flere forhold som begrunner et slikt behov:
– Lokal tilpasning fører til bedre utnyttelse av ressursene.
– Lokal tilpasning skaper nærhet til lokalsamfunnet.
– Lokalt tilpasningsarbeid gir eierforhold og økt bevissthet i det pedagog

arbeidet.
– Lokalt læreplanarbeid gjør at undervisningen i større grad kan baseres på

enes egne erfaringer, noe som gir undervisningen mer mening.
– Lokale læreplaner kan tilpasses den enkelte elevs interesser.
– Lokale læreplaner kan tilpasses den enkelte elevs framdriftstakt.

Det vises også til at respekt for lærerprofesjonen tilsier en stor grad av auton
arbeidsmåter. Nasjonale krav til kompetanse sikrer at undervisningspersona
utdanning i hvordan undervisningen skal foregå.

Sammen med en lovfestet adgang til å fravike læreplanene i enkelttilfelle
"Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisni
kap. 19) vil begrensningene i departementets læreplanhjemmel sikre at lærep
ikke kommer i veien for behovet for individuell tilpasning.

Etter utvalgets oppfatning er det følgende sider ved opplæringen som eve
kan tenkes gjort til gjenstand for styring gjennom lov, forskrifter eller veilednin
– verdier
– holdninger
– generelle mål
– fag- og emneinndelingen
– timefordeling på de enkelte fag
– kunnskaps- og ferdighetsmål knyttet til det enkelte fag
– hva elevene skal lære om og arbeide med i de enkelte fag
– læremidler
– undervisningsmetoder
– organisering
– progresjon, plassering av hovedmomenter og måloppnåelse i skoleløpet
– vurdering

Målangivelser kan både være mål som det skal styres mot, og mål som skal o
I utvalgets vurderinger legges det til grunn at departementet kan gi veiledn

om de sider av opplæringens innhold som ikke dekkes av lovens forskriftshje
Utvalget forutsetter i denne forbindelse at veiledningene både i form og inn
ikke er av forpliktende karakter.

Videre legger utvalget til grunn at de nasjonale krav til undervisningspers
lets kompetanse og den nasjonale styring av lærerutdanningen i hovedsak sk
rettholdes, se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap.
28.
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Utvalget finner det hensiktsmessig å vurdere den rettslige styringen av o
ringens innhold i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæringe
for seg. Det vises til de forholdsvis store forskjeller mellom de tre opplæringso
der. For eksempel er grunnskolen obligatorisk og generell, mens videregåend
læring er frivillig og tar sikte på spesialisering for yrke eller høgre utdanning. V
senopplæringen skal dekke et mangeartet behov for kompetanse for eleve
meget ulik bakgrunn.

Utvalget vil imidlertid først gi en samlet vurdering av hjemmelen for den ge
relle del av læreplanverket.

Elevenes og lærlingenes rettigheter i forhold til lov- og forskriftsreglene
opplæringens innhold vurderes i "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18, punkt 18.6.1.

21.5.2 Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæ-
ring - generell del

Den generelle læreplanen klargjør skolens samfunnsmandat ved å gi en utdy
av det verdigrunnlag, det menneskesyn og de fostringsoppgaver opplæringsm
innebærer.

Planen gir overordnede mål og prinsipper for opplæringen og omfatter h
nings- og verdimål og generelle kunnskaps- og ferdighetsmål. Utgangspunk
formålsparagrafene i lovene for grunnskole, videregående opplæring, fagoppl
i arbeidslivet og voksenopplæring.

Den generelle læreplanen er i dag hjemlet i grunnskoleloven § 7, der de
mentet gis kompetanse til å gi en nærmere utforming av skolens mål. Videre e
nen hjemlet i lov om videregående opplæring § 5 og lfa. § 18 første ledd, som
setter at departementet gir de overordnede mål for videregående opplærin
generell læreplan.

Et av formålene med den generelle læreplanen er å gi en forpliktende ramm
de øvrige læreplanene. Da det er departementet som også gir de øvrige lærep
kunne den generelle læreplan vært en like forpliktende ramme for læreplanar
i form av en intern instruks. En slik instruks kunne vært gitt uten lovhjemmel.

Rettslig regulering av de overordnede mål og prinsipper som skal ligge til g
for opplæringens innhold, har imidlertid en viktig funksjon utover å gi retningslin
for departementets øvrige læreplanarbeid. Skolens oppgaver er knyttet til en
mål og prinsipper av overordnet karakter. Dette gjelder for eksempel utviklin
elevenes selvstendighet og samarbeidsevne, kreativitet og kritiske sans, og p
per om demokrati og likestilling. Slike mål og prinsipper blir først og fremst fast
gjennom opplæringslovenes formålsbestemmelser. De må imidlertid også g
nærmere utforming i forskrifter.

På denne bakgrunn foreslår utvalget at Kongen i Statsråd skal ha hjemm
gi utfyllende forskrifter til lovens formålsbestemmelser, med de overordnede
og prinsipper for grunnskoleopplæringen, videregående opplæring og vokse
læringen. Ved at myndigheten legges til Kongen i Statsråd - og dermed ikke
delegeres til departementet - sikres det at et videre sett av hensyn blir ivareta
vurderingen av forskriftenes omfang, utforming og innhold.

Utvalgets medlem Hove vil for sin del uttrykke tvil om det er riktig med en for
skriftshjemmel knyttet til formålsbestemmelsen. Slike bestemmelser er gene
forhold til resten av loven.
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21.5.3 Grunnskolen

21.5.3.1 Generelt

Grunnskoleloven gir departementet kompetanse til å gi rettslig forpliktende r
for de fleste sider av opplæringens innhold. Reglene skal være utfyllende i fo
til lovens øvrige regler, herunder lovfestingen av grunnskolens fagfordeling og
mål.

Utvalget foreslår at grunnskolens fag- og emnefordeling lovfestes. Denne
delingen er så sentral at den bør fastsettes av Stortinget. Dette gjelder også b
melsene om at en del av undervisningen skal kunne benyttes til valgfrie fag
kurs, til leirskoleundervisning eller til opplæring ved andre skoler eller legges t
arbeidsplass utenfor skolen. Dagens oppregning av grunnskolens fag i grunn
loven § 7 nr. 2 må imidlertid oppdateres. Oppregningen skal ikke være uttømm
men angi de viktigste fag og emner.

Den videre fastlegging av en eventuell rettslig bindende regulering av op
ringens innhold bør overlates til departementet og den sakkyndige bistand de
mentet forutsettes å innhente. Imidlertid har utvalget vurdert om departem
fremdeles skal ha slik kompetanse, og i tilfelle hvor omfattende denne kompet
skal være.

Som nevnt ovenfor skal den nasjonale styringen av opplæringens innhold
nasjonale og individuelle hensyn. Etter utvalgets oppfatning sikres slike hen
utgangspunktet best gjennom rettslig bindende regler. Rettslig bindende regl
imidlertid bare benyttes i de tilfeller der de nasjonale hensyn og hensynet ti
enkeltes rett til likeverdig opplæring veier tyngre enn behovet for lokal og indiv
ell tilpasning. I andre tilfeller bør det eventuelt benyttes veiledninger.

Det antas at rettslig regulering av overordnede mål og prinsipper (se p
21.5.2 ovenfor), fag- og emneinndelingen, timefordelingen på de enkelte fa
sentrale arbeidsmåter og kunnskaps- og ferdighetsmål og hovedmomenter i o
ringen innen det enkelte fag og emne, sammen med felles vurdering av ele
kunnskaper og ferdigheter, felles kompetansekrav for undervisningspersona
en felles lærerutdanning, er en tilstrekkelig styring av innholdet i opplæringen.
ringen vil ivareta et høyt faglig nivå, en felles progresjon og et felles kultur- og
digrunnlag. Samtidig vil styringen være med på å sikre et likeverdig tilbud for 
landet og bidra til å lette opptaket til videregående opplæring. Ved at fag, emn
lærestoff fordeles på de enkelte klassetrinn, gis det også en progresjon som g
lettere for elever å bytte skole.

Utvalget foreslår således at hjemmelen til å gi rettslig bindende regler om
læringens innhold i grunnskolen begrenses til å omfatte de overordnede mål og
sipper for grunnskolen, sentrale arbeidsmåter, den nærmere fag- og emneinn
gen, timefordelingen, og kunnskaps- og ferdighetsmål og hovedmomenter i o
ringen for det enkelte fag og emne, og regler for vurdering av elevene. Ekse
på mulige sentrale arbeidsmåter er periode-, emne- og temaundervisning o
sjektarbeid.

Ovennevnte forskriftshjemmel skal omfatte fastsettelse av progresjonen i
læringen. Videre skal hjemmelen omfatte fastsettelse av undervisningstid til kl
råds- og elevrådsarbeid, se også "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20. I for-
skriftene kan departementet også fastsette hvilke deler av læreplanene so
gjelde for private grunnskoler, eventuelt at de private skolenes læreplaner ska
kjennes av departementet, se nærmere "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.4.3.

Forskriftshjemmelen deles, slik at de overordnede mål og prinsipper gis en
skilt hjemmel i tilknytning til lovens formålsbestemmelser, se punkt 21.5.2. ov
for.
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Fastlegging av de deler av opplæringens innhold som ikke omfattes av 
nevnte lovforslag, vil være overlatt til de enkelte kommuner, den enkelte skole
den enkelte lærer. Departementet kan imidlertid gi råd og veiledning av ufor
tende karakter også for disse deler av opplæringen.

Utvalget forutsetter at læreplanene ikke går for langt i å fastlegge deta
kunnskaps- og ferdighetsmål, men avpasser detaljeringsgraden i forhold til be
for lokale og individuelle tilpasninger. Det forutsettes likevel at læreplanene a
opplæringens innhold så presist og konkret som mulig fordelt på det enkelte å
at en felles progresjon og et felles evalueringsgrunnlag sikres.

21.5.3.2 Særlig om opplæring i finsk

Gjennom lang tid har det vært innvandring fra Finland til Norge med bosett
ulike kommuner. Etterkommerne av disse innvandrerne omtales gjerne som k
For kvenske barn har det i varierende omfang vært gitt finskopplæring. Opplæ
i finsk for denne gruppen vil derfor stå i en annen stilling enn opplæring i fremm
språk.

Den hjemmelen utvalget foreslår i punkt 21.5.3.1 vil også omfatte forskr
om opplæring i finsk. Dette innebærer en videreføring av gjeldende rett. Forsla
reformer på dette området har etter utvalgets oppfatning ligget utenfor dets m

21.5.3.3 Særlig om tegnspråkopplæring for hørselshemmede

Synet på tegnspråk har i løpet av de siste 20 årene endret seg, fra å ses på
«hjelpemiddel» i tilegnelsen av norskspråk til å bli sett på som et eget fullve
språk. Denne forståelsen av tegnspråket ligger blant annet til grunn for grunns
forskriften § 2-4. Viktigheten av å sikre hørselshemmede barn språkopplæ
tegnspråkmiljø er blant annet understreket av Stortingets kirke-, utdanning
forskningskomité i Innst.S. nr. 170 (1994-95), der det videre framheves at slik
læring må vurderes som språkopplæring, ikke som et spesialpedagogisk tilta

Utvalgets forslag i punkt 21.5.3.1, vil også gi departementet hjemmel til 
forskrifter om opplæring i tegnspråk for hørselshemmede. Dermed vil rege
grunnskoleforskriften § 2-4 om rett til opplæring i tegnspråk, som ennå ikke
trådt i kraft, kunne videreføres i en ny opplæringslov.

Utvalget vil for øvrig bemerke at tegnspråkopplæring kan være ønskelig 
for hørende barn av hørselshemmede foreldre.

21.5.4 Videregående opplæring
Innholdet i videregående opplæring er i dag regulert gjennom bestemmelse
opplæringsordningen i lvgo. § 3 og lfa. § 1b og forskrifter - herunder lærepla
gitt med hjemmel i lvgo. § 5 og lfa. § § 1b, 2, 13 og 18. Videre er det både i lfa
19 flg., i læreplanene og i andre forskrifter gitt regler for vurdering av elever og
linger.

Læreplanene for videregående opplæring med vedlegg fastsetter i dag m
og hovedmomenter i opplæringen i det enkelte fag. Time- og fagfordelingene 
enkelte studieretninger blir også fastsatt i læreplanene.

Det vises for øvrig til nærmere framstilling av gjeldende rett i punkt 21
ovenfor.

Etter utvalgets oppfatning er et felles kurstilbud, en felles fagsammensetni
felles mål og hovedmomenter i opplæringen i det enkelte fag nødvendig for å
en nasjonal standard i undervisningen. Ved at opplæringen gis en progresjon 
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felles for hele landet, blir det også lettere for elevene å bytte skole ved flytting. 
synet til en nasjonal standard og skolebytte sikres også gjennom en felles tim
fagfordeling.

For å lette opptaket til videre utdanning og adgangen til arbeidslivet må ele
og lærlingene gis en felles dokumentasjon for sine kvalifikasjoner. Dette stiller 
krav om en vurdering i form av standpunktkarakterer, eksamen eller fagp
svenneprøve og om en nærmere informasjon om hva eleven og lærlingen har
det med. Slike krav oppfylles gjennom et felles nasjonalt innhold i opplæringe
elev- og lærlingvurdering som er tilnærmet lik over hele landet.

På denne bakgrunn foreslår utvalget at dagens hjemmel til å gi forskrifte
opplæringens innhold - herunder bestemmelser om fag- og timefordeling, vurd
og læretid i bedrift - videreføres. I denne sammenheng foreslås det en felles 
mel for fag som har læretid i bedrift, og for øvrige fag i videregående opplærin

Hjemmelen inkluderer en videreføring av dagens ordning der fagprøve 
svenneprøve kan avlegges på grunnlag av lang og allsidig praksis innenfor fag
lfa. § 20).

Hjemmelen skal omfatte fastsettelse av undervisningstid til elevrådsarbe
også "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20. Videre skal departementet kunn
fastsette hvilke deler av læreplanene som skal gjelde for private tilskuddss
eventuelt at de private skolenes læreplaner skal godkjennes av departemen
nærmere "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 21.5.4.3.

Hjemmelen vil også omfatte forskrifter om opplæring i finsk og opplærin
tegnspråk for hørselshemmede, se også punkt 21.5.3.2 og 21.5.3.3.

Som for grunnskolen forutsetter utvalget at læreplanene ikke går for lan
fastlegge detaljerte kunnskaps- og ferdighetsmål, men avpasser detaljerings
i forhold til behovet for lokale og indivduelle tilpasninger. Læreplanene bør like
angi opplæringens innhold så presist og konkret som mulig fordelt på det enke
slik at en felles progresjon og et felles evalueringsgrunnlag sikres.

Som for grunnskolen foreslås det at hjemmelen til å gi forskrifter om over
nede mål og prinsipper tilknyttes lovens formålsbestemmelser, se punkt 2
ovenfor.

Dagens lovregler om opplæringens innhold foreslås i hovedsak oppretth
Utvalget vil imidlertid foreslå visse forenklinger i forhold til bestemmelsene 
opplæringsordning og vurdering i dagens fagopplæringslov. Blant annet for
utvalget at dagens lovregulering av fag- og svenneprøver i hovedsak oppheve
at det blir bedre samsvar mellom departementets forskriftskompetanse for v
ring i fag med læretid i bedrift og øvrige fag i videregående opplæring. Imidle
opprettholdes yrkesopplæringsnemndas lovfestede kompetanse i tilknytnin
utstedelse av fag- og svennebrev, se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap.
32.

Videre er hjemmelen for departementet til å fastsette kurstilbudet - heru
kursstrukturen - i videregående opplæring noe uklar. Det foreslås derfor en u
kelig hjemmel til å gi forskrifter om kurstilbudet.

På bakgrunn av det store antall kombinasjoner både når det gjelder fagsam
setningen og struktur, foreslås det ikke ytterligere lovfesting av opplæringens
hold utover videregående opplærings formål, se "Formålsbestemmelser" i kap. 13.

21.5.5 Voksenopplæringen
Med hensyn til voksenopplæring på grunnskolens og videregående opplæ
område vises det til drøftelsen ovenfor. Det forutsettes at hjemmelen til å gi for
ter om opplæringens innhold - herunder vurdering - for grunnskolen og vider
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ende opplæring i utgangspunktet også skal gjelde for voksne. Det antas at hje
len gir rom for å fastsette de regler som er nødvendige for å sikre at opplæring
tilpasset de voksnes særlige behov.

Videre vises det til punkt 21.5.2 ovenfor der det foreslås at departement
hjemmel til å gi forskrifter om overordnede mål og prinsipper for blant annet v
senopplæringen.

Det vises for øvrig til "Lovens virkeområde" i kap. 37 om virkeområde, der de
foreslås at videregående opplæring og grunnskoleopplæring som ikke er und
kommunalt eller fylkeskommunalt ansvar, ikke skal omfattes av lovens regler,
under bestemmelsene om opplæringens innhold.

21.6 UTVALGETS VURDERINGER OM PLIKTSUBJEKTER
Dersom læreplanene skal være et rettslig bindende dokument, må læreplanen
være forpliktende for enkeltpersoner eller andre rettssubjekter. Spørsmåle
pliktsubjektene kan reguleres i læreplanene selv, i loven eller i både lov og læ
ner.

En vanlig reguleringsteknikk er at det overlates til forskriftsmyndigheten 
stilling til hvem forskriftene skal forplikte. Lovgiver begrenser seg til å gi den 
strekkelige hjemmel til å forplikte de aktuelle rettssubjekter.

Dagens læreplaner gir imidlertid i liten grad veiledning om hvem som er 
pliktet av planens påbud. På grunn av læreplanenes særegne karakter kan de
ikke i fremtiden forventes at dette spørsmål avklares i læreplanene. En eve
regulering må således skje i lov.

Etter utvalgets oppfatning er det flere forhold som taler for en lovfesting
pliktsubjektene i forhold til læreplanene. Lovfesting vil gi de enkelte aktørene i 
levirksomheten klarhet i sine forpliktelser, noe som også vil gjøre planene
effektive. De forskjellige subjektene vil etter dette vanskeligere kunne tolke
vekk fra sine plikter.

Lovfesting vil også bidra til en klarere og mer konsekvent statlig styring
kommunesektorens skolevirksomhet.

Utvalget vil på denne bakgrunn foreslå at spørsmålet om pliktsubjekter lo
tes.

Som arbeidsgiver for undervisningspersonale og skoleledelse har kommu
og fylkeskommunene en alminnelig styringsrett overfor sine tilsatte. Styringsre
bygger på den enkelte arbeidsavtale og gir arbeidsgiveren innenfor avtalen
eventuelle tariffavtaler - myndighet til gi instrukser om arbeidets utførelse, heru
pålegg som i dag befinner seg i læreplanene for grunnskolen og i læreplane
skoledelen av videregående opplæring.

Det kunne således tenkes at læreplanenes forpliktende karakter begrens
gjelde overfor kommunene og fylkeskommunene, og at det forutsettes at de nø
dige instrukser om undervisningen gis til skoleledelse og undervisningsperso

Gjeldende læreplaner må imidlertid oppfattes slik at de i stor grad henve
seg til den enkelte skole og den enkelte lærer. Ved at læreplanene henvend
direkte til den enkelte lærer, markeres lærernes profesjonelle ansvar.

Praktiske hensyn taler også for at læreplanene henvender seg direkte til 
visnings-personalet, og ikke går veien om arbeidsgiveren. Læreplanen er m
være bindende for undervisningen i den enkelte skole og i det enkelte klasser
oppgave som utføres av den enkelte lærer.

Utvalget vil derfor foreslå at loven fastsetter at undervisningspersonalet 
skoleslag har plikt til å gi opplæring i samsvar med læreplanene. Skoleledern



NOU 1995:18
Kapittel 21 Ny lovgivning om opplæring 194

plan-

over-
s og
er som
joner

e om
 anses
 per-

vene
deles

i for-
s og
er og
e til-
plæ-

 for-

var i

r om
delse

relle
eter.
atisk
nn-

r på
ppfat-

slo-
ring, jf.
nvis-
kal i
ksbe-
, når

kriften

tikk
 egnet
å skil-
skrif-
gene
ha plikt til å organisere og legge grunnlag for undervisning i samsvar med lære
ene.

Undervisningspersonale og skoleledelse er i denne forbindelse forpliktet 
for kommunen eller fylkeskommunen, og ikke i forhold til elevene. Personalet
ledelsens plikter er begrenset av de ressursmessige og organisatoriske ramm
arbeidsgiveren setter. Det vises i denne forbindelse til at de aktuelle sanks
overfor undervisningspersonale eller skoleledelse ved brudd på forskriften
læreplanen vil være advarsel, oppsigelse og avskjed. Slike reaksjoner vil ikke
gyldige dersom de er begrunnet i mangelfull undervisning som skyldes forhold
sonalet selv ikke har kontroll over.

Ovennevnte begrensning av lærernes rettslige forpliktelser i forhold til ele
omfatter imidlertid ikke ansvar på andre grunnlag. Lærerne vil således frem
kunne komme i ansvar på alminnelig erstatningsrettslig grunnlag.

Utvalget vil også foreslå å videreføre læreplanenes forpliktende karakter 
hold til kommuner og fylkeskommuner. Forpliktelsene følger av kommunene
fylkeskommunenes generelle ansvar for opplæringsvirksomheten. Kommun
fylkeskommuner skal således fremdeles ha en plikt til å organisere og tilfør
strekkelige ressurser til opplæringsvirksomheten slik at hver enkelt elev gis op
ring i samsvar med læreplanene.

Ovennevnte vurderinger omfatter også departementets forskrifter til lovens
målsbestemmelser.

Det vises for øvrig til utvalgets utredning av lærebedriftens opplæringsans
"Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32.

21.7 UTVALGETS VURDERINGER OM LÆREPLANENE SOM FOR-
SKRIFT

Utvalget har vurdert om læreplanene bør unntas fra forvaltningslovens regle
forberedelse, vedtakelse og kunngjøring av forskrifter. Det vises i denne forbin
til oversikten over forvaltningslovens regler om forskrifter i "Særlig om reglene for
enkeltvedtak og forskrift" i kap. 15 punkt 15.2.

Forvaltningslovens forskriftsbestemmelser er ment å gjelde for alle gene
regler som er bestemmende for private rettssubjekters plikter og rettigh
Bestemmelsen om høringsplikt i forvaltningsloven § 37 skal sikre en demokr
og faglig forsvarlig tilblivelse av forskriftene. Videre skal bestemmelsene om ku
gjøring og form i § 38 sikre at plikter og rettigheter blir kjent for dem de gjelde
en måte som klart markerer at reglene er rettslig bindende. Etter utvalgets o
ning gjelder nevnte hensyn også i forhold til læreplanene.

Utvalget finner således ikke grunn til å foreslå noe unntak fra forvaltning
vens regler om forskrifter. Dette innebærer at læreplanene må sendes på hø
fvl. § 37. Videre skal reglene betegnes som forskrift, inneholde hjemmelshe
ning og nevne det forvaltningsorgan som gir forskriften, jf. § 38. Forskriften s
sin helhet kunngjøres i Norsk Lovtidende dersom den ikke omfattes av unnta
stemmelsen i § 38 tredje ledd. Etter fvl. § 38 annet ledd kan kunngjøringen
praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, begrenses til en kort omtale av fors
med opplysning om hvor den fullstendige tekst kan fås.

I tillegg bør det etter utvalgets oppfatning stilles krav til klarhet og systema
ved utforming av forskriftene. Dagens læreplaner må således anses som lite
som forskrifter. De deler av læreplanene som er ment å være veiledninger, m
les fra de deler som er ment å være rettslig forpliktende eller gi rettigheter. I for
tene må ordlyden klart gi til kjenne den rettslig bindende karakter. I veilednin
må det framgå klart at dokumentet ikke er forpliktende eller gir rettigheter.
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21.8 SÆRLIG OM FORSØK, AVVIK FRA LÆREPLANEN
Etter grunnskoleloven § 7 nr. 8 kan Statens utdanningskontorer gi kommune
latelse til å gjøre avvik fra læreplanene. Et sentralt vilkår er imidlertid at opplæ
gen totalt sett ikke blir dårligere. I henhold til lov om videregående opplæring
annet ledd kan departementet gi en skole adgang til å gjøre avvik fra bestem
om fagkrets.

Øvrige avvik må eventuelt hjemles i lov om forsøk i offentlig forvaltning 
26.06.1992 nr. 87 (forsøksloven).

Avviksbestemmelsene i grunnskoleloven og lov om videregående opplæ
ble vurdert i forbindelse med tilpasningen av særlovgivningen til ny kommun
(Ot.prp. nr. 59 (1992-93)). I denne forbindelse ble de eksisterende bestemm
vurdert som nødvendige, da forsøksloven ikke omfatter faglige forsøk.

Utvalget finner derfor ikke grunn til å foreta noen ny vurdering av bestemm
sene. Utvalget finner det imidlertid naturlig å presisere i lovteksten at fylkesk
munen er søker innen videregående opplæring. Videre overlates det til depart
tet eventuelt å delegere ansvar og kompetanse til Statens utdanningskontor, o
grunnskolens vedkommende.
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Organisering av skoleundervisningen, herunder 
klassestørrelser

22.1 INNLEDNING
Utredningen i dette kapitlet avgrenses mot spørsmål knyttet til privatskolene. 
spørsmålene blir behandlet i "Privat opplæring" i kap. 34.

Dagens skoleklasse kan beskrives som en fast organisatorisk enhet av 
ved en skole. Klassen opprettholdes til vanlig med de samme elever fra skol
start og gjennom skoleåret. Klassen ledes av en lærer som er klassestyrer.

Klassebegrepet har betydning i minst fire retninger: ressursmessig, so
pedagogisk og organisatorisk. I tillegg har grunnskoleloven en rekke regler om
seorganisering i fådelte skoler som i hovedsak er begrunnet i et ønske om å
forholdene til rette for en sterkt desentralisert grunnskole: Fådelingsreglene m
gjør skoledrift der det ikke er elevgrunnlag for fulldelt skole. Samtidig som elev
sikres skole der de bor, begrenses dermed også omfanget av skoleskyssen.

En skole kan i hovedtrekk beskrives som en organisasjon som består av e
undervisningspersonale og andre tilsatte. Undervisningspersonalet gir opplær
elevene, til vanlig under pedagogisk og administrativ ledelse av en rektor, som
representerer kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver. Skolen er u
lagt instruksjonsmyndighet fra vedkommende kommune eller fylkeskommune.
ligger til vanlig i en eller flere bygninger som ligger samlet i umiddelbar nærhe
hverandre.

En rekke bestemmelser i opplæringslovgivningen knytter seg - direkte og 
rekte - til klasse- og skoleenhetene i grunnskole og videregående opplæring i
Reglene om opplæringens organisering har stor betydning for ressursinnsa
form av lærerårsverk pr. elev. Utvalget har derfor valgt å drøfte disse forhol
samlet.

Bestemmelsene på dette området tar blant annet sikte på å sikre at opplæ
virksomheten foregår i hensiktsmessige pedagogiske og sosiale grupper der
og lærere sikres en god arbeidssituasjon og et godt læringsmiljø. De skal ogs
- sammen med andre bestemmelser - til at ressursinnsatsen blir sikret på e
mumsnivå.

Der annet ikke er sagt, vil fremstilingen her dreie seg om opplæring i grunn
len og videregående opplæring i skole. De særlige spørsmål som gjelder org
ring og ressurstilførsel til spesialundervisning, vil likevel bli behandlet i "Opplæ-
ring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19.

22.2 GJELDENDE RETT

22.2.1 Klassestørrelse og klasseinndeling

Etter gsl. § 5 nr. 1 er maksimal klassestørrelse 28 elever for 1.-6. klasse og 30
for 7.-9. klasse når alle elevene i klassen tilhører samme alderstrinn. Det e
adgang til å gå utover maksimum.

Det er imidlertid også anledning til å aldersblande elever i en grunnskolek
etter § 5 nr. 1. I en slik klasse vil det være elever av ulik alder og følgelig ogs
hørende ulike klassetrinn. Ved aldersblanding gjelder følgende maksimumsst
ser: Er det fire alderstrinn eller mer i klassen, er maksimal klassestørrelse 12 e
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Er det tre alderstrinn i klassen, er maksimal klassestørrelse 18 elever. Er 
alderstrinn i klassen er maksimal klassestørrelse 24 elever.

Når skolen bare har ett alderstrinn i hver klasse kalles skolen fulldelt. Har
len en eller flere klasser som består av elever fra ulike alderstrinn, kalles s
fådelt.

Er det mellom 20 og 60 elever på hvert alderstrinn, bør skolen ha klasser p
9 klassetrinn, jf. gsl. § 2 nr. 2.

Det er noe usikkert hvorvidt fådelingsreglene knytter seg til alle klassetr
grunnskolen eller bare til barnetrinnet. Gsl. § 5 hadde opprinnelig et nr. 3 med d
ordlyd: «På ungdomssteget skal det berre vere eitt årskull i klassen. Departem
gjev nærmare reglar for klasseskipnaden.» Denne bestemmelsen falt bort v
endring av grunnskoleloven i 1975. I Ot.prp. nr. 64 (1973-74) begrunner dep
mentet forslaget slik: «Departementet meiner at det ikkje lenger er grunn til
særreglar for klassestorleiken på ungdomssteget (noverande nr. 3) ...» Selv 
ikke framgår klart av denne uttalelsen, er det grunn til å anta at det ved det
åpnet for fådeling også på ungdomssteget. Praksis i dag er at slik blanding 
sted, om enn i vesentlig mindre grad enn på barnetrinnet.

Lvgo. § 9 b gir departementet hjemmel til å gi nærmere forskrifter om ma
mum elevtall i klasser og grupper i videregående opplæring. Dette er gjort i 
skriv F-61-94: Det kan være maksimalt 30 elever i klassen i allmenne fag og 
simalt 15 elever i klassen på studieretningsfag i yrkesfaglige studieretninger.

Lov om videregående opplæring gir ikke regler om aldersblanding.

22.2.2 Forholdet klassestørrelse-ressursinnsats
Siden opplæringen forutsetningsvis skal ivaretas av kvalifisert lærer, jf. gsl. §
og 18 og lvgo. § § 17, 18 og 20, innebærer reglene om klassestørrelse et krav
minimum av årsverk pr. elev til undervisning i klassen. Maksimumstallene er 
både et utrykk for gruppestørrelse - de angir hvor stor elevgruppen kan være -
minimumsnorm for årsverk pr. elev til undervisning - det skal være minst en l
pr. 28 elever på barnetrinnet pr. time, osv.

Som det blant annet vil fremgå av drøftelsen om 6-åringene, er et slikt sam
fall mellom regulering av gruppestørrelse og av årsverk pr. elev imidlertid in
selvfølge.

22.2.3 Særlig om klasseorganisering
Klassen er i dag en pedagogisk, sosial, organisatorisk og ressursmessig grun
for opplæring i grunnskolen og i videregående opplæring i skole.

Reglene i gsl. § 5 nr. 1 og lvgo. § 9 b omhandler som nevnt elevtall i klas
Loven fastslår ikke eksplisitt at opplæringen skal organiseres med utgangsp
klasser, men andre deler av regelverket ser ut til å bygge på en slik forutsetn
f.eks. gsl. § 33 og § 8 nr. 1.

Det er åpnet for å organisere den ordinære opplæringen på ulike måte
regler gitt med hjemmel i gsl. og lvgo. Etter forskrift for grunnskolen § 1-3 kan s
des «Undervisninga ... gjevast i klasse, i større eller mindre einingar enn klas
individuelt (jf. M 87 "Finansielle styringsmidler" i kap. 8)». Men selv om det ikke
er nevnt eksplisitt, er det grunn til å anta at annen organisering enn klassen m
faglig/pedagogisk begrunnet. Klassen er altså grunnenheten som kan frav
enkelte bestemte situasjoner.
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Etter lvgo. § 3 fjerde ledd kan teoriopplæring for lærlinger og kortere k
«organiseres på ulike måter». Og rundskriv F-61/94 for videregående opplæ
sier:

«De ovennevnte bestemmelser (om maksimaltall) er ikke til hinder fo
nåværende praksis med klasser/grupper utover maksimalrammene fo
stemte formål, kan videreføres. Dette skal være begrunnet i en faglig/p
gogisk vurdering ved den enkelte skole. Det forutsettes at timer 
frigjøres ved slik sammenslåing av klasser, nyttes for de samme eleve
gruppedeling og andre faglig/pedagogiske differensieringstiltak ut fra
faglig, pedagogisk og sikkerhetsmessig vurdering.»

22.2.4 Skolen
Er grunnskolen udelt, går alle elevene ved skolen i samme klasse og kan tilhø
9. klasses alderstrinn. Skolen kan da ha maksimalt 12 elever, jf. gsl. § 5 nr 1.

Er grunnskolen todelt, er elevene fordelt på to klasser etter alderstrinn, f
en klasse med 1. - 6. alderstrinn og en klasse med 7. - 9. alderstrinn. Skolen 
ha maksimum 30 elever.

Er grunnskolen tredelt, er elevene fordelt på tre klasser etter alderstrinn. S
kan da ha maksimum 50 elever.

Er grunnskolen firedelt, er elevene fordelt på fire klasser etter alderstrinn. 
len kan da ha maksimum 84 elever.

Er grunnskolen fulldelt, bør det ikke være mer enn 450 elever ved skolen, j
§ 2 nr. 2. Etter lovens ordlyd er dette helt klart en rent veiledende norm. I Ot.pr
64 (1973-74) foreslo riktignok departementet en maksimal skolestørrelse på
Stortingskomiteen foreslo imidlertid i Innst. O. nr. 74 (1974-75) 450 som ma
mum. Den viste til tilsvarende bestemmelser for videregående skole og uttalte

«Nemnda meiner at ein til vanleg heller ikkje bør planleggje og sk
grunnskolar med meir enn 450 elevar.»

Resultatet ble imidlertid ikke at statlig myndighet fikk kompetanse til å avgjøre
den angitte maksimalstørrelse kan fravikes. Det er da kommunen selv som a
om den har tilstrekkelig grunn til å fravike den veiledende normen.

Lov om videregående opplæring har ikke regler om skolestørrelse.

22.3 UTVALGETS VURDERINGER

22.3.1 Klassen

Ved at den enkelte elev plasseres i en klasse sammen med andre elever, skap
muligheter for trygghet, identitetsutvikling og ulike former for læring knyttet
mellommenneskelige forhold, så som samhandling, omsorg, fellesskap, tilhø
over tid, gjensidig hjelp og støtte, konkurranse osv.

Dagens klasseinndeling i grunnskolen skjer med utgangspunkt i aldersme
forhold. Sosiale, økonomiske og evnemessige forhold har i utgangspunktet
betydning. Klassen blir dermed en enhet på tvers av forhold som ellers ofte s
mennesker. Slik skapes en arena tidlig i livet med gode muligheter for mennes
vekst, økt toleranse, forståelse m.m.

Selv om også evnemessige forhold teller med ved opptak til kurs i videregå
opplæring, vil en rekke av de positive sosiale trekk en finner i klassen i grunnsk
også gjenfinnes i videregående opplæring.

Klassen er gjenkjennelig på tvers av generasjoner og er videreført til tros
de endringer store deler av opplæringen har gått igjennom. Slik blir klassen e
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Klasseundervisning har lange tradisjoner. Pedagogisk utdanning, skolero
utstyr, alternative arbeidsformer, læreplaner, klasselærerfunksjonen, skolema
m.m. tar i stor grad utgangspunkt i klassen. Det vesentlige av opplæringen i s
har skjedd, og skjer, i klassen.

Store deler av regelverket for grunnskolen og videregående opplæring har
sebegrepet som utgangspunkt. Faste klasseenheter gir trygghet for elevene
dig som visse rettigheter for foreldrene er knyttet til klassebegrepet.

Gjennom klasseundervisning og klassestyrerfunksjonen skapes det en mu
for at skolen og undervisningspersonalet kan oppnå tilfredsstillende kjennsk
den enkelte elev. Dette er en forutsetning blant annet for å gi retten til tilpasse
læring et reelt innhold, ikke minst på de tidlige klassetrinn, men også videre u
i skoleløpet. Det vises for øvrig til "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i
kap. 27, der det foreslås at klassestyrerfunksjonen i grunnskolen og i videreg
opplæring videreføres og lovfestes.

Med de endringer samfunnet, og dermed også skolen, har gjennomgå
behovet for kompetanse knyttet til ulike arbeidsmåter og organiseringsforme
Elevene må utvikle kompetanse for å fungere i ulike organiseringer og lær
ulike arbeidsmåter, og ulike organiseringsformer kan gi bedret læringseffekt, b
ressursdisponering m.m.

Utvalget vil på denne bakgrunn foreslå å beholde klassen som utgangspun
organisering av opplæringen. Det vil videre bli foreslått å gi lovregler som åpne
at opplæringen kan organiseres på andre måter der det etter faglige grun
ønskelig. Bruken av ulike arbeidsmåter styres etter utvalgets vurderinger best
nom læreplanene, jf. "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21.
Utvalget vil videre foreslå å lovfeste den enkelte elevs rett til å tilhøre en klasse
en klassestyrer, se også "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27.

22.3.2 Særlig om klassestørrelser og om årsverk til undervisning pr. elev
De aller fleste klasser er i dag mindre enn lovens maksima. Pr. 01.09.1993 v
gjennomsnittlige grunnskoleklasse på ungdomstrinnet 24,6 elever og på barn
net 19,9 elever i fulldelte skoler. Gjennomsnittlig klassestørrelse i fådelte skol
barnetrinnet var 13,3 elever. Tilsvarende tall for videregående opplæring var
elever i klassen i allmenmfag, 12,6 i yrkesfag.

Antall elever pr. årsverk i ordinære grunnskoler (administrasjon og spesia
ler ikke inkludert) var 11,2 pr. 01.09.1993. Tilsvarende tall for videregående 
læring var samtidig 8,0 elever pr. årsverk.

Gjeldende regelverk for grunnskolen om maksimums klassestørrelser, u
visningstimetall og skoleårets lengde, definerer et rettslig bindende minste 
årsverk til undervisning pr. elev i grunnskolen. Grovt skissert er f.eks. gjenn
snittlig minimums timeverk til undervisning pr. elev for en ungdomsskoleelev 
klasse med 30 elever og en lærer 30 timer i uken i 37 uker = 37 timer pr. elev
(à 45 minutter).

For videregående opplæring er departementet gitt hjemmel i lvgo. § 9 a
fastsette retningslinjer for bruk av lærertimer til undervisning. Med lærertimet
for en klasse forstås summen av klassens obligatoriske undervisningstimetall,
til gruppedeling, differensieringstiltak, andre faglig-pedagogiske oppgaver og t
til deling av hensyn til det fysiske arbeidsmiljøet og elevenes sikkerhet. Retn
linjer er gitt i rundskriv F-28/95: Minste lærertimetall for drift av videregående s
ler. Spørsmålet om disse retningslinjenes rettslige karakter har vært forelagt J
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departementets lovavdeling, som antar at retningslinjene er veiledende, ikke r
bindende.

Sammen med reglene om maksimums klassestørrelse i videregående opp
i skole, angir retningslinjene for minste lærertimetall indirekte et gjennomsni
minste årsverk til undervisning pr. elev i videregående opplæring.

Medlemmene Folkestad og Wøien mener at retningslinjene for minste lærer
metall pr. klasse i videregående skole er ment å skulle angi den minste forsv
ressurs i form av lærerårsverk som den enkelte klasse trenger, uavhengig av
elever i klassen. Etter deres oppfatning er det derfor misvisende å omtale
reglene som om deres hovedfunksjon er å sikre en minimumsressurs pr. elev

Utvalget legger til grunn at det relativt store avviket mellom lovens minimum
tall og det faktiske gjennomsnittstall når det gjelder elever pr. årsverk i grunnsk
skyldes for det første at regelverket om klassestørrelser bare sikrer klassen 
festet minimums årsverk til undervisning. Ytterligere ressurser til f. eks. klass
ling, valgfag, vikarer, morsmålsopplæring, tilpasset opplæring og spesialunde
ning tilføres utover dette.

Videre vil gjennomsnittlig samlet årsverk pr. elev måtte bli relativt høyt 
klassen er beregningsenhet og gjennomsnitts klassestørrelse som nevnt fo
relativt lav, noe som blant annet skyldes skolestrukturen med et sterkt desentr
bud.

I tillegg vil forholdstallet elev-lærer være avhengig av leseplikten til lærerne
mindre plikt til undervisning den enkelte lærer har etter avtale, dvs. leseplikt, d
flere lærere må tilsettes for å oppfylle elevenes timetall. En redusert lesepli
altså et høyere gjennomsnittlig samlet årsverk pr. elev.

Avviket indikerer også at det er rom for ulikheter mellom de ressurser som
føres den enkelte klasse, og derigjennom indirekte den enkelte elev. Dette s
også ulikheter i kommunenes ressurser og prioriteringer.

Faste klassedelingstall tjener til å sikre elevene mot å bli undervist i uhen
messig store grupper. Maksimumstall kan på den annen side sies å legitim
opplæringen ligger innenfor lovens grenser når maksimum ikke er overskrede
om det i en gitt situasjon ikke kan sies å være forsvarlig å ha så mange elev
klasse. Klassen kan f.eks. ha et særlig stort innslag av utfordringer knyttet til e
med behov for morsmålsopplæring eller spesialundervisning, sosiale eller em
nelle problemer m.m.

Dette forklarer også noe av dagens store avvik mellom lovens maksimum
og den faktiske gjennomsnittlige klassestørrelse: Også i dag finner kommune
i en rekke tilfeller ikke ønskelig med så store klasser som maksimumsstørr
åpner for.

Dagens ordning mangler i enkelte tilfeller nødvendig fleksibilitet. I dag 
klassene enten deles når det er en elev mer enn gjeldende maksimum, eller s
elev overføres til annen skole. Dette gjelder både den faste organiseringen og
til grunn også i en rekke tilfeller for elever som kommer til i skoleåret. Overfø
vil kunne føre til store ulemper for enkeltelever ved at særlige sosiale og pe
giske forhold ikke kan ivaretas. Klassedeling kan også være svært ugunstig 
godt fungerende klasse, og føre til en vesentlig merutgift uten at læringsgev
for elevene nødvendigvis øker tilsvarende. I enkelte tilfeller vil klassedelingsta
altså kunne begrense kommunenes og fylkeskommunenes muligheter for å o
sere elevene på det som fremstår som den beste og mest hensiktsmessige m

Utvalget har vurdert ulike metoder for å sikre et minste årsverk pr. elev.
kunne f.eks. lovfestes at kommunene og fylkeskommunene skal ha tilsatt und
ningspersonale etter en lovfestet brøkdel årsverk personale pr. elev. En slik m
ville imidlertid etter utvalgets oppfatning ikke sikre den enkelte elev en ressu
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Det kan også tenkes en modell som styrer ressurser til den enkelte skol
utgangspunkt i en fast faktor knyttet til skoletype og en variabel faktor knytte
antall elever, dvs. rammefinansiering av den enkelte skole ved et fast tilskudd
elevvariabel størrelse. Slik elevtallsbasert finansiering finner vi f.eks. i folkeh
skolen. Denne modellen ville sikre ressurser til den enkelte skole, men proble
knyttet til sikring av gjennomsnittsressurs til den enkelte elev vil være de sa
som i modellen over. Samtidig ville arbeidet med beregning av faktorer være
slikt omfang at det ville ligge utenfor dette utvalgs rammer.

For å bidra til å sikre likeverdig opplæring og at de nasjonale mål for opplæ
gen kan nås, vil utvalgets flertall for det første foreslå en bestemmelse om at
undervisning skal foregå i forsvarlige enheter. Til en slik standard bør det kn
mer spesifiserte skjønnskriterier. Dermed gis det også bedre mulighet for tils
kontroll med innsatsen i opplæring som ligger innenfor de fastsatte maksim
nedenfor).

Standarden «forsvarlighet» foreslås knyttet til en vurdering av om unde
ningsenhetenes størrelse er egnet til å kunne gjennomføre opplæringen i trå
de nasjonale mål for opplæringen. Det må også være mulig for klassestyreren
øvrige undervisningspersonale å holde nær kontakt med den enkelte elev, og
tenes størrelse må være slik at den enkelte elev har grunnlag for å føle trygg
stabilitet. Dette foreslås presisert i lovens ordlyd.

For å sikre nasjonal styring med at opplæringen ikke foregår i uhensiktsm
store enheter, vil utvalgets flertall foreslå mer absolutte yttergrenser for forsva
hetsskjønnet. Dette bør skje ved å videreføre klassedelingstall etter omtrent s
mønster som i dag. Gjennom koblingen mot klassedelingstall vil elevene på d
måten som i dag være sikret et minimum av lærerressurser til undervisning.

Medlemmene Folkestad og Wøien vil i tillegg til å lovbestemme klassedelings
tallet foreslå at departementet gis rett til å fastsette et minste lærertimetall pr. 
for de ulike skoleslag, trinn og studieretninger gjennom forskrifter. Dette vil s
en minimum personalressurs i form av lærerårsverk pr. klasse og vil fungere s
garantert minstestandard for tilpasning av undervisningen til den enkelte 
behov.

Disse medlemmer mener videre at dagens klasser er for store. Reglene om
sedeling burde derfor endres, og maksimumst elevtall i klasser og grupper re
res, blant annet ut fra den forsvarlighetsstandard som utvalget foreslår. Ikke 
gjelder dette grunnskolens ungdomstrinn. Også innenfor utvalgets mandat og
nadsrammer, burde det være rom for å redusere klassedelingstallet på ungdo
net til 28.

Utvalgets flertall vil videre foreslå innført en hjemmel til å fravike klassed
lingstallene for den faste organisering i bestemte tilfeller der det foreligger sæ
grunner for avvik. Utvalgets flertall vil påpeke at klassen i slike tilfeller ordinært
få tilført en ekstraressurs. Utvalgets flertall vil også presisere at det etter fors
er tale om en unntaksbestemmelse; hovedregelen skal fortsatt være at klasse
skal være større enn de lovbestemte maksima.

Utvalgets flertall vil peke på at grunnskoleloven fra begynnelsen av inneh
en lignende regel i § 5 nr. 4 med ordlyden: «Med samtykke frå departemente
det gjerast avvik frå reglane om klasseskipnad og elevtal.» Dermed var fleksib
mulig.

For å kunne styre bruken av en adgang for kommuner og fylkeskommune
overskride de lovbestemte normer for maksimum klassestørrelse for den faste
nisering, foreslår utvalgets flertall å gi departementet hjemmel til å overprøve 
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munale og fylkeskommunale vedtak om slike klasser, eventuelt sette vilkår for 
nomføringen av vedtaket. Slik kompetanse kan departementet i sin tur f.eks.
gere til Statens utdanningskontor. Overprøving vil kunne skje på eget tiltak 
etter klage fra elevene i den berørte klassen. Slik klage fra elevene bør beh
etter forvaltningslovens regler om klage.

Det er etter gjeldende rett usikkert hva som skal skje når elever som føl
flytting el.l., i løpet av skoleåret kommer til en klasse som alt har lovens ma
mumstall. En deling i løpet av skoleåret kan som nevnt være uheldig for klass
de sosialpedagogiske forhold, og i tillegg er det kostbart og vil representere e
rutsigbar kostnad i forhold til de kommunale og fylkeskommunale budsjette
andre planer.

Utvalget mener at en klasse ordinært ikke skal måtte deles i en slik situa
Utvalget vil derfor presisere i loven at reglene om klassedelingstall er regler fo
faste organisering av klassene ved skoleårets start. Det vil således ordinæ
være grunnlag for å kunne kreve klassedeling for elever som kommer til etter a
leåret tar til, og som ikke var kjente for kommunen eller fylkeskommunen. Den 
krete situasjon må imidlertid ses i sammenheng med den grunnleggende no
opplæring i forsvarlige enheter.

Medlemmene Folkestad og Wøien viser til at elever som hovedregel skal ha r
til å velge å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet, også når eleven
i skoleåret, jf. "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 ovenfor. I det sistnevnte
tilfellet bør det gis anledning til å gå utover klassedelingstallet i resten av det s
året den ekstra eleven kommer inn i en fra før full klasse.

En forutsetning for en slik ordning bør likevel være at det følger ekstra ress
med en slik elev tilsvarende ressursene pr. elev i den aktuelle klassen. Disse
lemmene kan imidlertid ikke støtte at man gis anledning til å planlegge med kl
som går utover klassedelingstallet. En slik ordning vil bryte med prinsippet o
klassedelingstallet skal oppfatte som en minimumsrettighet. Den nødvendige
sibiliteten bør bygges inn ved at kommuner og fylkeskommuner legger ressur
ken noe høyere enn på det lovbestemte minimum.

Når det gjelder elever på yrkesfaglige studieretninger, peker utvalgets flertall
på at de også i dag kunne få undervisningen i grupper på inntil 30 når de unde
i allmenne fag, men i klasser på høyst 15 når de har studieretningsfag.

Undervisningen i studieretningsfag skal integrere praksis og teori i hvera
og av hensyn til arbeidsmiljø, sikkerhet og behovet for instruktørtetthet er da 
pene mindre. Imidlertid er studieretningsfagene en mangeartet gruppe, de
opplæringen legges opp på ulike måter, f.eks. ved å kjøre ren yrkesteori én pe
for deretter å ha ren praksis. I slike tilfeller kan det være vanskelig å se saklig g
lag for en gruppestørrelse på 15 ved ren yrkesteori, tilsvarende kan det tenk
som er av en slik karakter at 15 ikke er nødvendig for forsvarlig opplæring, m
undervisningen like gjerne som i allmennfag kan foregå i grupper med 30.

Utvalgets flertall vil derfor foreslå å lovfeste et klassedelingstall på 15 i stu
eretningsfag på yrkesfaglige studieretninger, men også klasser fra studieretnin
foreslås å kunne slås sammen i større grupper for deler av opplæringen når d
forsvarlig, etter samme reglene som for videregående opplæring og grunnsko
øvrig.

Medlemmene Folkestad og Wøien peker på at erfaringer etter innføringen a
Reform 94 har vist at en praksis med å slå sammen klasser på yrkesfaglige 
retninger i allmenne fag er uheldig fordi den gjør det svært vanskelig å opp
målet om å yrkesrette undervisningen i slike fag. Disse medlemmene støtter f
get om å lovfeste klassedelingstallet i videregående skole, men mener at d
fastsettes til 28 på allmennfaglige og 14 på yrkesfaglige studieretninger.



NOU 1995:18
Kapittel 22 Ny lovgivning om opplæring 203

 til
er, når
ne gå

v om
ressurs.
ertfall
gens

mel-
har en
kilte
 opp-

 lære-

varlig
g pri-
akto-
etoder,
 elev-
r for-
 rik-
ære
r for å

lasser.
stsatt
r om
aksi-
der-

var-
knin-
 hvor-
gt til-

r være
ed-

e skal

gstall
tørre
le. Et
sona-
rede

 er et
elsen
styrer,
lasse-

e mot
inne-
Etter flertallets oppfatning vil innføring av en forsvarlighetsnorm ikke føre
vesentlige nye krav om reduserte klassestørrelser, og dermed merkostnad
dagens regler om klassedelingstall samtidig videreføres. Forslaget om å kun
utover de faste klassedelingstallene i bestemte tilfeller vil gi innsparinger, sel
noe av innsparingen reduseres ved at en tilfører den berørte klassen en ekstra
Utvalgets flertall mener derfor at de foreslåtte bestemmelsene samlet sett ihv
ikke vil gi merkostnader for kommuneforvaltningen sammenlignet med da
bestemmelser.

22.3.3 Særuttalelse fra Hildrum, Hjortland, Hove, Loe, Skard og Sørensen til 
klassedelingstall og forsvarlighetsnorm.

Disse medlemmer vil vise til at utvalgets lovforslag inneholder en rekke bestem
ser som regulerer alle de vesentlige sider av opplæringen . Den enkelte elev 
lovfestet rett til tilpasset og likeverdig opplæring, og det er lovfestet særs
bestemmeler om rett til spesialundervisning. Det er særskilte bestemmelser om
læringens innhold og omfang i tid, undervisningspersonalets kompetanse, om
midler, om brukermedvirkning og skolevalg mv.

Disse medlemmer vil peke på at fastsettelse av en hensiktsmessig og fors
klassestørrelse vil inngå som en naturlig og nødvendig del av kommunens o
vatskolens vurdering ved sammensetning av klassene. I slike vurderinger vil f
rer som elevenes alder,elevsammensetning, lærerressurser, undervisningsm
fag mv. gi store forskjeller med hensyn til hvor store klassene bør være for å gi
ene et best mulig utbytte av undervisningen. Konklusjonen om hva som er e
svarlig klassestørrelse vil derfor variere betydelig. I mange tilfeller vil det være
tig å dele store klasser når elevtallet øker. I andre tilfeller kan det imidlertid v
bedre å øke klassestørrelsene, f.eks. for å opprettholde et sosialt nettverk, elle
opprettholde ressursinnsatsen pr. klasse framfor å spre ressursene på flere k

Disse vurderingene må gjøres innenfor de rammer som for øvrig er fa
gjennom opplæringslovgivningen, og som inneholder en rekke bestemmelse
elevenes rettigheter og kommunenes og undervisningspersonalets plikter. M
maltall som foreslått i § 8-3 utgjør en unødig binding av organiseringen av un
visningen, og vil heller ikke kunne fastsettes slik at de i alle tilfeller sikrer fors
lige klassestørrelser. Slike standardiserte regler vil kunne ha den utilsiktede vir
gen at de reduserer oppmerksomheten og kravene til en konkret vurdering av
dan undervisningen bør organiseres. Det er gjennom det øvrige regelverket la
strekkelige rettslige rammer om disse vurderingene, og det er disse som bø
utgangspunktet for rettstvister om hvorvidt opplæringen er forsvarlig. Disse m
lemmene er enige i forslagene om rett til å tilhøre en klasse og at hver klass
ha en klassestyrer.

Disse medlemmer vil peke på at bortfall av regler om bestemte klassedelin
vil stillle større krav til kommunen og den lokale ledelse i skolen, som vil få et s
ansvar for å organisere undervisningen ut fra forholdene på den enkelte sko
utvidet lokalt ansvar øker mulighetene for en hensiktsmessig utnyttelse av per
let, og vil stimulere skoleledelsen til å få et mer aktivt lederansvar. Det er alle
utviklet en del rapporterings- og evalueringsordninger i skoleverket, og dette
element i styringen som utvalget understreker at bør utvikles videre. Skoleled
bør gjennom diagnostiske prøver og annen løpende tilbakemelding fra klasse
ha informasjon som gjør det mulig å vurdere den samlede lærerinnsats og k
størrelse.

Dersom klassedelingstallene likevel videreføres, vil disse medlemer advar
å kombinere disse med en lovfestet forsvarlighetsnorm, slik § 8-2 tredje ledd 
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bærer. I tråd med det som er sagt over, vil vi vise til at spørsmålet om forsvar
i slike tilfeller vil måtte vurderes ut fra de bestemmelser som for øvrig gjelder
lovfestet forsvarlighetsnorm vil stå i et uklart forhold til lovverket forøvrig, 
skape usikkerhet om det rettslige grunnlaget ved praktisering av loven.

Dersom det besluttes å videreføre lovbestemte klassedelingstall, bør det
ikke gis en særregel som gir statlig myndighet (departementet eller utdannin
rektøren i fylket) adgang til å gripe inn av eget tiltak når det etter en konkret vu
ring treffes vedtak om å overskride normene for maksimal klassestørrelse. Slik
hold kan mest hensiktsmessig tas opp med kommunen eller privatskolen som
av statlig tilsynsvirksomhet. Den generelle hjemmelen i § 15-1 gir for øvrig st
myndighet hjemmel til å pålegge skoleeierne å opprette klart uforsvarlige for
Etter omstendighetene kan en overskridelse av klassedelingstallene innebære
grad av uforsvarlighet at utdanningsdirektøren kan vedta pålegg om endring a
holdene.

§ 8-3 tredje ledd bør derfor endres slik at den bare åpner adgang for elev
å klage over klassestørrelsen.

22.3.4 Skolen
Grunnskoleloven inneholder i dag en veiledende bestemmelse om maksimal 
størrelse for fulldelte grunnskoler. Noen tilsvarende bestemmelse finnes ikk
videregående skoler.

Utvalgets flertall er ikke kjent med at fraværet av bindende regler på d
området har ført til en utbygging av store grunnskoler i et slikt omfang at ret
standen bør endres. Tvert om har skolestørrelsen generelt vært avtagende de
tiår: Pr. 01.09.1992 var det ca. 3350 grunnskoler, inkludert 1500 fådelte grun
ler, derav igjen ca. 200 udelte skoler. Det er i dag få grunnskoler med mer en
elever. Mens slike skoler i 1977 utgjorde 10,8 % av det totale antall grunnsk
var prosentandelen i 1990 nede i 2,7 % (kilde: Statistisk sentralbyrå).

Til en viss grad vil utviklingen i slike størrelser selvsagt være avhengig av 
tende konjunkturer. Gjennomsnittstall gir også rom for betydelige lokale varia
ner. Men utvalgets flertall har likevel kommet til at det ikke er påvist tilstrekke
sterke grunner til å fravike dagens utgangspunkt om en viss frihet for kommun
fylkeskommuner til selv å treffe bestemmelse om skolestørrelse.

Videre foreslår utvalgets flertall å oppheve dagens bestemmelser om mak
størrelse på fådelte skoler. Som følge av forslagene om regulering av klassed
tall (se ovenfor) vil elevene i fådelte klasser i alle fall være sikret høyere minimu
ressurser enn elever i fulldelte klasser.

Forslaget må dessuten ses i sammenheng med utvalgets forslag (se punk
nedenfor) om å åpne for aldersblanding ved alle skoler. Hvis dette forslaget blir
tatt, vil det være inkonsekvent å opprettholde særlige regler om størrelsen av d
fådeltskolene.

Forslaget vil dessuten sette kommuner og fylkeskommuner bedre i stand
opprettholde et skolemønster der spesielt barneskolene ligger nærmest mul
kerne.

Utvalget nevner til slutt at lovbestemmelser av rent veiledende karakter
som dagens bestemmelse i grunnskoleloven om at en skole ikke «bør» ha m
450 elever, må sies å være prinsipielt uheldig. Utvalget vil derfor unnlate å fo
noen ny, veiledende bestemmelse i loven om maksimal størrelse på fulldelte g
skoler.

Medlemmene Folkestad, Hove, Solberg, Wøien og Aagesen vil peke på at fra-
vær av bindende regler om skolestørrelse, i perioden 1985 - 1995, ikke har f
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bygging av store grunnskoler. Det er imidlertid grunn til å tro at dette har nær 
menheng med et synkende elevtall i en lengre periode. Når det gjelder videreg
skoler, var det klare føringer på hva som ble ansett som rimelige skolestørrel
dette skoleslaget ble innført. I den senere tid har vi sett en økende tendens t
menslåing av videregående skoler til svært store enheter, hvor de største ha
2000 elever. Disse medlemmene mener denne utviklingen er svært uheldig
den kan skape stor avstand mellom skolens ledelse og de som skal ledes, k
særlig elevene.

I grunnskolen må en forvente et sterkt økende arealbehov i grunnskolen
nærmeste årene på grunn av betydelig større elevkull, 10-årig grunnskole og 
fritidsordningen. I denne situasjonen er det fare for at kommunene igjen vil p
legge med betydelig større grunnskoler, og slike planer finnes allerede i noen
større kommunene. For å unngå uforsvarlig store grunnskoler og for å stoppe 
lingen av for store videregående skoler foreslår disse medlemmer å lovfeste en
simumsstørrelse for grunnskoler på 450 elever og for videregående skole
elever.

Disse medlemmer mener dessuten at den siste tids utvikling i kommuner o
keskommuner gjør det nødvendig å gi en nærmere definisjon av offentlige g
skoler og videregående skoler som institusjoner adskilt fra andre kommunale o
keskommunale driftsenheter.

Av hensyn til skolens mål og elevenes sikkerhet og arbeidssituasjon m
disse medlemmer dessuten at den enkelte skole bør ha en begrenset geo
utstrekning. En skole bør utgjøre et samlet bygningsanlegg hvor det er ganga
mellom de ulike delene av anlegget slik at elevene kan bevege seg mellom 
løpet av et vanlig friminutt. Bestemmelsene bør likevel utformes slik at departe
tet kan gi dispensasjoner i særskilte tilfeller.

22.3.5 Aldersblanding i grunnskolen
Ved fådeling etter reglene i gsl. § 5 nr. 1 vil klassene bestå av elever fra flere a
grupper. Reglene om disse spørsmål er tradisjonelt begrunnet i ønsket om åp
en organisering av undervisningen som er tilstrekkelig fleksibel til å gjøre det m
å opprettholde skoler også i områder der befolkningsunderlaget ikke gir grun
for rasjonell drift av skoler med fulldelte klasser. Slik kan kommunene oppretth
et desentralisert skolemønster med skoler nær brukerne.

Det er i dag ikke gitt regler om hvilke alderstrinn som kan eller skal være
samme skole eller klasse. I utgangspunktet er det altså mulig med enn rekke
kombinasjoner av alderstrinn og klassetrinn. Men i praksis er aldersblanding
vanlig på de laveste klassetrinnene.

Aldersblanding kan også ha positive faglige sider. Om aldersblanding 
metode i fulldelte skoler sies det f.eks. i M 87 s. 51-52:

«Ved sammensetning av elevgrupper på tvers av årstrinn kan elever
ulik alder bli kjent med hverandre, de kan lære av hverandre, inspirere 
andre og ta ansvar for hverandre. Eldre elever kan hjelpe yngre, både
teoretiske og praktiske oppgaver, og de små elevene kan føle seg tryg
forholdet til de større.»

I de senere år har det i tråd med dette også blitt gjennomført forsøk med alder
dede klasser i skoler med fulldeling, særlig på småskoletrinnet. Slike forsøk ha
mært vært begrunnet i pedagogiske forhold, men aldersblanding kan etter utv
oppfatning i tillegg være gunstig av økonomiske eller administrative årsaker.
søk med aldersblanding i ordinære grunnskoler har vært gjennomført i medho
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den tidligere § 7 nr. 9 i gsl. Denne bestemmelsen er nå erstattet av bestemme
lov 26.06.1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Resultatene av noen av forsøkene med aldersblanding er dokumentert
annet i Møreforsknings rapport 9103 Institusjon, tradisjon og profesjon, sluttrap
fra vurdering av forsøk med pedagogisk tilbud til 6-åringer (ca. 40 kommuner)
Møreforsknings rapport 9106 Og 6-åringene blir 1.-klassinger.

Så vel forsøk med aldersblandede grupper i ordinær fulldelt skole som lan
omfattende erfaring fra ordinære fådelte skoler kan tyde på at elever etter om
digetene kan ha et minst like godt utbytte av å være i en aldersblandet grupp
i en aldersdelt gruppe. Aldersblandete grupper kan også gi lærerne mulighet fo
lige tilnærminger som ikke er mulig i aldersdelte grupper. Aldersblanding s
også å fremme gode sosiale samhandlingsmønstre mellom barn og kan d
blant annet motvirke mobbing.

Et annet argument for ikke å stenge for aldersblanding i fulldelte skoler 
dette kan gjøre det mulig å drive skoler på et overkommelig utgiftsnivå ved t
sjonelt fulldelte skoler med lite elevgrunnlag, samtidig som det faglige nivå og
selen for elevene ikke nødvendigvis reduseres. Dermed åpnes det ytterligere
kommunene kan opprettholde en fortsatt desentralisert skolestruktur, som d
fådelingsregler også legger grunnlag for.

En generell adgang til aldersblanding stiller kommunesektoren overfor en r
utfordringer. Å unngå uheldig organisering, f.eks. i form av lite faglig underby
«rest-klasser» ved ordinære fulldelte skoler, med de problemer dette kan skap
hold til elevsosialisering, fellesprogresjon m.m., vil være en slik utfordring.

Utvalgets flertall vil på denne bakgrunn foreslå å videreføre og utvide mulig
ten for aldersblandede klasser i grunnskolen. Utvalget vil imidlertid gjøre oppm
som på at den foreslåtte norm om forsvarlig klassestørrelse mv. naturligv
gjelde også for aldersblandede klasser. I tillegg vil reglene om redusert klass
relse ved fådeling sikre elevene i aldersblandede klasser en høyere gjennom
undervisningsressurs enn elevene i fulldelte klasser.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen går imot å åpne for permanen
organisering av aldersblandede klasser i fulldelte skoler. Det er svært lite fors
på dette området. Den forskning det er henvist til er ikke relevant i forhold til
slaget.

Aldersblanding som oppvekstideal er kjent fra langt tilbake, og verdien
denne typen organisering er først og fremst knyttet til aktiviteter i frie situasj
der barn/elever har stor frihet til selv å bestemme hva de skal holde på med, f
lek. Når det gjelder aldersblanding som undervisningsmetode, finnes det lite
kret forskning eller erfaringsmateriale. Forskning som har vært drevet på få
skoler med aldersblanding, tyder på at individualisering er en viktigere karakt
tikk av undervisningen ved slike skoler enn at man benytter metoder spesielt re
til aldersblanding.

Flertallet har selv vist til at begrunnelsen for å opprette fådelte skoler er ø
om å bevare en desentralisert skolestruktur, og ikke at aldersblanding som p
nent organisering er et gode i seg selv. Aldersspredning i en klasse fører til 
spredning i modnings- og læringsnivå. Dette reflekteres i bestemmelser om a
klasser trenger større personalressurser enn vanlige klasser.

Dagens bestemmelser om aldershomogene klasser i fulldelte grunnskoler
ingen begrensninger i forhold til å utnytte fordelene med aldersblanding som 
gogisk metode. Dette gjøres ved å organisere i særskilte emner eller prosjek
tvers av klasse- og alderstrinn. Denne metodefriheten som den enkelte sko
kan gjerne nedfelles i lov.
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Sett på bakgrunn av fremstøt fra ulike kommuner for å sette i gang med a
blanding i fulldelte skoler den siste tiden er disse medlemmer ikke i tvil om at øn
om redusert ressursinnsats i grunnskolen vil være et hovedmotiv for slik orga
ring dersom loven skulle åpne for det.

22.4 SÆRLIG OM 6-ÅRINGENE
I Innst. O. nr. 36 (1993-94) uttaler flertallet i kirke-, utdannings- og forsknings
miteen blant annet:

«Komiteens flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven
parti, mener at for 6-årsgruppe skal 18 barn være et normtall for forho
mellom barn og pedagog.»

«Komiteens flertall Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstrep
og Kristelig folkeparti, vil avvente departementets lovframlegg med al
nativer for antall barn per pedagog på de ulike årstrinnene i grunnskol

Utvalget antar at det normtall på 18 barn pr. pedagog som komiteens flertall g
for, er ment å gi uttrykk for et minimum for årsverk til undervisning pr. elev for d
nye førsteklasse i grunnskolen, ikke for et klassedelingstall for dette klassetr
Etter komitéflertallets syn skal en klasse for 6-åringer, som i relasjon til gjeld
regler for barnetrinnet kan bestå av inntil 28 barn, altså tildeles minst én lærer 
barn pr. time. Dette vil si at det til en klasse med 18 barn skal knyttes en ress
1 lærer pr. time, mens det til en klasse på f. eks. 22 barn bindes 1,3 lærer i gje
snitt pr. time.

Ved fastsetting av gruppestørrelser på det nye første klassetrinnet må ko
nene ta hensyn til at klassene som hovedregel skal kunne viderføres i res
grunnskolen uten at klassene må deles på andre klassetrinn. Dette taler for å g
munen frihet til å dele 6-åringene i klassegrupper etter de samme regler so
grunnskolen for øvrig.

Utvalget foreslår at de samme regler for klasse og klassedeling gjøres gjel
for 6-åringene som for resten av grunnskolen. I tråd med de nevnte uttalels
stortingskomiteens flertall foreslås det imidlertid å lovfeste et minste årsver
undervisning pr. elev, som svarer til ett lærerårsverk pr. 18 barn.

Ved aldersblanding der de nye førsteklassingene er med, sikres en ekstra
ved de generelt reduserte delingstallene for aldersblandede klasser.

22.5 SÆRUTTALELSE TIL KAPITLET FRA FOLKESTAD OG WØIEN
Disse medlemmer vil generelt til "Organisering av skoleundervisningen, herund
klassestørrelser" i kapittel 22 uttale at de finner det uholdbart at elevenes rett t
likeverdig og godt skoletilbud ikke blir foreslått sikret gjennom et minimum an
lærerårsverk pr. klasse. Flertallets ensidige fokusering på personalressurser p
avleder oppmerksomheten fra at ressursene i skolen i overveiende grad blir f
og organisert gjennom klasseenheten.

Muligheten for å drive tilpasset undervisning på en skole er i avgjørende
avhengig av at klassene, uavhengig av antall elever i klassen, blir tildelt et min
av ressurser i tillegg til det som går med til undervisningstimetallet. De fores
bestemmelsene om klassedelingstall og forsvarlighetsnorm for klassestørre
på ingen måte ivareta behovet for å sikre en forsvarlig minste pedagogisk per
ressurs pr. klasse.
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Disse medlemmer er dessuten skeptiske til at elevenes rett til et likeverd
godt skoletilbud i så stor grad foreslås regulert gjennom rettslige standarder s
generelt og rundt formulert, og som bærer mer preg av å være målsettinger en
darder. Slike standarder betyr at myndigheten, og dens skolefaglige kompe
miljø, overlater til rettsapparatet å vurdere hva som i praksis skal legges i beg
som «enhetsskole» og «likeverdig opplæring».

Opplæringsplikten og opplæringsretten til barn og unge representerer så f
mentale rettigheter og plikter for den enkelte at en i reguleringen bør ta særlig
på å beskytte elever og foresatte gjennom klare standardkrav om minsteni
basisressursene i en klasse. Bestemmelsene om slike minimumsressurser o
mumsstandarder bør formuleres så klart som mulig i lov eller forskrift. Vi me
dette er viktigere hensyn enn kommunenes og fylkeskommunenes ønske om e
sibelt regelverk.
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Opplæringens omfang i tid

23.1 INNLEDNING
Reglene om opplæringens omfang i tid har som hovedformål å sikre tilstrekkel
til opplæringen av den enkelte elev. Enkelte regler om tidsbruk har videre som
sikt å sikre elevene mot en for byrdefull arbeidstid, sikre ferie m.m. I det følge
skal utvalget gi en framstilling og vurdering av reglene om slike spørsmål.

Enkelte særlige spørsmål om spesialundervisningens omfang i tid vil likev
behandlet i "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesi
dervisning" i kap. 19. Fremstillingen avgrenses også mot visse spørsmål knyt
privat opplæring, som vil bli behandlet i "Privat opplæring" i kap. 34.

Forholdet til opplæringsplikten for den enkelte elev behandles også i "Rett og
plikt til opplæring" i kap. 18 om rett og plikt til opplæring. Også forholdet til op
læringsretten når en elev ikke ønsker kristendomsundervisning drøftes i "Rett og
plikt til opplæring" i kap. 18.

23.2 GJELDENDE RETT

23.2.1 Skoleløpet

Etter gsl. § 13 nr. 3 varer opplæringsplikten i grunnskolen til eleven «har gått n
skoleåret». Fremstillingen i Ot.prp. nr. 59 (1966-67), som ligger til grunn 
bestemmelsen, tyder på at bestemmelsen tar sikte på plikt til å gjennomføre n
leår i grunnskolen, ikke på f.eks. gjennomført niende klassetrinn i grunnskolen
hengig av hvor mange år som trengs.

I særlige tilfeller kan eleven bli utskrevet tidligere, men ikke før åtte år på 
len er fullført, jf. § 13 nr. 3. Alvorlig funksjonshemmede kan bli fritatt for all op
læringsplikt, men kan ikke fratas retten til opplæring. Om forholdet til opplærin
plikten, se ellers i "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18.

Stortinget har vedtatt å endre gsl. § § 13 nr. 2 og 2 nr. 1 slik at skolesta
grunnskolen senkes fra 7 til 6 år og grunnskolen utvides fra 9 til 10 år. Ikrafttr
er fastsatt til 01.07.97.

Etter lvgo. § 8 omfatter retten til videregående opplæring tre års heltids vid
gående opplæring. Elever med særlige behov kan få videregående opplæring
fem år. For elever som får fagopplæring som videregående opplæring, skal s
tid i skole og lærebedrift normalt ikke overstige fire år, jf. lfa. § 1 b.

23.2.2 Undervisningstimen
Med hjemmel i gsl. § 12 fastsetter grunnskoleforskriften § 1-2 nr. 2 første 
undervisningstimens lengde for elever i grunnskolen til 45 minutter.

For videregående opplæring er tilsvarende hjemmel gitt i § 10, men dep
mentet har ikke gitt regler om timenes lengde.

Både for grunnskole og videregående opplæring bestemmer tariffavtale m
staten og de tilsattes organisasjoner at lærerens undervisningsplikt er 45 minu
en arbeidsenhet på 60 minutter inklusive pausetid for elever og lærere. Dette g
imidlertid ikke undervisningstid for noen få særskilte fag som har undervisnin
mer på 50 og 55 minutter.
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23.2.3 Minste undervisningstimetall
Etter gsl. § 6 nr. 2 fastsetter departementet minste uketimetall for grunnsko
samsvar med Stortingets budsjettvedtak. Bestemmelsen fikk sin nåværende 
en periode da Stortinget hyppig endret minstetimetallet. Før endringen var tim
let fastslått i loven direkte.

Uketimetallet er det antall undervisningstimer det enkelte klassetrinn skal h
uke i et skoleår med 37 uker, jf. § 6 nr. 1. Uketimetallet blir gitt for barnetrin
under ett og for ungdomstrinnet under ett. Fordeling fra denne rammen t
enkelte klassetrinn skjer dels ved timefordelingsplan fastsatt av departemente
lokalt ved fastsettelse av timetall for det enkelte klassetrinn i den enkelte komm

Med hjemmel i § 6 nr. 2 har departementet i rundskriv F-19/92 av 13.02.1
fastsatt at minste uketimetall for barnetrinnet er 147 uketimer og for ungdomstr
90 uketimer. For elever med samisk i fagkretsen er minste uketimetall 150 uke
på barnetrinnet.

Det ordinære minste uketimetall er etter dette 237 uketimer for grunnsk
Dette gir en samlet minste timeramme for grunnskolen på (237 × 37) 8769 under-
visningstimer. Den enkelte elev skal altså ha undervisning i 8769 undervisnin
mer à 45 minutter i løpet av 9 år.

I forbindelse med inngåelse av ny arbeidstidsavtale for det pedagogiske p
nalet i skole bestemte departementet at undervisningstimene skal fordeles 
uker, jf. F-3070. Dette førte til at elevenes ukentlige undervisningstid ble redu

Etter grunnskoleforskriften § 1-2 nr. 4 regnes idrettsdager, ekskursjoner,
firmantundervisning i skoletiden og leirskoleopphold, og andre godkjente unde
ningsformer, som undervisningstid.

For videregående opplæring gir lvgo. § 10 departementet hjemmel til å gi r
om undervisningstiden for elevene i det enkelte kurs og tidsrammen for det en
fag, kurs eller lærefag. Regler om tidsrammen er fastsatt som antall årstimer f
enkelte fag i de ulike læreplanene. Etter § 10 a inngår prøver og eksamener i 
nes undervisningstid.

23.2.4 Skoleårets lengde og undervisningstimetallets fordeling på skoleåret
(skoleruta)

Skoleruta er betegnelsen på en skjematisk oversikt over skole- og fridager i s
ret. At skoleruta ikke følger kalenderåret skyldes at skolestart er lagt til sensom
ren.

Ifølge gsl. § 6 nr. 1 skal den årlige undervisningstiden for elevene som n
være minst 37 uker. Bestemmelsen ble vedtatt ved lov 20.07.1991. Tidliger
loven departementet kompetanse til å gi forskrifter «om den årlege undervisn
tida for elevane».

I dag angir grunnskoleloven altså ikke hvem som fastsetter årlig undervisn
tid utover det lovfestede minimum. Etter en samlet vurdering av loven antar d
tementet at det selv har slik kompetanse. Det er imidlertid også mulig å tenke 
kommunene kan øke undervisningstiden, og at gsl. § 6 nr. 1 tar sikte på å si
minste undervisningstid nasjonalt. Forarbeidene gir ingen klar løsning på spø
let, men peker nærmest i retning av at det er tale om sikring av et nasjonalt m
nivå.

Etter lvgo. § 10 a kan departementet gi regler om undervisningstiden for 
ene i videregående opplæring.

Ifølge rundskriv F-3070 omfatter skoleåret for elever i grunnskole og vider
ende opplæring i skole 190 dager med undervisning. For grunnskolen har de
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opplæring har hjemmel til dette i § 10 a.

Dette reiser spørsmål knyttet til organisering av skoleruta for de tre første 
setrinn, der elevene ved enkelte skoler ikke går på skolen hver dag. Om det
hold bestemmer grunnskoleforskriften § 1-2 nr. 3 andre avsnitt: «For 1.-3. kl
steg bør undervisningstimane bytast på minst fire dagar i veka.» For disse e
vil undervisningen altså kunne strekke seg over (190 dager / 5 dagers uke
uker, men ikke nødvendigvis 190 dager. Departementet opplyser at 190-dage
men ikke tar sikte på å innsnevre kommunenes frihet til å organisere skoleru
småskoletrinnet.

Etter dette strekker undervisningen for elevene seg altså over 38 uker
arbeidsdager / 5 dagers uke). Dette gir elevene inntil 14 uker fri årlig. Fritiden
da fordeles på f.eks. 1 uke høstferie, 2 uker juleferie, 1 uke vinterferie, 1-2
påskeferie og 8-9 uker sommerferie (nasjonale helligdager ikke fratrukket).

Fordelingen mellom skoledager og fridager skjer ved at det settes opp en
lerute. Etter grunnskoleforskriften § 1-2 nr. 1 fastsetter den enkelte kommune
leruta for grunnskolene med utgangspunkt i et forslag fra Statens utdanningsk
i vedkommende fylke. Etter lvgo. § 9 c fastsetter den enkelte videregående
selv skoleruta innenfor den ramme som gis av fylkeskommunen.

I rundskriv F-116/90 har departementet gitt utfyllende regler om skoleruta
1. «Rammer - generelt

Følgende rammer må legges til grunn ved fastsetting av skolerut
grunnskolen og den videregående skolen:

– antall undervisningsdager i skoleåret
– datoer for eksamensavvikling
– avtaler om tilsattes lønns- og arbeidsvilkår.

2. Myndighet - Grunnskolen
Det er skolestyret i den enkelte kommune som fastsetter skolerut
kommunen, jf. grunnskoleloven § § 6 og 7 med forskrifter.

3. Myndighet - Den videregående skolen
Det er skoleutvalget ved den enkelte videregående skolen som fa
ter skoleruta for skolen innenfor den ramme fylkesskolestyret sette
lov om videregående opplæring § 10.

4. Koordinering
Skoledirektøren og fylkesskolestyret skal sammen sende ut forsla
en samordnet skolerute for fylket. Forslaget skal ta hensyn til fam
med barn og unge i begge skoleslag, og til en best mulig utnyttels
skoleåret.

5. Skyss
Forslag til samordnet skolerute for fylket og fastsetting av skoleru
den enkelte kommune og ved den enkelte skole må skje i forståelse
fylkeskommunen som skyssansvarlig.

6. Skoleslutt
Skoleslutt for skoleårene 92/93 og 93/94 legges til 23. juni, pga. iga
satt planlegging, jf. tidligere rundskriv».

Friheten til å fastlegge skolerute er siden søkt innsnevret, jf. rundskriv F-3070
det heter:

«Skoleruta, som omfatter både elevane sine skoledagar og lærarane s
beidsdagar, skal leggjast innanfor ei ramme på 45 fortløpande veker, 



NOU 1995:18
Kapittel 23 Ny lovgivning om opplæring 212

kelt-

taten
lovbe-
koler-

være
e til
 etter

r. 6 og

r 

aglige

rioder

g kl.
ette

eles

tiden
der-

lede

l år i
idere
 som

etten
plæ-

or den
unn-
ære

vene
hen-
 i lovs
ein slik måte at elevane sine arbeidsveker ikkje vert stykkja opp av en
fridagar.»

Bakgrunnen for det sistnevnte rundskrivet var en ny arbeidstidsavtale mellom s
og de tilsattes organisasjoner. Departementets hjemmel til å innskrenke den 
stemte frihet for den enkelte kommune og videregående skole til å fastlegge s
uta er ikke nevnt i rundskrivet.

Ikke all undervisning i grunnskolen foregår i faste timeenheter. Dette kan 
tilfellet ved periodelesing, fagintegrerte opplegg o.l. I slike tilfeller skal rektor s
at undervisningstiden sammenlagt for året omtrent tilsvarer minstetimetallet
fag- og timefordelingsplanen, jf. grunnskoleforskriften § 1-2 nr. 2 annet ledd.

Eksamensdatoer fastsettes av departementet med hjemmel i gsl. § 13 n
lvgo. § 6.

23.2.5 Undervisningstimenes fordeling på skoledagen, pauser og hva som e
å regne som undervisningstid

Med hjemmel i gsl. § 6 nr. 3 kan departementet gi nærmere regler om den d
undervisningstiden. Det er gjort i grunnskoleforskriften § 1-2 nr. 2, 3 og 4.

I nr. 2 heter det at skoledagen kan deles inn i kortere eller lengre arbeidspe
og pauser.

Forskriftens nr. 3 angir at undervisningen bør foregå mellom kl. 08.00 o
15.30, og at daglig undervisningstid ikke bør overstige 6 undervisningstimer. D
gjelder likevel ikke ved prosjektarbeid o.l. For småskoletrinnet bør timene ford
på minst fire ukedager.

Nr. 4 fastslår at idrettsdager, ekskursjoner, konfirmantundervisning i skole
og dager på leirskole skal regnes som undervisningstid. Timer til konfirmantun
visning skal tas fra alle klassens fag.

Etter lvgo. § 10 a kan departementet gi regler om grensen for den sam
undervisningstid pr. dag. Slike regler er ikke gitt.

23.3 UTVALGETS VURDERINGER

23.3.1 Generelt

Regelverket regulerer opplæringens omfang i tid gjennom normer for antal
opplæring, skoleårets lengde, antall undervisningstimer og timenes lengde. V
reguleres undervisningstidens fordeling på dager og uker i skoleåret og hvem
fastsetter skoleruta.

Utvalget foreslår at dagens rettstilstand i det vesentlige blir videreført. R
og plikten til 10 års grunnskoleopplæring og retten til tre års videregående op
ring må fortsatt fastslås i lovs form, jf. for øvrig "Rett og plikt til opplæring" i kap.
18 om rett og plikt til opplæring.

23.3.2 Skoleårets omfang - antall undervisningstimer
For fortsatt å sikre en nasjonal minstestandard på undervisningens omfang f
enkelte vil utvalget foreslå å lovfeste minste undervisningstid for opplæring i gr
skolen. Lovfestet rett til et minste undervisningstilbud for den enkelte elev vil v
med på å sikre lik rett til utdanning for alle.

Endringer i undervisningstimetallet kan ha store konsekvenser både for ele
og deres foreldre og for økonomien i kommunene. Utvalget finner det derfor 
siktsmessig å ha bestemmelsene om minste undervisningstid i grunnskolen
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form. Etter flertallets syn bør lovfestingen skje ved at samlet minste antall und
visningstimer for henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet tas inn i loven. A
timer på det enkelte klassetrinn bør derimot fortsatt fastsettes i forskrift om 
plan, jf. nærmere i "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21.

Utvalgets flertall foreslår å legge det minste antall undervisningstimer 
gjeldende rett til grunn for lovfestingen. Utvidelser av disse timetall vil ha s
økonomiske konsekvenser. Forslag i den retning vil derfor ligge utenfor utva
mandat.

Om undervisningens omfang for 6-åringene heter det i Innst. O. nr. 36 (1
94) om denne lovreformen:

«Et flertall, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil videre slutte seg til fors
get om et gjennomsnittlig timetall for 6-åringene på 20 elevtimer pr. uk

Med dette antas det at komitéflertallet har ment undervisning som tilsvare
undervisningstimer à 45 minutters varighet ukentlig for det nye første klassetri
Utvalgets flertall legger dette til grunn for sitt forslag om regulering av det sam
omfang av undervisningen på barnetrinnet.

Når det gjelder videregående opplæring, vil utvalgets flertall peke på den store
variasjonsbredde i tilbudet av kurs og fag. Flertallet foreslår derfor å videre
departementets hjemmel til å fastsette omfanget av videregående opplæring, s
"Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 om opplæringens inn
hold.

Utvalgets medlemmer Folkestad og Wøien vil peke på at undervisningens min
ste omfang i tid er beregnet ut fra et år på 37 uker, mens den faktiske underv
nå skal strekke seg over 38 uker. Dermed har undervisningstimetallet pr. uk
elevene blitt redusert. En slik ordning er i beste fall lite hensiktsmessig. Etter 
medlemmers syn må undervisningstimetallet økes slik at det minst komm
samme nivå pr. uke som før utvidelsen til 38 uker.

På grunn av behovet for den nevnte økning i undervisningstimetallet, m
disse medlemmene at det er mest hensiktsmessig å videreføre dagens ordn
at det gis hjemmel for departementet til å fastsette det minste årlige undervisn
timetallet for de ulike skoleslag, trinn og studieretninger på grunnlag av den å
budsjettbehandling i Stortinget.

Dagens grunnskolelov regulerer ikke kommunenes adgang til å pålegge el
et høyere timetall enn lovens minimum. Det følger imidlertid av bestemmelsen
§ 6 nr. 2 at lovens timetall er minimumstall. Det har videre vært antatt at kom
nene kan gjøre dette, og en rekke kommuner har da også vedtatt et høyere ti
For å klargjøre komunenes adgang til å vedta et høyere antall undervisnings
enn lovens minimumtimetall, foreslår utvalget at det inntas en hjemmel i loven
gir kommunene adgang til å fastsette forskrift om dette. Konsekvensene av de
være at elevenes plikt til opplæring utvides tilsvarende., se for øvrig "Rett og plikt
til opplæring" i kap. 18 om elevenes rettigheter og plikter i forbindelse med opp
ringens omfang i tid.

23.3.3 Undervisningstimens lengde
Undervisningstimens lengde er et viktig ressursmål, som må lovfestes for å g
regulering av minste undervisningsvolum ved hjelp av antall undervisningstim
presist innhold. Utvalget finner det lite hensiktsmessig å operere med ulike 
nenheter for tidsberegning i likeartede virksomheter. I tråd med hovedregelen 
dende rett vil utvalgets flertall derfor foreslå å lovfeste at en undervisningstim
lovens forstand er lik 45 minutter. For de særskilte videregående fagene som 
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annen beregningsenhet, vil det etter dette være nødvendig å foreta en teknisk
ning.

Utvalget understreker at dette ikke innebærer at all undervisning i praksi
organiseres i bolker à 45 minutter. Lovfesting av antall minutter pr. undervisn
time er nødvendig utelukkende for å gjøre det mulig å beregne hvilken tid som
mere bestemt ligger i krav om et visst antall undervisningstimer. Bestemmels
altså ikke legge bindinger på hvordan opplæringen i det enkelte tilfelle organi
i tid. Friheten for den enkelte skole til å organisere undervisningsdagen vil altså
bli redusert ved dette forslaget.

Utvalgets medlemmer Loe og Skard er meget betenkt over å ha lovbestemm
ser om minste antall under-visningstimer (§ 2-2). Det synes uklart hvilke krav 
kan utløse (bl.a. sett i sammenheng med lovutkastets "Ressursbruken i grunnskolen
og videregående skole" i kap. 5 og § 10-8), og hvilke administrative konsekven
det kan få (hvem skal holde greie på hvor mange undervisningstimer den e
elev fikk?). Disse medlemmene oppfatter imidlertid den foreslåtte lovformule
mer som en forpliktelse som staten pålegger kommunene enn som et rettsk
elevene.

I alle fall ville disse medlemmene foretrukket om loven hadde brukt van
klokketimer. Utviklingen i pedagogisk teori og praksis i skolen, med blant a
periodeundervisning og ukeplaner, viser at det tidligere undervisningstimebeg
på 45 minutter mer og mer blir en hemsko for å gjennomføre en effektiv og ras
undervisning.

Det er ingen ting til hinder for at elevenes totale skoletid i grunnskolen og v
regående opplæring kan utrykkes i vanlige klokketimer. Det enkelte fags tids
velse i en fag- og timefordelingsplan for grunnskolen kan med fordel utrykk
antall minutter. I videregående skole er det heller ingen ting til hinder for at de 
fag kvantifiseres i klokketimer eller minutter.

Det at undervisningstimer defineres i 45 minutters enheter og annet arb
skolen defineres i 60 minutters enheter, fører også til en unødvendig komplis
ved omregning av tid fra en type arbeid til en annen.

Lovteksten kunne derfor med fordel endres. I § 2-2, første ledd måtte i s
alle undervisningstimene regnes om til klokketimer, slik at f.eks. 6.179 unde
ningstimer ble 4.634 timer og 3.330 undervisningstimer ble 2.497 timer. Da m
også § 2-2, annet ledd endres tilsvarende.

23.3.4 Skoleruta
Departementet fastsetter datoer for eksamener og avgangsprøver under he
blant annet opptak til videre utdanning og til at det vesentlige av skoleåret skal
gjennomført før eksamen og avgangsprøver avholdes. Utvalget foreslår på 
bakgrunn å lovfeste departementets rett til å fastsette tidspunkt for eksamener
regående opplæring og for nasjonale avgangsprøver i grunnskolen med bin
virkning for kommuner og elever. Tiden for skoleårets start vil være mer eller 
dre gitt ut fra de øvrige reglene om skoleårets lengde, eksamen og avgangs
og vil derfor ikke bli foreslått spesielt lovregulert.

For å sikre et mest mulig enhetlig opplæringstilbud nasjonalt foreslår utva
å lovfeste antall undervisningsdager og en ramme for hvor mange uker und
ningsdagene kan fordeles på med utgangspunkt i dagens ordning med 190 un
ningsdager innenfor en ramme på 45 fortløpende uker.

Dagens adgang til å samle særlig småskoleklassene til færre, men lengre
dager er lite i samsvar med dagens vektlegging av skolen som oppveks
omsorgsarena, jf. i denne sammenheng også arbeidet med heldagsskoleord
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for og være best tjent med et daglig tilbud. Dette bør etter utvalgets syn telle
i forhold til den kommunale frihet og ønskene til et mindretall av elevene.

På den annen side kan det i seg selv være et gode å åpne for tilpasning
hensyn til lokale geografiske og andre forhold, som kan være svært varier
Også for enkelte barn vil en skoleuke med færre skoledager kunne være et
Utvalget har derfor blitt stående ved at dagens adgang til å samle undervisnin
færre skoledager bør føres videre, men bare for 1.-4. klassetrinn. På høyere 
trinn må de sosiale og pedagogiske hensyn bak skolen som felles arena for al
slå igjennom overfor de behov for lokale tilpasninger som unntaksvis måtte b

Utvalget foreslår at ansvaret for den endelige fastlegging av skoleruta i ho
trekk blir fastlagt i samsvar med dagens ordning. Imidlertid bør primærkompe
sen for videregående opplæring legges til fylkeskommunen som skoleeier. I
svar med den vanlige ordning etter kommuneloven vil fylkestinget imidlertid ku
delegere hele eller deler av denne myndigheten til den enkelte videregående
fylkeskommunen driver. Hvis denne adgang blir benyttet, vil utvalgets forsla
dette punkt ikke føre til endringer i forhold til dagens praksis.

23.3.5 Rammer for daglig skoletid, pauser og hva som er å regne som unde
visningstid

Skoleelever omfattes ikke av arbeidsmiljølovens regler, se nærmere i "Skoleanlegg,
helse og arbeidsmiljø" i kap. 25. For å sikre viktige sider av elevenes arbeidsm
kan det derfor være behov for å fastsette visse regler om elevenes arbeidsdag
get vil foreslå å gi departementet myndighet til å gi forskrifter om rammer for da
skoletid og pauser.

Når det gjelder spørsmålet om hva som er å regne som opplæring, vil de
mentet etter utvalgets forslag ha myndighet til å fastsette dette i forskrift om op
ringens innhold, jf. "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21.
Utvalget vil derfor ikke foreslå å videreføre en særskilt hjemmel for dette.
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Læremidler og annet utstyr i opplæringen

24.1 INNLEDNING
Utvalget vurderer i dette kapitlet krav til utstyr i opplæringen, herunder læreb
og andre læremidler. Vurderingene omfatter også dagens godkjenningsordni
lærebøker.

Fremstillingen avgrenses mot spørsmål som er knyttet til spesialundervis
og privatskolene. Disse spørsmålene blir behandlet i henholdsvis "Opplæring av
barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 og 34.
Fremstillingen gjelder heller ikke utstyr i lærebedrifter.

24.2 GJELDENDE RETT

24.2.1 Grunnskolen

Etter gsl. § 10 nr. 1 skal kommunen sørge for at alle skoler har nødvendig inn
læremidler. Etter gsl. § 10 nr. 3 skal kommunen sørge at elevene får gratis «
og lesebøker, skrive- og teiknesaker og anna undervisningsmateriale». Beste
sen ivaretar en viktig side av prinsippet om gratis opplæring i grunnskolen, jf. 
mere i "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18.

I motsetning til andre læremidler skal lærebøker som benyttes i grunnsk
være godkjent av departementet, jf. gsl. § 39. Lærebokverk i andre fag enn 
skal foreligge samtidig og til samme pris i begge målformer, jf. § 39 nr.1 annet 
Departementet kan gjøre unntak fra kravet om begge målformer. Etter gsl. § 
2 skal lesebøkene ha tilstrekkelig tekst på begge målformer til at elevene ka
både bokmål og nynorsk.

Ved forskrift for godkjenning av lærebøker for grunnskole og videregåe
skole av 13.01.1984 § 1 er kompetansen til å godkjenne ordinære lærebøker d
til Nasjonalt læremiddelsenter, mens Norsk språkråd godkjenner ordlister. For
ten unntar valgfagbøker - med unntak av lærebøker i det andre fremmeds
grunnskolen - fra kravet om godkjenning. Dette synes å stå i strid med gsl. § 39
ikke hjemler unntak fra godkjenningskravet.

Lærebøker i kristendomskunnskap skal gjennomgå særskilt gransking, jf
skriften § 4.

Grunnskoleforskriften § 1-7 definerer læremidler og gir regler for bruk av læ
midler som ikke trenger godkjenning etter gsl. § 39. Den fastsetter også at 
undervisningsrom bør være utstyrt med de læremidler som blir brukt ofte i un
visningen.

24.2.2 Videregående opplæring
Etter lvgo. § 12 skal fylkeskommunen sørge for at den videregående skolen h
gang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler. I motsetning til grunnskolelo
krav om at skolen selv skal ha det nødvendige materiell, kan det for videregå
skoler være tilstrekkelig å disponere utstyret eller læremidlet utenfor skole
Ot.prp. nr. 31 (1992-93), s. 23).

Med hjemmel i lvgo. § 38 fjerde ledd er det gitt forskrifter om godkjenning
lærebøker. Forskriftene er de samme som for grunnskolen, se ovenfor, men 
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setning til for grunnskolen følger godkjenningskravet av forskriften selv, ikke
loven. Forskriftens unntak for valgfagbøker er derfor ikke rettslig problematisk
videregående skoles vedkommende.

De samme krav til lærebøker på begge målformer gjelder for videregå
skole som for grunnskolen. Imidlertid er kravet for videregående skoles vedk
mende utvidet til å gjelde alle læremidler, jf. § 38 annet ledd.

Etter lvgo. § 38 tredje ledd skal Stortinget hvert år bevilge tilskudd til utgive
av lærebøker. Videre skal staten «medvirke til å fremme rasjonell produksjo
bruk av læremidler», jf. § 38 første ledd.

24.3 UTVALGETS VURDERINGER

24.3.1 Krav om nødvendig utstyr, inventar og læremidler

Hoveddelen av utgiftene til skolen er bundet til lønnskostnader. Siden denne p
i stor grad ligger fast, vil øvrige budsjettposter i skolen - herunder til utstyr, inve
og læremidler - kunne bli særlig utsatt for innsparinger.

Utvalget ser det som vesentlig for elevenes læringssituasjon at skolene ha
vendige læremidler, inventar og utstyr tilpasset arbeidsformene i det enkelte
Dagens lovfestede krav til skolens læremidler, inventar og utstyr foreslås de
hovedsak videreført.

Det bør imidlertid åpnes for at også grunnskoler kan finne hensiktsmessig
ninger basert på tilgjengelig utstyr i nærmiljøet. Loven bør derfor åpne for at gr
skolene - i likhet med de videregående skoler - kan oppfylle disse krav ved å d
nere læremidler og utstyr som er plassert utenfor skolen, f.eks. i lokale bed
Utvalget understreker i denne forbindelse at dette ikke åpner for noen reduk
elevenes tilgang til læremidler og utstyr.

Videre foreslås det at grunnskoleelevene fortsatt skal gis eller på annen
holdes med nødvendige læremidler og utstyr til eget bruk, slik det i dag følg
gsl. § 10 nr. 3. Elevene i videregående opplæring vil fortsatt måtte stå for an
felse av læremidler og utstyr til eget bruk. Se i denne forbindelse også utvalget
deringer av retten til gratis opplæring i "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18.

Utvalgets flertall finner ikke grunn til å foreslå videreføring av departement
forskriftskompetanse etter gsl. § 12 nr.1 a. Behovet for utstyr, inventar og lære
ler vil variere både over tid og for den enkelte skole, klasse og elev. Det er d
ikke hensiktsmessig med mer detaljert rettslig regulering enn den som framg
utvalgets lovutkast.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen vil understreke den store betydnin
gen læremidler og annet utstyr har for elevenes læringsutbytte og for et likev
skoletilbud. Disse medlemmer vil særlig framheve situasjonen når det gjelder i
masjonsteknologi. På dette området utvikler det seg store forskjeller fra kom
til kommune og fra skole til skole. Vi mener at departementet bør ha mulighet
gripe inn dersom skolene mangler læremidler og utstyr. Departementet bør h
skriftskompetanse på dette området for både grunnskolen og videregående 
ring.

Utvalget viser for øvrig til utredningen om krav til inventar, læremidler 
annet utstyr til spesialundervisning ("Opplæring av barn, unge og voksne med sæ
skilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.5.14) og til utvalgets forsla
om at alle elever skal ha rett til en tilpasset arbeidsplass ("Skoleanlegg, helse og
arbeidsmiljø" i kap. 25).
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24.3.2 Særlig om tilgang til læremidler på begge målformer
Utvalget foreslår å videreføre den særskilte regulering i gsl. § 40 nr. 2 av målfo
i lesebøker for grunnskolen. Etter utvalgets oppfatning er et tilstrekkelig tilfan
barnas sidemål i norskfagets lesebøker nødvendig dersom grunnskoleeleve
få den nødvendige øvelse i begge målformer.

Videre antar utvalget at dagens krav om at andre lærebøker skal utgis på
bokmål og nynorsk og til samme pris, bør videreføres. Slike krav bidrar til å s
reell likestilling mellom de to målformer ved at lærebokutvalget er like stort
lærebøkene like tilgjengelige enten elevene har bokmål eller nynorsk som o
ringsmål.

I enkelte fag vil et slikt krav imidlertid føre for langt. Det gjelder særlig fag s
har liten oppslutning, og som dermed vil gi grunnlag for et svært lite marked. 
sikte på å kunne imøtekomme sterke behov av denne karakter foreslår utva
departementet fortsatt skal ha kompetanse til i særlige tilfeller å gjøre unnta
kravet om begge målformer. Utvalget vil derimot ikke foreslå en slik generell u
takshjemmel som departementet i dag har etter lvgo. § 38 annet ledd og gsl. §
1 annet ledd.

Videre foreslår utvalgets flertall at kravet om begge målformer begrenses
lærebøker. Dette innebærer en innskrenkning i forhold til dagens ordning etter
§ 38 annet ledd, som i utgangspunktet også omfatter læremidler. Et krav om ti
gelighet på begge målformer også for alle andre former for læremidler er ette
tallets syn for kostbart i forhold til den betydning et slikt krav har for likestilli
mellom målformene.

Medlemmene Folkestad og Wøien mener at blant annet av hensyn til økt br
av informasjonsteknologi, må alle læremidler i utgangspunktet omfattes av k
om begge målformer, men departementet bør kunne unnta visse læremidler.

Utvalget presiserer at kravet om begge målformer skal gjelde overfor skole
Dersom kravet om godkjenning av lærebøker oppheves, se nedenfor, vil de
lite hensiktsmessig å legge plikten direkte på forlagene. Uten et godkjenning
vil spørsmålet om en bok skal benyttes som lærebok, bli avgjort av skoleeier.

Når det gjelder foreldrenes rett til å velge målform for sine barns lærebøker
gsl. 39 nr. 2, vises det til "Målformer" i kap. 31, der utvalget foreslår at denne rett
videreføres.

24.3.3 Særlig om godkjenning av lærebøker
Så vel grunnskoleloven som forskrifter etter lov om videregående opplæring k
at lærebøker som nyttes i skolen, skal være godkjent av departementet. Andr
midler, f.eks. edb-baserte opplæringsverktøy, må ikke godkjennes.

Godkjenningsordningen for lærebøker i grunnskolen ble opprettet i 1
hovedsakelig for å sikre at innholdet i kristendomsbøkene var i samsvar m
kristne lærekravene. I dag er ordningen ment som et bidrag til å sikre at læreb
er i tråd med læreplanens mål for skoleslaget og for det enkelte fag, at de peda
er tilpasset alderstrinnet, og at innholdet er i tråd med skolens mål om likest
mellom kjønnene.

Utvalget har vurdert om det er behov for å opprettholde en ordning for st
godkjenning av lærebøker, eller om kommuner, fylkeskommuner og skoler
kunne velge lærebøker fritt. Utvalget har også vurdert om formålet med dagen
ning kan ivaretas ved andre styringsmidler.

Gjennom nasjonal godkjenning av lærebøker får sentrale myndigheter ov
over utformingen av lærebøkene og kan styre innhold og pedagogisk utform
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Godkjenningsordningen kan således gi et bidrag til å sikre et felles læresto
elevene over hele landet.

Videre kan et godkjenningskrav bidra til at bøkene blir mer gjennomarbe
Godkjenningsordningen tvinger også forlagene til å ta alle sider ved de nasj
læreplanene alvorlig.

På den annen side kan en godkjenningsordning virke forsinkende - og de
også fordyrende - på bokproduksjonen.

Videre gir godkjenningsordningen en spore til større grad av standardiseri
ensretting av lærebøkenes profil enn ønskelig på bakgrunn læreplanenes fo
ning om metodisk variasjon og dermed reelle valgmuligheter i forhold til læreb
nes metodiske tilnærming. Særlig gjelder dette i forbindelse med lokal tilpasnin
tilpasset opplæring. En godkjenningsordning kan lett virke begrensende på d
het og det ansvar som læreplanene legger til den enkelte skole og den enkelte

Gjennom sin tendens i retning av ensretting av lærebøkenes profil har god
ningsordningen også en side til den grunnleggende ytringsfrihet i samfunnet
forhåndssensur som ordningen innebærer, kan neppe sies å være i strid med
forbudet etter Grunnloven § 100, første punktum (»Trykkefrihet bør finne ste
Godkjenningskravet gjelder jo i prinsippet bare for bruk i skolen, ikke for publ
ring i og for seg. Men skolebokmarkedets store betydning for forlagenes øko
innebærer selvsagt at sammenhengen mellom kravet om godkjenning og det 
leggende hensyn til ytringsfrihet realøkonomisk er større enn som så.

Uten hensyn til om sensurforbudet er overskredet i og for seg, kan det des
være grunn til å se godkjenningskravet i lys av det behov for å sikre pluralis
samfunnet som ligger bak grunnlovsbestemmelsen. I en rapport om «Nye t
mot ytringsfriheten i Norden - diagnose og forslag» som i 1994 ble lagt fram
Kulturministeren, heter det om disse spørsmål blant annet (s. 13):

«Konkret kunne Utvalget tenke seg å problematisere en særnorsk or
fra ytringsfrihetsperspektiv: kravet om at norske skolebøker skal godk
nes av departementet. Faren for at bøkene blir ulidelig politisk korr
langs et titall av dimensjoner, presset inn i formen av pedagoger i den
saks øredøvende tjeneste, er uheldig. Indirekte fremmes her en en
holdningsstrøm vi helst så fjernet. Da bedre å risikere at holdninger og
spektiver kommer fram som stritter mot våre reflekser. Det ligger ingen
sinuasjon her [om] at disse pedagoger bevisst sensurerer, eller at dere
til nå har hindret gode bøker å komme ut. Men Utvalget ser det som en
tig signalsak nå som den bastante kulturelle homogenitet i Norden er
at denne godkjenningsordning fjernes fra departementet. Ergo: Utvalge
departementet oppheve ordningen med godkjennelse av norske skole
i et bevisst forsøk på å overføre ansvar fra en statlig institusjon der slik 
somhet burde være fremmed, til det sivile samfunn, forfattere, opinio
skoler. Valget av skolebøker bør overlates til den enkelte skole og d
medarbeidere, samt til foreldrene, og også etter hvert til barna selv.»

Selv om ordningen ikke er en kvalitetsvurdering, blir godkjenningen av ma
lærere oppfattet som et betryggende faglig og pedagogisk kvalitetsstempel. Im
tid gir læreplanene lærerne et ansvar for å realisere planens mål. Dette ansva
ger ikke på lærebokforfattere og lærebokforlag. Styringen bør derfor konsen
om læreplanene, snarere enn om lærebøkene.

Det er også vanskelig å innpasse godkjenningsordningen i et styringss
som har målstyring som et av sine grunnprinsipper.

Bortfall av kravet om lærebokgodkjenning vil ikke føre til at kvaliteteten 
lærebøkene ikke lenger vil være gjenstand for styring. I lærebokmarkedet vi
kvalitet på lærebøkene være et av de viktigste konkurranseparametrer. Det er
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ikke trolig at forlagene ville få omsatt bøker som er i strid med hovedtrekk i sko
mål og verdigrunnlag. Det er grunn til å tro at kundene ikke vil akseptere for ek
pel sexistiske eller rasistiske elementer i lærebøkene, eller bøker som bryte
læreplanene.

Det forutsettes også at det fortsatt vil bli gitt statlige tilskudd til utvikling 
utgivelse av lærebøker for videregående opplæring. I statsbudsjettet for 1995
satt av ca. 70 millioner kroner til dette formål. Utvalget foreslår at denne støtten
res gjennom en videreføring av lvgo. § 38 tredje ledd. Denne bestemmelsen f
ter at Stortinget hvert år bevilger en sum til utgivelse av lærebøker i videregå
skole.

På denne bakgrunn finner utvalgets flertall ikke tilstrekkelig grunn til å foreslå
kravet om statlig godkjenning av lærebøker videreført.

Medlemmene Folkestad, Skard og Wøien mener at dersom oppheving av go
kjenningsordningen har som konsekvens at en ikke lenger kan forplikte forla
til å utgi språklige parallellutgaver av lærebøker, kan disse medlemmer ikke 
forslaget om å oppheve godkjenningsordningen. En forpliktelse for skoleeier
sørge for parallellutgaver, vil ha liten betydning dersom slike bøker ikke finne

Departementet bør imidlertid på bakgrunn av flertallets forslag ha hjemm
å gi forskrifter om alternative ordninger for å sikre kvaliteten i lærebøkene. S
forskrifter kan gi forlagene plikt til å innhente og publisere sakkyndig uttalelse
lærebøkenes pedagogiske og faglige innhold sett i forhold til læreplanen, her
om særskilt vurdering av lærebøker i kristendomskunnskap og av ivaretakels
likestilling mellom kjønnene. Slike uttalelser vil gi skoleeierne eller den enk
skole bedre grunnlag for valg av lærebøker.

Nasjonalt læremiddelsenter vil kunne utvikle systemer for kvalitetsvurde
og gi retningslinjer og veiledninger, rettet mot så vel forlag og konsulenter 
lokale beslutningstakere og undervisningspersonale. Videre kan det være aktu
Læremiddelsenteret å tilby kritikker av aktuelle læremidler med sikte på publis
i aviser og tidsskrifter.

I en annen retning er det viktig at lærerutdanningen legger vekt på vurderi
læremidler, slik at undervisningspersonalet er i stand til å vurdere hvilke lærem
som er best egnet i vedkommende kommune, fylkeskommune, privatskole
Dette vil bidra til en mer kritisk holdning til de læremidler som frembys for salg
dermed på sikt bidra til bedre kvalitet både på lærebøker og andre læremidle
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Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø

25.1 INNLEDNING
Utvalget gir i dette kapittel en redegjørelse for den alminnelige lovgivning om p
legging, bygninger, helse og arbeidsmiljø og vurderer behovet for særskilt re
ring i opplæringslovgivningen.

Punkt 25.4 gir en særskilt behandling av spørsmålet om å foreslå særskilt
regler mot mobbing.

Med unntak av privatskolelovens henvisning til helselovgivningen (se pu
25.3.5), avgrenses vurderingene i dette kapittel mot spørsmål knyttet til private
ler, som behandles i "Privat opplæring" i kap. 34.

25.2 GJELDENDE RETT

25.2.1 Plan- og bygningslovgivning

25.2.1.1 Generell lovgivning

Etter plan- og bygningsloven 14.06.1985 nr. 77 § 19-1 første ledd skal fylkes
munen sørge for løpende fylkesplanlegging. Fylkesplanen skal godkjennes av
gen, jf. § 19-4 tredje ledd.

I § 19-4 tredje ledd annet punktum angis fylkesplanens innhold:

«Fylkesplanen består av mål og langsiktige retningslinjer for utviklinge
fylket og et samordnet handlingsprogram for de statlige og fylkeskom
nale sektorers virksomhet som angir hvordan målene skal oppfylles.»

Plikten til å sørge for fylkesplanlegging omfatter således den fylkeskommu
opplæringsvirksomhet, herunder videregående opplæring.

Kommunen skal utarbeide kommuneplan som i sin kortsiktige del skal om
et samordnet handlingsprogram for virksomheten de nærmeste år, jf. § 20-1
ledd.

Plan- og bygningsloven gir også bestemmelser om oppføring av bygg, her
anlegg for offentlige og private skoler. I § 74 nr. 1 første punktum heter det:

«Bygning med oppholdsrom for mennesker skal ha forsvarlig planløsn
herunder tilfredsstillende lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon
brannsikring.»

Byggeforskrift av 27.05.1987 nr. 458 er fastsatt med hjemmel i plan- og bygn
loven. Forskriftene gir blant annet regler om brannvern i skoler, om romhø
dagslys og utsyn i undervisningsrom, og om funksjonshemmedes atkomst til p
kumsbygg. Ifølge veiledninger til byggeforskriften skal skoler i denne sammen
regnes som publikumsbygg.

Prinsippbestemmelsen om kommunal og fylkeskommunal planlegging i lov
kommuner og fylkeskommer av 25.09.1992 nr. 107 § 5 har ikke selvstendig re
betydning ved siden av de generelle regler i plan- og bygningsloven og i komm
loven § 44 om økonomiplan.
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25.2.1.2 Grunnskolelovgivningen

Etter gsl. § 10 nr. 1 skal kommunen sørge for tjenlige grunnskoler. Grunnsko
skriften § 1-7 setter visse krav til planlegging og utforming av skoleanlegg. E
bestemmelsen skal dette skje i samråd med brukerne, og det skal bli tatt hen
funksjonhemmedes særlige behov. Forebygging av ulykker i skolen skal stå se
i planleggingen. Videre fastsetter grunnskoleforskriften § 1-7 nr. 3 at alle eleve
ha en tilpasset arbeidsplass.

Grunnskoleforskriften § 4-1 pålegger kommunen plikter i forbindelse m
planleggingen av skolevirksomheten. Planen skal vise til aktuelle tiltak for å 
en tidsriktig skole, både fysisk, økonomisk, pedagogisk og sosialt.

Grunnskolene skal ha bibliotek med ansvarsperson, jf. gsl. § 10 nr. 2 anne
se nærmere i "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27.

Etter gsl. § 10 nr. 4 er det alkoholforbud i skoler og i anlegg som inneho
skole. Videre gir § 10 nr. 4 en bestemmelse om at skoleanlegg bør brukes til 
relle og sosiale formål utenom skoletiden.

25.2.1.3 Lovgivning om videregående opplæring

Etter lov om videregående opplæring § 12 skal fylkeskommunen sørge for lo
for den videregående skole. Skolene skal herunder ha tilgang til bibliotektjen
se nærmere i "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27.

Forskrift av 18.08.1978 nr. 2 om Skolereglement om en del av elevenes r
heter og plikter punkt B.8.b bestemmer at reglementet ved videregående skole
inneholde «forbud mot nyting av alkohol eller andre rusmidler på skolens om
og i nærheten av skolen og i forbindelse med arrangementer i og utenfor s
under skolens ledelse eller ansvar». Om skolereglement, se nærmere i "Om ordens-
reglement, bortvisning mv." i kap. 30.

Lov om videregående opplæring § 4 tredje ledd regulerer hvilke hensyn
skal tas ved planlegging og utbygging av den videregående opplæring, se "Ansvars-
og finansieringsbestemmelser" i kap. 36.

25.2.1.4 Bruk av skoleanlegg i voksenopplæringen

Etter voksenopplæringsloven § 21 skal undervisningslokaler der driftsutgif
dekkes av det offentlige, stilles til rådighet, uten utgifter for arrangørene, ved 
senopplæring med tilskudd etter loven. Med hjemmel i denne bestemmelse
departementet gitt forskrift 28.02.1992 nr. 342 om bruk av offentlige unde
ningslokaler.

Selv om det ikke framgår klart av lovens ordlyd, følger det av lovforarbeid
at bestemmelsen i § 21 bare omfatter opplæringsvirksomhet som studieforbu
har ansvaret for, jf. Ot.prp. nr. 35 (1991-92). Bestemmelsen omfatter dermed
arbeidsmarkedskursene (vol. § 23).

25.2.2 Helselovgivningen
Lov 11.06.1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene "Oversikt over Norges inter-
nasjonale forpliktelser innen opplæringssektoren" i kap. 4 a gir regler om miljøret-
tet helsevern, som etter § 4 a-1 første ledd «omfatter de faktorer i miljøet so
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen», herunder b
giske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Departementet kan gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder hygien
forhold i bygninger, jf. § 4 a-1 annet ledd. Sosialdepartementets forskrif
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29.04.1977 gir regler om de hygieniske forhold i bygninger og på områder som
tes til - eller i forbindelse med - skolegang. Forskriften inneholder blant annet r
om utlufting, oppvarming og belysning. Ifølge rundskriv fra Sosialdepartement
16.05.1977 gjelder forskriften både grunnskoler og skoler som faller inn unde
om videregående opplæring.

Nye forskrifter til § 4 a-1 annet ledd er under utarbeidelse, se høringsbre
20.03.1995 fra Sosialdepartementet. Utkastet til forskrift om miljørettet helsev
barnehager og skoler mv. inneholder blant annet krav om godkjenning av utby
av og endringer i virksomhet som omfattes av forskriften. Videre inneholder u
tet bestemmelser om renhold, luftkvalitet, belysning og røyking i skolens inne
uteområder.

Forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen - direkte eller indirekte - 
som er i strid med forskriftene, kan kreves rettet av kommunen, jf. § 4 a-6. De
ikke pålegget følges opp, kan det ilegges tvangsmulkt, jf. § 4 a-7.

Etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 skal kommunens helsetjeneste
annet omfatte helsetjenester i skole. Med hjemmel i § 1-3 fjerde ledd er det gi
skrift av 23.11.1983 om helsetjenester i skoler. Forskriften gjelder forebygg
helsearbeid for barn og ungdom i skolealder som følger undervisning i skoler
omfattes av lov om grunnskole og lov om videregående opplæring. Kommunen
sørge for helsetjenester med dette formål i slike skoler.

Opplæringslovgivningen gir ikke særskilte regler om helsetjenesten i sko
Gsl. § § 11 første og annet ledd og 10 nr. 4 annet punktum og psl. § 6 gir uttrykk
henvisninger til helselovgivningen. Etter gsl. § 11 tredje ledd kan imidlertid de
tementet gi forskrifter om helsetilsyn og medisinsk hjelp for elever som mottar
sialundervisning. Det er ikke gitt slike forskrifter.

Lov 09.03.1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader § 6 (»røykeloven«) gj
også for skoler. Loven påbyr blant annet røykfri luft i arbeidslokaler hvor to e
flere personer er samlet.

25.2.3 Arbeidsmiljølovgivningen

25.2.3.1 Arbeidsmiljøloven

Lov 04.02.1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. regulerer blant a
skolepersonalets arbeidsmiljø, se særlig § § 7-13. Undervisningspersonalet e
lertid unntatt fra lovens regler om arbeidstid, jf. aml. § 41 første ledd bokstav 

I utgangspunktet gjelder arbeidsmiljøloven derimot ikke for elevene.
Lovens generelle krav til arbeidsmiljøet uttrykkes i § 7 nr. 1:

«Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt ut forsvarlig ut fra både
enkeltvis og samlet vurdering av de faktorer i arbeidsmiljøet som ka
innvirkning på arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd.»

I § 8 nr. 1 bokstav a stilles det krav til arbeidsplassens dimensjonering, mens 
1 bokstav c og i bestemmer at arbeidsplassen skal holdes ved like, være ren 
dig og ha et forsvarlig inneklima.

Så langt det er mulig og rimelig, skal arbeidsplassen innrettes slik at yrkes
mede kan arbeide i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 13 nr. 1. Dette kravet
der uavhengig av om virksomheten allerede har tilsatte med begrenset førlig
arbeidsevne. Etter § 13 nr. 2 stilles det strengere krav i tilfeller der allerede ti
arbeidstakere blir yrkeshemmet. I slike tilfeller skal arbeidsgiveren «så langt d
mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal få eller beho
høvelig arbeid«.
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I henhold til arbeidsmiljøloven § 16 a er det gitt forskrifter som pålegger 
virksomheter som omfattes av loven, å ha et internkontrollsystem.

Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at lovens krav blir oppfylt
arbeidsmiljøloven § 14. Arbeidstakerne har imidlertid medvirkningsplikt (§ 16
virksomhet som sysselsetter mer enn 50 personer, skal det være arbeidsmiljø
med representanter for arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne- og helsepers
jf. § 23. Slikt utvalg skal også opprettes i virksomheter med fra 20 til 50 arbei
kere når en av partene krever det.

Etter forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg av 29.04.1977 § 5 n
skal representanter for elevene tilkalles når arbeidsmiljøutvalget behandler 
som særlig gjelder elevene. Elevrepresentantene har tale- og forslagsrett, me
stemmerett.

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at loven med tilhørende forskrifter 
overholdt, jf. arbeidsmiljøloven § 74. Arbeidstilsynet kan gi nødvendige påleg
lovens § 77, og kan ilegge f.eks. fylkeskommunen eller kommunen tvangsmulk
en frist for oppfyllelse av pålegg oversittes, jf. § 78.

Etter arbeidsmiljøloven § 19 skal Arbeidstilsynets samtykke innhentes ved
føring av bygninger som er meldepliktige etter plan- og bygningsloven
14.06.1985 nr. 77 og skal brukes i virksomhet omfattet av arbeidsmiljøloven
samme gjelder bygningsmessige endringer som vil føre til vesentlige endrin
arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøloven § 34 og 35 gir regler om forbud mot arbeid for perso
under 15 år eller som fortsatt er skolepliktige. Blant annet kan nevnte persone
benyttes til arbeid som kan være skadelige for deres skolegang. Etter forsk
22.09.1977 om arbeid av grunnskoleelever som har fylt 13 år, skal arbeidsgi
blant annet påse at arbeidstiden ikke legges slik at den vil være til skade for 
gangen.

Overtredelse av arbeidsmiljølovens regler kan føre til straff i form av bøter 
fengsel eller begge deler, jf. lovens kap. XIV.

Lærlinger i lærebedrift regnes som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, j
om fagopplæring i arbeidslivet § 17. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arb
miljø får anvendelse for elever som på annen måte utplasseres i virksomhet 
læringsøyemed, jf. forskrift av 14.05.1993.

I rundskriv F-75/90 av 12.07.1990 har Kirke-, utdannings og forskningsde
tementet gitt forskrifter om bruk av maskinelt utstyr i opplæringen i grunnsko
Forskriftene skal legges til grunn for de sikkerhetsmessige krav som må opp
etter arbeidsmiljøloven og regler gitt med hjemmel i denne loven.

25.2.3.2 Opplæringslovgivningen

Mens arbeidsmiljøloven har som målsetting å sikre et godt arbeidsmiljø for arb
takerne, har enkelte bestemmelser i opplæringslovgivningen et videre siktem

Grunnskoleloven § 16 første ledd og lov om videregående opplæring § 15 
ledd omfatter alle som er knyttet til skolen, herunder elevene. Bestemmelsene
nærmet likelydende og må antas å ha samme innhold. I lov om videregåend
læring § 15 første ledd heter det:

«Det skal legges vinn på å skape et godt arbeidsmiljø for og gode sa
beidsformer mellom alle som er knyttet til skolen som elever, lærere og
net personale.»

Bestemmelsenes ordlyd gir ikke veiledning om det med arbeidsmiljø siktes til 
psykisk og fysisk miljø. Spørsmålet er heller ikke drøftet i forarbeidene. På 
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grunn av ordlydens generelle karakter legger utvalget imidlertid til grunn at båd
psykiske og fysiske sider av arbeidsmiljøet omfattes.

I grunnskoleforskriften § 2-2 er det gitt nærmere regler om arbeidsmiljøet m
i grunnskolen. Forskriften gir blant annet bestemmelser om ordensregler, ele
viteter, løsning av konfliktsituasjoner, hjelp til elever som vantrives, forbud 
krenkende atferd overfor elever og forbud mot kroppslig refsing. Videre påle
forskriften § 2-3 skolen blant annet å «saman med heimen arbeide for eit ar
miljø som hindrar skadar på elevane i skoletida og på skolevegen». I § 2-3 
ellers regler om sikringstiltak, herunder om skolepatruljer og tilsyn ved svømm
og bading. Etter grunnskoleforskriften § 1-7 nr. 3 skal hver elev ha en tilpa
arbeidsplass.

Etter grunnskoleloven § 22 nr. 1 skal personalet hjelpe til å skape et god
lemiljø. Loven inneholder også bestemmelser om elever som deltar i arbeids
jf. § 15, som pålegger arbeidsgiver å tilpasse arbeidstiden til elevens skolega

25.3 UTVALGETS VURDERINGER

25.3.1 Arbeidsmiljøet

Godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø er vesentlig for elevenes muligheter for læ
og utvikling og for deres trivsel og sikkerhet. Krav til arbeidsmiljøet vil blant an
bidra til å sikre likeverdig opplæring og kvaliteten i opplæringen. Slike krav 
enten gis som særregler eller ved å gjøre arbeidsmiljøloven helt eller delvis a
delig for elevene.

Arbeidsmiljølovutvalget har nylig kommet fram til at elevenes representas
arbeidsmiljøutvalget ikke bør utvides (NOU 1992: 20, s. 214). For øvrig gir 
utvalget noen vurdering av arbeidsmiljølovens anvendelse for elevene.

Det ligger utenfor utvalgets muligheter å gi en tilfredsstillende vurdering a
spørsmål som gjelder arbeidsmiljølovgivningens anvendelse på elever. Utvalg
derfor foreslå at spørsmålet om å gi arbeidsmiljøloven anvendelse for eleve
om å ta særregler om arbeidsmiljø inn i opplæringslovgivningen blir utredet 
skilt.

Utvalget foreslår dessuten at innholdet i de bestemmelsene om arbeidsm
som i dag finnes i grunnskoleloven og lov om videregående opplæring, i hove
blir videreført inntil resultatene av en slik utredning foreligger. Slike bestemme
er nødvendige for tilsynsmyndighetens kompetanse i forbindelse med ele
arbeidsmiljø (se "Kontroll- og tilsynsordninger" i kap. 35). Det foreslås således 
bestemmelsen om gode samarbeidsformer mellom lærer og elev i gsl. § 1 vid
res, se også "Formålsbestemmelser" i kap. 13 om formålsbestemmelser. En tilsv
rende bestemmelse foreslås for videregående opplæring.

Videre foreslås det at elevenes rett til tilpasset arbeidsplass lovfestes og 
gjeldende for både grunnskoler og videregående skoler, se også punkt 19
"Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisni
kap. 19. Utvalget ser det som avgjørende for retten til likeverdig - herunder tilp
- opplæring at også de fysiske forhold på skolen er tilpasset den enkelte elevs 

Det vises i denne sammenheng også til utvalgets forslag om å gi departem
myndighet til å gi forskrifter om rammer for daglig skoletid og pauser. Se "Opplæ-
ringens omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.3.5.

Utvalget foreslår videre at også grunnskoleforskriftens pålegg om at skolen
arbeide for sikring mot skader blant elevene tas inn i lovens formålsbestemme
gjøres gjeldende for både grunnskole og videregående skole. I lovutkastet l
ansvaret direkte til alle som er knyttet til skolen. Det forutsettes imidlertid at k
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munen og fylkeskommunen legger forholdene til rette slik at de tilsatte kan opp
sitt ansvar.

Det bør videre gis nærmere bestemmelser om elevenes sikkerhet under o
ringen. Sikkerhetsforanstaltninger blant annet i svømmeopplæring, ved bruk a
lige maskiner og i forbindelse med friluftsliv kan være avgjørende for elevene
og helse. På bakgrunn av utvalgets forslag om at opplæringens nærmere i
skal reguleres i forskrifter, er det imidlertid lite hensiktsmessig å ta slike bes
melser inn i loven. Det foreslås derfor at departementet gis kompetanse til å g
mere forskrifter om elevenes sikkerhet.

I tilknytning til sikring mot skader i skolen vises det også til det ansvar for s
leeier, skoleledelse og annet personale som kan inntre etter alminnelige ersta
rettslige regler.

Regulering av arbeidsmiljøet i arbeidslivet utenfor skolen bør i sin helhet 
vises til arbeidsmiljølovens system. Utvalget foreslår således at dagens re
grunnskoleloven § 15 om arbeidsgiverens plikt til å tilpasse arbeidstiden til ele
skolegang blir opphevet. De tilsvarende bestemmelser i arbeidsmiljøloven me
skrifter vil være tilstrekkelige.

Når det gjelder bestemmelser om ordensregler, herunder forbud mot re
vises det til "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 og til utvalgets vurde-
ring i punkt 25.4 av spørsmål knyttet til mobbing.

25.3.2 Andre krav til skoleanlegg og til planlegging av skolevirksomhet
Som vist i punkt 23.2.1 ovenfor gir plan- og bygningsloven en rekke bestemm
for kommunal og fylkeskommunal planlegging. Videre inneholder loven og 
skriftene etter loven regler som får anvendelse for alle bygninger, også fylkes
munale, kommunale og private skolebygg. I tillegg kommer de generelle kra
kommunal og fylkeskommunal planlegging i kommuneloven.

Også arbeidsmiljølovgivningen og forskrifter til kommunehelsetjenestelo
setter krav til skoleanleggene.

Etter utvalgets oppfatning gir den nevnte lovgivning under ett en tilstrekk
regulering av de spørsmål om skoleanlegg og planlegging av skolevirksomhet
øvrig som utvalget her tar sikte på. Lovgivningen inneholder også bestemm
som ivaretar hensynet til funksjonshemmede elever. Utvalget vil derfor ikke fo
ytterligere bestemmelser om bygninger og planlegging.

25.3.3 Bruk av skoleanlegg etter skoletid
Utvalgets flertall finner heller ikke at særlige forhold i tilstrekkelig grad ka
begrunne en særskilt regulering av alkoholbruk i anlegg med grunnskoler. De
utsettes at den enkelte kommune vil regulere alkoholbruken i slike anlegg på e
svarlig måte, både som skoleeier og som godkjenningsinstans i henhold til de a
nelige bestemmelser i lov 02.06.1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig 
m.v (alkoholloven). Det vises til alkoholloven § 4-1 som krever kommunal - el
visse tilfeller statlig - bevilling for skjenking av alkohol.

Medlemmene Folkestad, Jahr, Solberg, Sørensen, Wøien og Aagesen kan ikke
støtte forslaget om å oppheve særbestemmelsen om alkoholforbud i grunns
lokaler. I en tid der rusmiddelmisbruk, herunder alkoholmisbruk, er et stor
økende samfunnsproblem er det et signal i feil retning å åpne for muligheten 
skoleanleggene skal kunne åpnes for alkoholservering.

Grunnskolens formål er blant annet å oppdra elevene og utvikle deres ån
og kroppslige evner. I dette oppdrager- og utviklerperspektivet er alkoholforb
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et viktig virkemiddel. Det gir en fast norm med tydelig signaleffekt, både ove
de barn og unge som møter alkoholmisbrukets baksider i andre sammenhe
sine liv, og i forhold til den normoppløsning noen barn og unge møter i tilknytn
til alkoholspørsmålet.

Skolen er ofte et viktig møtested i lokalsamfunnet, også utenfor skoletid. D
da viktig å hegne om de alkoholfrie aktiviteter som i dag er lagt til grunnskolen
som korps, kor, idrettslag, speidere, barne- og fritidsklubber m.m. og skjerme
mot aktiviteter som også innebærer alkoholskjenking.

Erfaring viser at økt tilgjengelighet til alkohol gir økt forbruk av alkohol. D
pekes i denne sammenheng på den uttalte nasjonale politiske målsetning om e
sert totalkonsum av alkohol, bla. i tråd med Verdens helseorganisasjons mål. V
synes det å være lite sammenheng mellom utvalgets forslag om å åpne for
grad av lokal avgjørelse om alkoholskjenking, og den brede aksept i samfunn
at en sentralt i stadig større omfang fastsetter forbud mot røyking. Også på 
bakgrunn er det riktig å ikke åpne for alkoholservering i grunnskolens anlegg.

Disse medlemmer foreslår derfor at alkoholforbudet i grunnskolen videref
i loven.

Regulering av alkoholnytelse i videregående skoler henvises til den alminn
alkohollovgivningen og ordensreglement for den enkelte skole, se "Om ordensre-
glement, bortvisning mv." i kap. 30.

Videre foreslår utvalget at dagens bestemmelse i gsl. § 10 nr. 4 om at sk
leggene bør brukes til kulturell og sosiale formål etter skoletid, blir opphevet
slik anbefaling i lovs form kan gi feilaktig inntrykk av at det foreligger en retts
forpliktelse.

25.3.4 Særlig om skoleanlegg i voksenopplæringen
Som det framgår av utvalgets vurdering i "Ansvars- og finansieringsbestemmelse
i kap. 36, skal kommunen og fylkeskommunen fremdeles være ansvarlig for
holdsvis grunnskoleopplæring og videregående opplæring spesielt organise
voksne. Dette gjelder også når studieforbundene utfører opplæringen på veg
kommune eller fylkeskommune.

På denne bakgrunn antar utvalget at det ikke er behov for regulering av s
forbundenes bruk av skoleanlegg til slik opplæring i den felles loven for grunn
leopplæring og videregående opplæring.

Som det framgår i "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 om voksenopp-
læringsloven for øvrig, foreslår ikke utvalget endringer i denne lovens regulerin
studieforbundenes bruk av skoleanlegg.

25.3.5 Henvisninger til den alminnelige helselovgivning
Grunnskolelovens og privatskolelovens henvisning til helselovgivningen er 
rettslig betydning. Utvalget vil derfor anta at det er mer hensiktsmessig å pla
opplysninger av denne karakter i en veiledning enn i lov eller forskrift. En slik 
festet henvisning kan skape unødig usikkerhet om henvisningen likevel har re
betydning og kan gi inntrykk av at den nevnte lovgivningen har større betyd
enn annen relevant lovgivning som det ikke er uttrykkelig vist til. Utvalget vil de
foreslå at de lovfestede henvisninger til helselovgivningen oppheves.

Videre ser utvalget ikke tilstrekkelig grunn til å ha særregler om helsetjen
for elever som mottar spesialundervisning. Forskriftshjemmelen i gsl. § 11 t
ledd foreslås derfor opphevet.
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25.4 SÆRLIG OM MOBBING
Som nevnt i redegjørelsen for utvalgets mandat (del 2 ovenfor) er utvalget be
å vurdere særskilte bestemmelser om mobbing som tilsvarer bestemmelse
svenske skollagen (SFS 1985:1100) kapittel 1, § 2 tredje ledd siste punktum 
annet ledd siste punktum. I disse bestemmelsene - som har samme ordlyd 
det:

«Særskilt skall den som verkar inom skolen bemöda sig om att hindra 
försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling.»

Ovennevnte bestemmelser ble fremmet i Prop. 1992/93:220 med følgende be
nelse:

«Enligt 1 "Oversikt over opplæringslovgivningen" i kap. 2 § tredje stycket
skollagen skall var och en som verkar inom skolen främja aktningen för
je människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. I de
männa motiveringen til bestämmelsen som återfinns i propositionen (1
91:18) om ansvaret för skolan anges att aktningen för varje människas 
värde måste räknas till skolans viktiga fostransmål Skolan måste på all
söka främja att människor av olika ursprung och bakgrund i vårt land i
fattas i samhällsgemenskapen. Att kraftfullt motverka alle former av mo
ning samt uttryck för rasism och främlingsfientlighet är exempel på 
detta mål mer konkret innebär.

Regeringen förordar nu att 1 "Oversikt over opplæringslovgivningen" i
kap. 2 § tredje stycket skollagen utformas så, att det av lagen klart fra
att den som verkar inom skolan skall bemöda sig om att hindra varje fö
från elever att utsätta andra elever eller personal i skolan för ulika form
kränkande behandling, inte minst mobbning. Motsvarande tillägg bör ä
tas inn i 1 "Veiledning og informasjon" i kap. 9 § och gälla det offentliga
skolväsendet för vuxna.

Alla i skolan har rätt att känna sig trygga och kunna gå til skolan u
rädsla för förföljelser eller trakasserier av något slag. De vuxna i skolan
därfor ett stort ansvar för att vara uppmärksamma på ansatser til mob
och lyhörda för sådana signaler som kan tyda på dåliga kamratrelatio
skolan eller på att en enskild elev inte mår bra. De verksamma i skola
således gripa in och vidta lämpliga åtgärder vid tecken på vantrivsel 
mobbning i skolan. En avvaktande attityd kan förvärra problemen och i
bära en mycket svår situation för mobbningsoffret. Den kan också to
som en tyst sanktion av mobbarnes beteende.

Det finns emellertid en rad exempel på åtgärder som har visat sig f
gångsrika i kampen mot mobbning. Det viktigaste är självklart att skap
öppen och tillitsfull atmosfär i skolan, där eleven får möta en trygg gem
skap och blir bemött med respekt för sin person. Varje skola bör ocks
ett åtgärdsprogram mot mobbning och därmed en handlingsberedska
problem skulle uppstå. Ett klart uttalande i skollagen kan bli ytterligare
citament för skolorna att utarbeta sådana åtgärdsprogram. Det kan ock
ett stöd för tillsynen.

Regeringen vill dock starkt understryka att denna nya bestämme
skollagen inte får uppfattas som om skolan skulle vara en plats, där a
lagstiftning, som rör våld och trakasserier, inte skulle gälla. Tvärtom är
en markering av skolans särskilda ansvar för att vara uppmärksam p
denser till ett icke acceptabelt beteende. I detta ansvar bör också in
skolan inte skall sluta sig i en missriktad ambition att «lösa sina egna
blem», utan aktivt bör samarbeta med exempelvis polis och socialtjä
syfte att göra klart att samhällets övriga lagar och regelsystem gäller o
i skolan.»
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Mobbing i skolen er et alvorlig problem, som må motarbeides med mange type
kemidler. Departementet har i det vesentlige nyttet virkemidler knyttet til vei
ning og informasjon. Dette er etter utvalgets oppfatning gode virkemidler som r
brukt - sammen med virkemidler knyttet til grunn- og etterutdanning - vil kunn
god effekt.

På samme måte som den svenske regjeringen mener utvalget også at n
presise bestemmelser enn i dag, se punkt 25.2.3.2, vil kunne bidra til arbeide
å motvirke mobbing. Det foreslås derfor en lovbestemmelse som i hovedsak t
rer den svenske skoleloven § 2 tredje ledd siste punktum. Bestemmelsen fo
plassert i lovens formålsparagrafer.

Det understrekes at forslaget ikke innebærer endringer i forbudet mot f
maktanvendelse etter straffelovgivningen, se nærmere i "Om ordensreglement,
bortvisning mv." i kap. 30.

Forslaget begrenses til å gjelde krenkende ord og handlinger overfor eleve
satte og lærlinger vil være tilstrekkelig beskyttet av arbeidsmiljølovens bestem
ser.
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Skyss og innlosjering

26.1 INNLEDNING
Svært mange elever i grunnskole og videregående opplæring er avhengige a
for å komme seg til og fra det sted der de får opplæring. Det samme gjelder
som får spesialpedagogisk hjelp i førskolealder og voksne med rett til spesialu
visning på grunnskolens område. En del elever er også avhengige av innlosj
nærheten av skolen.

Pr. 01.09.1992 var det f.eks. 102 153 grunnskoleelever mellom 7 og 15 å
fikk skoleskyss hele året (jf. beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. n
(1993-94), Tabell B: Kriteriedata 1994 - Kommunene, s. 142, jf. s. 122).

Statens utdanningskontor i Finnmark opplyser at det innlosjeres grunns
elever i to kommunale og tre statlige ordninger i til sammen fire kommuner i fy
Innlosjeringen antas ikke å omfatte mer enn 60-70 elever. Utvalget har ikke ov
over eventuell innlosjering i andre fylker. En samlet oversikt bør antakelig uta
des før den endelige lovregulering av spørsmål om innlosjering blir foretatt.

Reglene om skyss og innlosjering finnes i grunnskoleloven med forskrifte
i lov 09.05.1986 nr. 19 om organisering av velferd for elever og studenter (vel
sloven). Det er videre gitt enkelte veiledninger i rundskriv fra departementet.

Skyss og innlosjering er ofte kostbart. På den annen side er det viktig at el
kan komme seg raskt og trygt til og fra opplæringen. I motsatt fall vil prinsippe
lik rett til utdanning fort komme i fare. Men det oppstår jevnlig konflikter i de
spenningsfeltet mellom økonomi og individuelle behov.

Fylkeskommunene er generelt ansvarlige for offentlig transport, mens kom
nene generelt er ansvarlige for grunnskoleopplæringen. I enkelte situasjone
kommunene og fylkeskommunene ha motstridende interesser. Således kan ko
nene redusere sine skolebudsjetter ved å slå sammen småskoler til større s
skoler. Men slik omlegging betyr som oftest at flere elever får mer enn 4 km s
vei, slik at behovet for skyss og innlosjering øker. Deler av innsparingen for k
munene skyves da over på fylkeskommunene som økt utgift. Samfunnsøkon
er derfor gevinsten ved sentralisering ikke lik kommunenes innsparing.

6-åringene i den nye 1.-klassen vil generelt være enda mindre trafikkmodn
dagens yngste elever. I tillegg vil en stor del av 6-åringene også være i skolef
ordninger og dermed i et heldagstilbud, slik at de vil komme til å ferdes i trafik
i de mest trafikkbelastede deler av døgnet (morgen og ettermiddag).

I og med at den nye 1.-klassen er vedtatt innført som obligatorisk opplærin
det organiseres skyss for disse elevene. Departementet opplyser at Transport
misk Institutt (TØI) har fått i oppdrag å utrede ulike skyssalternativer for 6-å
gene, med vekt på kostnadsanalyser og kriterier for trafikksikkerhetsvurdering

26.2 GJELDENDE RETT

26.2.1 Grunnskolen

Reglene om skyss er gitt i gsl. § 4 og grunnskoleforskriften § 1-1. Alle elever 
mer enn 4 km skolevei har rett til skyss, jf. gsl. § 4 nr. 1. De 4 km må knytte
alminnelig farbar vei mellom hjem og skole og regnes i praksis ofte fra hjem
dør til skolens port.
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Elever som må benytte ferge eller annen båt, har rett til skyss uansett av
mellom skole og hjem.

Funksjonshemmede elever har rett til skyss uansett veilengde «om det e
vande», gsl. § 4 nr. 2. Det må antas at funksjonshemmede elever har slik rett t
vendig skyss også når de i perioder oppholder seg utenfor hjemmet, f.eks. i a
ningsbolig o.l.

I særlige tilfeller kan en elev få skyss selv om skoleveien er under 4 km, jf
nr. 1. Hva som er særlige tilfeller, må vurderes konkret. Vurderingene er ofte kn
til elevenes sikkerhet på skoleveien, men også subjektive forhold antas å 
utløse slik rett, f.eks. om eleven midlertidig trenger skyss på grunn av benbrud

Reglene gjelder tilsvarende for umyndige elever i et frivillig tiende skole
grunnskolen og for elever under skolepliktig alder som får spesialpedagogisk 
jf. forskriften § 1-1 nr.3.

Når det blir ventetid i forbindelse med skyssen, må kommunen sørge for t
med dem som må vente, jf. gsl. § 4 nr. 1. Videre må kommunen sørge for føl
elever som ikke kan reise på egen hånd. Dette kan f.eks. dreie seg om enkelt
minste elevene eller elever som på grunn av funksjonshemning e.l. ikke kan
seg alene i forbindelse med skyssen.

For elever som bor vanskelig til i forhold til skolen, eller som har så lang v
det ikke er forsvarlig å bruke daglig skyss, skal kommunen ordne med innlosje
jf. gsl. § 4 nr. 3 og forskriften § 1-1 nr. 2. Kommunen er også ansvarlig for ti
med slike elever.

Når det er tvil om skyss eller overnatting er det rette, bør kommunen la f
drene bestemme, jf. forskriften § 1-1 nr. 2. Overnattingsstedet skal være god
av kommunen (nr. 4).

Videre gir gsl. § 4 nr.3 funksjonshemmede elever en ubetinget rett til innlo
ring. Loven angir ikke hvem som i denne sammenheng skal anses som funk
hemmet.

Forskriften § 1-1 nr. 1 stiller for øvrig krav om at skyssen skal være tryg
elevene bør tas opp ved faste stoppesteder og at det skal være leskur eller ve
ved stoppestedet der det er påkrevd.

26.2.2 Særlig om førskolebarn med rett til spesialpedagogisk hjelp
Retten til skyss omfatter som nevnt også barn under skolepliktig alder med r
spesialpedagogisk hjelp. Etter forskriften § 1-3 nr. 3 har de «same rett» til skys
elever i grunnskolen. Dette innebærer blant annet at funksjonshemmede før
barn har rett til skyss uavhengig av veilengde «om det er turvande», jf. gsl. § 4

I rundskriv F-58/90 har departementet, i samråd med daværende Sosialde
ment og Familie- og forbrukerdepartement, gitt nærmere retningslinjer om de
nomiske ansvarsforhold ved skyss i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp
for barn før opplæringspliktig alder:

«1. Skoleverket hefter for skyss av barn og eventuelt ledsager i forbind
med spesialpedagogisk hjelp når vedtak om slik hjelp er fattet i skolest
2. Trygdekontoret dekker nødvendige utgifter til skyss i forbindelse m
undersøkelse eller behandling som dekkes av folketrygden. Stønad fr
ketrygden bortfaller imidlertid i den utstrekning slik stønad ytes for offe
lig regning etter annen lovgivning Merknad:Logopedisk/audiopedagogisk
behandling/opplæring utenfor helseinstitusjon av barn før opplærings
tig alder hører som hovedregel inn under skolens ansvarsområde. Sl
handling vil derfor til vanlig falle utenfor trygdens stønadsområde med 
virkning at skyssutgifter til behandling heller ikke dekkes av trygdekon



NOU 1995:18
Kapittel 26 Ny lovgivning om opplæring 232

psy-
ing/
dlin-

even-
v

arne-
neha-
ksen
ssen
 den
yssut-
ole-
elle
.»

giske
 Blir
sial-
vne til

 § 1-
kunne

 3:

 skal
lse

 kan
nin-
nk-
eller
ir ut-
egå-
glig
et er
lever

elev-
eve-

 for-

skole
rlig

kyss
1993-
uner
e opp-
 med
dgang
ssen.
ret. 3. I helseinstitusjon godkjent i medhold av lov om sykehus, lov om 
kisk helsevern eller lov om folketrygd, hvor det også gis undervisn
opplæring i skoleverkets regi og for skoleverkets regning, anses behan
gen/omsorgen som det primære. De daglige skyssutgifter for barn og 
tuelt ledsager til og fra slik institusjon vil da bli å dekke a
helseinstitusjonen. 4. Som hovedregel får ikke førskolebarn som har b
hageplass dekket skyssutgifter når spesialpedagogisk hjelp gis i bar
gen. Førskolebarn følges/skysses vanligvis til barnehage av en vo
uansett. Har imidlertid barnet en funksjonshemning som gjør denne sky
særlig byrdefull, skal kommunen dekke utgiftene til skyss de dagene
spesialpedagogiske hjelpen gis. Også ellers kan kommunen dekke sk
giftene, men i så fall etter egen selvstendig vurdering. 5. I de tilfeller sk
styret fatter vedtak om undervisningsopplegg i hjemmet, må eventu
skyssmidler for læreren dekkes av de kommunale skolemyndighetene

Når barnet har barnehageplass, jf. punkt 4 i rundskrivet, vil den spesialpedago
hjelpen kunne bli gitt der uten at foreldrene blir påført ekstrautgifter til skyss.
hjelpen gitt utenfor hjem eller barnehage, vil kommunen, for å gi retten til spe
pedagogisk hjelp et reelt innhold og ikke f.eks. være betinget av foreldrenes e
å skysse, ordinært være skyssansvarlig.

I rundskrivet tolker altså departementet uttrykket «same rett» i forskriften
1 nr. 3 som identisk med «rett til skyss når det er nødvendig for at barnet skal 
nyttiggjøre seg sin rett uten ekstrautgifter».

26.2.3 Videregående opplæring, herunder fagopplæring
Retten til skyss for elever i videregående opplæring følger av velferdsloven §

«For elever i videregående skole som må nytte daglig skyss til skolen,
fylkeskommunen sørge for fri skoleskyss eller gi full skyssgodtgjøre
hvis veilengden fra hjem til skole er minst 6 km en vei. Departementet
i særskilte tilfeller dispensere fra retten til fri skoleskyss, når andre ord
ger ivaretar dette hensynet. For elever med varig eller midlertidig fu
sjonshemning skal fylkeskommunen om nødvendig sørge for fri skyss 
gi full skyssgodtgjørelse uten hensyn til veilengden. Departementet g
fyllende forskrift om skoleskyss og skyssgodtgjørelse For elever i vider
ende skole som bor slik til eller har så lang vei at de ikke kan nytte da
skyss til skolen, skal skolen hjelpe til med å skaffe husvære. Dersom d
nødvendig å bygge elevheim, er dette en oppgave for skoleeier. For e
i videregående skoler for ekstern spesialundervisning, og som bor i 
heim eller internat, skal utgiftene til reiser, opphold m.m. dekkes av el
nes bostedsfylke.»

Bestemmelsen trådte i kraft 01.08.1994. Departementet har ikke gitt utfyllende
skrifter. Det arbeides imidlertid med et slikt forslag.

Hovedregelen er at det skal gis skyss hvis avstanden mellom hjem og 
overstiger 6 km I motsetning til i grunnskolen er det ikke gitt rett til skyss ved fa
skolevei e.l.

Departementet kan dispensere fra fylkeskommunenes plikt til å tilby fri s
«når andre ordninger ivaretar dette hensynet». Forarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (
94), s. 1 flg., og Innst. O. nr. 49 (1993-94), s. 1 flg.) tyder på at fylkeskomm
som har laget gode generelle rabattordninger som også elever i videregåend
læring kan nyte godt av i og utenfor skoletiden, etter denne bestemmelsen
departementets samtykke kan la være å gi fri skoleskyss. Det skal ikke være a
til å pålegge elevene andre typer egenandeler e.l. i forbindelse med skolesky
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Den lovregulerte retten til skyss er begrenset til opplæring i skole. Lærli
med fagopplæring i bedrift har ikke lovfestet rett til skyss. For enkelte fag er sk
bestemmelser for lærlinger imidlertid tatt inn i overenskomst.

Velferdsloven § 3 annet ledd inneholder videre en bestemmelse om at vi
gående skoler må hjelpe elever med boligbehov, og om nødvendig bygge elev

Tredje ledd gir elever med videregående opplæring i spesialskoler rett til s
opphold m.m. dekket av elevenes hjemfylke.

26.2.4 Voksenopplæring
Etter voksenopplæringsloven § § 4 og 5 har voksne som etter sakkyndig vurd
har et særlig behov for spesialundervisning på grunnskolens område, rett t
opplæring. Bestemmelsene om denne retten ble overført fra grunnskolelov
voksenopplæringsloven fra og med 01.01.1983.

Da retten til voksenopplæring var hjemlet i grunnskoleloven, ble også d
elevene omfattet av skyssbestemmelsene der. Vedtaket 1982 (Besl. O. nr. 4 
83)) om å overføre disse reglene til voksenopplæringsloven ble gjennomført u
spørsmålene knyttet til skyss ble lovregulert, og voksenopplæringsloven har
egne regler om skyss. Departementet har imidlertid gitt nærmere retningsli
rundskriv F-26/90.

26.2.5 Private skoler
Etter privatskoleloven § 10 får elever ved private grunnskoler og videregående
ler som mottar statstilskudd, skyss eller tilskudd til skyss etter samme regler so
tilsvarende offentlige skoler. Funksjonshemmede elever har rett til skyss om 
nødvendig uavhengig av veilengden. Departementet kan gi forskrifter.

Dette er gjort ved forskrift til privatskoleloven 02.05.1986 nr. 1009. Her h
det:

«Elever som bor mer enn 4 km fra privat grunnskole får benytte eksiste
de skysstilbud, eventuelt tilskudd til transport etter gjeldende offentlige
ser for kollektivtransport, innenfor kommunens grenser. Elever ved pri
videregående skoler har rett til skyss etter de regler som følger av lo
videregående opplæring § 13. Funksjonshemmede elever: Loven gir 
rett til skyss uten hensyn til veilengden.»

Det følger av dette at retten til grunnskoleskyss er begrenset til skyss til komm
grensen når den privatskolen eleven går på, ligger utenfor elevens hjemkom
Regelen gir ikke svar på om tilsvarende gjelder for privat videregående opplæ
innen fylkeskommunens grenser.

I rundskriv F-75/93 har departementet gitt retningslinjer for skoleskyss
funksjonshemmede elever ved private godkjente grunnskoler. Her heter det
annet:

«For funksjonshemmede elever ved privat grunnskole skal fylkeskom
nen sørge for daglig skoleskyss, om nødvendig uten hensyn til avstand
lom bosted og skole. For funksjonshemmede elever i private grunns
gjelder ordningen om skoleskyss dessuten ut over hjemkommunen
stedskommunens grenser. Midlertidig funksjonshemmede elever betr
som funksjonshemmede i relasjon til regelverket om skoleskyss. Beho
nødvendig skoleskyss for funksjonshemmede elever skal fylkeskomm
vurdere i hvert enkelt tilfelle.»
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Privatskoleloven inneholder ikke regler om innlosjering. Elever ved private g
kjente skoler har da ikke rett til innlosjering.

26.3 SÆRLIG OM DET FINANSIELLE ANSVAR FOR SKYSSEN I 
GRUNNSKOLEN

Det finansielle ansvar for grunnskoleskyssen er beskrevet i rundskriv N-4/8
Samferdselsdepartemenet i samråd med KUF. I forbindelse med overgangen 
inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner ble alt ansvar for skyss la
fylkeskommunen med sikte på en best mulig samordning av skyssen, jf. Ot.pr
48 (1984 -85).

I samråd med kommunen har fylkeskommunen hovedansvaret for å orga
og finansiere skyssen, jf. gsl. § 4 nr. 1. Når eleven får skyss på grunn av farlig
levei (under 4 km.), skal kommunen organisere skyssen og er finansielt ansv
For funksjonshemmede elever skal fylkeskommunen uansett veilengde sør
skyss og finansiere den fullt ut, jf. § 4 nr. 2.

Fylkeskommunen dekker skyssutgiftene utover gjeldende persontakst. Pe
takster fastsettes av samferdselsmyndighetene og dekkes av den enkelte ko
for den enkelte reisende. Det er med andre ord en delt finansiering mellom fy
kommunen og kommunene i fylket.

Fylkeskommunens ansvar omfatter transport mellom hjem og skole, heru
elevskyss mellom hjem og skole utenom ordinært start- og avslutningstidspun
flertallet av skolens elever («midtskyss»), jf. Samferdselsdepartementets rund
N-1/90.

Kommunen er økonomisk ansvarlig for overnattingsmuligheter etter gsl. § 
3, jf. grunnskoleforskriften § 1-1 nr 2.

For elever i elevhjem ved spesialskoler skal den som driver skolen, dekke 
tene til reiser, opphold m.m. «i samsvar med den utgiftsfordelinga som er fas
lov eller reglement», jf. gsl. § 4 nr. 4. Dette betyr trolig at den som er finan
ansvarlig for opplæringen etter loven, også er finansielt ansvarlig for skysse
f.eks. gsl. § 37 nr. 3 og lvgo. § 35 tredje ledd.

Etter avtale kan skyss som elevene har rett til, i visse tilfeller ivaretas av f
drene, som i så fall har krav på å få utgiftene godtgjort, jf. forskriften § 1-1 nr.

I tillegg til transport mellom skole og hjem kan elevene ha behov for sky
skoletiden, f.eks. mellom skole og svømmehall. Det er ikke gitt særlige regle
slik skyss, slik at skoleeieren vil være ansvarlig for organisering og finansie
Gratisprinsippet i gsl. § 37 nr. 4 må antas å avskjære muligheten til å kreve eg
del i slike tilfeller.

26.4 UTVALGETS VURDERINGER

26.4.1 Grunnskolen

26.4.1.1 Spørsmålet om å gradere retten til skyss etter elevenes alder

Et hovedformål med regelverket om skyss er å sørge for lik rett til opplæring i 
svar med prinsippet om gratis opplæring. Det er likevel klart at formålet med da
regelverk ikke har vært å sikre gratis skyss for alle, men å begrense denne re
elever med skolevei over en viss grense. Med bakgrunn i at elevene normal
går fortere og blir mer trafikkmodne med alderen, synes det åpenbart at skys
sene burde vært differensiert etter alder.

Samtidig vil utvalget understreke at fastsettelse av differensierte skyssgr
ikke ensidig kan skje ut fra en vurdering av egenskapene til elevene etter alder
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ringer av skyssgrenser vil kunne medføre merkostnader for kommuner og fy
kommuner. Slike beregninger innebærer utredninger av et større omfang en ut
har ansett det hensiktsmessig å igangsette innenfor rammene av sitt arbeid.

I departementets veiledning om tidsbruk knyttet til reise- og ventetid ved s
heter det (N-4/85):

«Ved praktiseringen av grunnskoleloven har Kirke- og undervisningsde
tementet anbefalt følgende når det gjelder «akseptabel» tid underveis
setid + gangtid + ventetid en vei):

For 1. - 3. klasse: inntil 45 minutter For 4. - 6. klasse: inntil 60 minu
For 7. - 9. klasse: inntil 75 minutter

Reisetiden etter dette omfatter også en gjennomsnittlig ventetid p
10-12 minutter på bussholdeplass.»

Ved tilskudd til skyss fra staten til kommunen ble det tidligere lagt en tidsvurde
til grunn for beregningen, jf. Wilhelm Matheson i Norsk skolerett (1987), pu
2.2.1:

«Kirke- og undervisningsdepartementet praktiserte i så måte tilskudds
ningen etter den tid som gikk med til skoleveien og ikke etter den faktis
avstanden eleven skulle tilbakelegge. Departementets «tidsskjema» re
terte i et differensiert tilskuddssystem og dermed i praksis også en vis
ferensiering av den enkelte elevs rett til skoleskyss. Etter «regelse
antok man at en småklasseelev (1.-3. klasse) brukte 20 minutter på å
km, en 4.-6 klassing 15 minutter og en ungdomsskoleelev 12 minutter
partementet la til grunn at det ikke burde være mer enn 1 times gangtid
lom hjem og skole. Dette gav kilometersgrenser på henholdsvis 3, 4 
km - alt etter elevens alder. Om vinteren med vanskelige føreforhold
septerte man en overskridelse av gangtiden med 10-15 % for ungdom
leelevers vedkommende.»

Utvalget vil oppfordre departementet til å utrede nærmere en differensierin
skyssgrensene etter alder, på grunnlag av den typen vurdering som er gjeng
og kostnadsberegninger.

26.4.1.2 Nærmere om retten til skyss

Et hovedspørsmål er ellers hvordan retten til skyss skal reguleres. Gjeldend
setter en fast grense for skyss på 4 km. Grensen er supplert med rettslige sta
om skyssansvar for kommunen i de særlige tilfellene som er nevnt ovenfor.

Tallfestede regler er lite fleksible og kan gi lite hensiktsmessige svar i enke
feller. Rettslige standarder vil normalt være bedre egnet til å regulere særlig 
plekse forhold, f.eks. i deler av spesialundervisningen.

På den annen side vil tallfestede regler gi klare og enhetlige resultater
mulighet for store lokale variasjoner. Retten til skyss er et vesentlig ledd i syst
for gratis opplæring for alle. Regler om rett til skyss når skoleveien overstige
fast grense, vil gjøre vurderingen av det ordinære skyssbehovet enkel (barn gå
sett i samme tempo, en time er en time, osv.). Utvalget vil derfor foreslå å lov
retten til skyss i tråd med dagens ordning. Dette innebærer at alle elever i grun
len vil ha rett til skyss når det er mer enn 4 km mellom hjem og skole.

Kilometergrensen sier i første rekke noe om hvem som skal skysses. D
derimot ikke sikte på å gi noe absolutt krav om transport fra dør til dør. Eleven
som utgangspunkt akseptere å gå fram til nærmeste stoppested eller trafikk-
punkt slik at skyssen kan organiseres på mest mulig rasjonell måte.
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Hva som er akseptabel gangvei til nærmeste stoppested eller trafikk-k
punkt, må vurderes i det enkelte tilfelle. I første rekke må en ta hensyn til ele
alder og trafikksikkerheten for eleven. På den annen side kan det vanskelig t
at f.eks. gangvei over 2 km til og fra stoppested vil være akseptabelt selv for d
ste elevene.

Ved uenighet om beregningen av skyssavstand vil rettssikkerheten for ele
være ivaretatt ved at vedtak om tildeling eller avslag på skyss kan påklages til d
tementet, jf. "Klage over enkeltvedtak" i kap. 16.

Når staten pålegger plikt til å gå på skole, jf. "Rett og plikt til opplæring" i kap.
18, er det videre rimelig at staten sørger for at elevenes sikkerhet blir ivaretat
i skolen og på skoleveien. Dette gjøres i dag blant annet ved bestemmelsene 
til skyss «i særlige tilfeller» (om trygghet i skolesituasjonen mv. vises ellers til b
annet "Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25). På denne bakgrunn bør rett
til skyss når skoleveien overstiger 4 km suppleres i tråd med dagens regler o
til skyss i særlige tilfeller.

Utvalget foreslår lovfestet en standard om rett til skyss ved farlig skolevei 
hensyn til veiens lengde. Ved vurderingen av fare skal det legges vekt på sko
ens beskaffenhet, om det finnes fortau eller gangvei, trafikktetthet, klimatiske
hold, om eleven til vanlig går alene eller har følge, og andre forhold av betyd
for elevens sikkerhet. Videre skal det legges vekt på subjektive forhold ved
enkelte elev som tilsier at skyss er nødvendig.

Det er mangeartede spørsmål som knytter seg til vurderingen av sikker sk
og trafikkevne. I tilfelle uenighet om standardens innhold i det enkelte tilfelle
rettsstillingen kunne presiseres gjennom bruk av retten til å påklage enkeltv
om skyss til staten (se nærmere i "Klage over enkeltvedtak" i kap. 16).

Utvalget vil foreslå å videreføre retten til fri skyss når båt må benyttes. 
elevene må akseptere å gå til og fra fergestedet når det ikke fremstår som ur
jf. ovenfor om gangavstand til nærmeste stoppested eller trafikk-knutepunkt..

Skyssen må gå i rimelig tid før og etter skoletid, også når elevene slutter ti
tid. Utvalget vil derfor foreslå lovfestet at skyssen skal tilrettelegges slik at det
blir lang ventetid, og at det skal være nødvendig tilsyn i ventetiden. For ele
grunnskolen foreslår utvalget fortsatt lovfestet at kommunen skal sørge for 
følge når eleven ikke kan reise alene.

Utvalget understreker at skyssen må skje i samsvar med de regler om sik
mv. ved offentlig persontransport som ellers gjelder.

Utvalget vil også foreslå å videreføre funksjonshemmedes rett til skyss 
innlosjering uavhengig av avstand når funksjonshemningen er av en slik karak
skyss eller losji er nødvendig. Ved vurderingen av behovet for skyss eller innl
ring skal elevenes og de foresattes vurderinger telle tungt. Av hensyn til de sæ
behov for denne elevgruppen må den som er ansvarlig for skyssen, også sø
nødvendig tilsyn i ventetiden og sørge for reisefølge når eleven ikke kan reise 

Når valget av annen kommunal skole enn den skolen eleven sogner til fø
at skyssen blir mer kostbar, bør foreldrene etter utvalgets oppfatning dekke m
giftene, jf. "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20.

26.4.1.3 Nærmere om innlosjering

Også dagens regler om innlosjering som alternativ til daglig skyss i særlige til
og om kommunens tilsynsplikt ved innlosjering foreslås videreført.

Innlosjering er et omfattende tiltak for eleven og hjemmet. Utvalget vil de
foreslå en lovbestemmelse om at foreldrene avgjør om eleven skal skysses ell
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Etter utvalgets syn bør 6-åringer, som fra 1997 skal gå i grunnskolen, ikke
losjeres borte fra hjemmet. Kommunene bør derfor finne måter å organisere til
til 6-åringene på som gjør at innlosjering kan unngås.

26.4.2 Særlig om skyss av førskolebarn med rett til spesialpedagogisk hjelp
Det overordnede mål for den rettslige regulering på dette området er å sørge
førskolebarn får realisert sin rett til spesialpedagogisk hjelp uten at det før
vesentlige ekstrautgifter eller urimelige praktiske ulemper for familien. For de
gruppen vil mange av de samme hensyn gjøre seg gjeldende som for grunn
barn med funksjonshemning. Retten til skyss bør følgelig være tilsvarend
denne gruppen.

Utvalget vil etter dette foreslå å videreføre retten til nødvendig skyss for før
lebarn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Se for øvrig "Opplæring av barn, unge
og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap 19, punkt 19.4.7 der
utvalget tilrår en nærmere utredning av spørsmålet om å flytte bestemmelsene
tet til rett til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn til barnehageloven.

26.4.3 Videregående opplæring

26.4.3.1 Skoleelever

Skyss- og losjiordningen for videregående opplæring er nylig vedtatt i Stortin
Utvalget foreslår derfor at reglene om skyss og losji for elever i videregående
læring i skole med noen mindre tilpasninger blir videreført i tråd med dagens 
lering i velferdsloven.

Som nevnt i punkt 26.2.3 gir disse reglene elever med funksjonshemning r
nødvendig skyss uavhengig av veilengde. Bestemmelsene regulerer imidlerti
spørsmålet om tilsyn og reisefølge selv om mange elever åpenbart har beh
dette også etter grunnskolealder. Utvalget anbefaler derfor at dette spørsmå
vurdert nærmere av departementet.

Etter utvalgets oppfatning tilsier hensynet til prinsippet om lik rett til utdann
at departementet bør vurdere de ulike hensyn svært nøye før det i særskilte t
dispenserer fra retten til fri skoleskyss, jf. nærmere i punkt 26.2.3 ovenfor. Utv
kan heller ikke se noe nødvendig motsetningsforhold mellom rett til fri skyss
elever og ordninger for rabattert adgang til kollektivtransport for all ungdom.

Elever med opplæring delvis i bedrift og delvis i skole bør ha rett til skyss t
fra skole etter de alminnelige regler om slik skyss.

Medlemmene Folkestad, Hildrum, Wøien og Aagesen mener at retten til fri
skyss i videregående opplæring skal være absolutt, det vil si at departemete
skal kunne bestemme at en rabattordning kan erstatte fri skyss.

26.4.3.2 Lærlinger

At lærlinger ikke har lovfestet rett til skyss, er tradisjonelt begrunnet i at de får l
Til dette kommer at lærlingene er fordelt på en lang rekke arbeidssteder, at e
ofte skifter arbeidssted, og at lærebedriften ikke sjelden sørger for skyss (eve
som følge av overenskomst).

Utvalget vil imidlertid peke på at halve tiden i bedrift er å anse som opplæ
mens den resterende tiden skal være lønnet (for å skape et noenlunde brukb
tem har man imidlertid valgt å fordele lønnen over hele tiden i bedrift). På d
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bakgrunn ville det etter utvalgets syn være rimelig med en viss skyssgodtgjø
også for lærlingene. En slik ordning ville også bidra til å utjevne forskjellen me
teoretisk og yrkesrettet opplæring.

Et forslag om innføring av rett til skyss for lærlinger vil imidlertid føre til me
kostnader for fylkeskommunene og ligger derfor utenfor utvalgets mandat. Utv
vil begrense seg til å anbefale at departementet nærmere vurderer tanken om
ordning også for lærlingene.

26.4.4 Voksenopplæring
Voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens område vil ofte kun
samme skyssbehov som elever i grunnskolen. Rett til skyss i slike tilfeller fø
imidlertid ikke av voksenopplæringsloven.

Det må imidlertid antas at vedtaket om å overføre reglene om rett til spesi
dervisning for voksne til voksenopplæringsloven ikke tok sikte på å innskrenke
rett til skyss som denne gruppen tidligere hadde. Utvalget kan heller ikke se
reelle grunner til forskjellsbehandling på dette området og foreslår derfor at r
skyss for voksne med rett til spesialundervisning nedfelles utvetydig i loven.

26.4.5 Private skoler
Utvalget foreslår å videreføre dagens regler om rett til skyss for elever i vide
ende skoler med statstilskudd og godkjente private grunnskoler.

Dette innebærer at privatskoleelevenes rett til skyss fortsatt vil være begr
til skyss innenfor hjemkommunen (grunnskoler) eller hjemfylket (videregåe
opplæring), jf. nærmere i punkt 26.2.5 ovenfor. Det vil si at når avstanden me
hjem og skole overstiger skyssgrensen, har eleven rett til skyss, men bare f
del av skoleveien som går fram til kommunegrensen eller fylkeskommunegren
den kommune eller i det fylke eleven bor.

Skulle privatskoleelevenes rett til skyss være mer omfattende, ville rette
valg av privatskole kunne påføre kommuner og fylkeskommuner vesentlige 
kostnader.

Privatskoleelever som har behov for skyss på grunn av funksjonshemning
etter utvalgets oppfatning som nå ha rett til slik nødvendig skyss uten hens
avstand mellom bosted og skole, også utover hjemkommunens/bostedskomm
grenser. Dermed videreføres funksjonshemmedes muligheter til å velge p
alternativer på linje med andres.

26.4.6 Særlig om det finansielle ansvar for skyssen
Som vist i punkt 26.3 ovenfor er dagens ordning for delt finansielt ansvar me
kommunene og fylkeskommunene til dels komplisert. På visse punkter kan
også gi mulighet for å velte utgifter over fra kommunen til fylkeskommunen p
slik måte at det samlede opplegg ikke blir økonomisk og samfunnsmessig opt

Utvalget har imidlertid ikke hatt anledning til å utrede ordninger som vil væ
åpenbart bedre enn dagens, og som lar seg realisere innenfor utvalgets mand
foreslår derfor at dagens ordning i hovedtrekk blir videreført.

Ettersom dagens ordning er så vidt komplisert, jf. ovenfor, bør likevel dep
mentet gis myndighet til med bindende virkning å avgjøre tvist mellom komm
og fylkeskommune om organisering og finansiering av skyss. Utvalget foresl
lovbestemmelse i samsvar med dette.
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Krav om stillinger, funksjoner og tjenester

27.1 INNLEDNING
Gjennom lov, forskrifter og tariffavtaler er kommunesektoren pålagt å ha fors
lige stillinger, funksjoner og tjenester i skoleverket.

De lovfestede pålegg om opprettelse av administrative stillinger er redus
forbindelse med tilpasningen av særlovgivningen til ny kommunelov. Tariffavt
mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene inneholder imidlertid bestemm
om opprettelse av forskjellige stillinger/funksjoner ved den enkelte skole.

Ved den nevnte tilpasningen til særlovgivningen var det bare de tidligere
pålagte stillingene skolesjef, skoleinspektør og fylkesskolesjef som ble dereg
Dette er stillinger på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. På skolenivå ble
eneste lovfestede stillingene, rektor og undervisningsstillinger, videreført som
pålagte stillinger.

Utvalget skal nedenfor vurdere hvilke pålegg om stillinger, funksjoner og
nester som er nødvendige ut fra hensynet til nasjonale og individuelle interes
til lokal ressursdisponering. Videre vurderer utvalget om slike pålegg skal gis
eller forskrift, eller om reguleringen bør overlates til tariffavtaler eller kommun
fylkeskommunal styring.

Utvalgets vurderinger avgrenses i forhold til krav om stillinger, tjenester
funksjoner i privatskoler, som blir behandlet i "Privat opplæring" i kap. 34. Det
samme gjelder funksjonen som elevrådskontakt i grunnskolen, se "Brukerinnfly-
telse og skolevalg" i kap. 20.

Utvalget vil i dette kapitlet heller ikke vurdere departementets eventu
instrukser for personalet i skolen. Slike instrukser vil bli vurdert i forbindelse m
utvalgets utredning om den arbeidsrettslige styringrett, se "Undervisningspersona-
lets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29.

Voksenopplæringen gis ingen særskilt drøftelse. Det vises til at det, med u
av enkelte tariffbestemmelser om beregning av ledelsesressurs og departem
forskriftskompetanse i vol. § 9 annet ledd, ikke gjelder særskilte krav om stillin
funksjoner eller tjenester innen voksenopplæringen. Vol. § 9 annet ledd beha
i "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29 om
undervisningspersonalets arbeidsrettslige stilling.

Endelig avgrenses det mot pedagogisk-psykologisk tjeneste for elever og
linger. Denne tjenesten vurderes i "Opplæring av barn, unge og voksne med sæ
skilte behov - spesialundervisning" i kap. 19, der utvalget foreslår at kravet om s
tjeneste i hovedsak videreføres.

27.2 GENERELT OM NOEN ARBEIDSRETTSLIGE FORHOLD, HER-
UNDER KOLLEKTIVE FORHANDLINGER OG TARIFFAVTALER

Personalet i videregående skoler er fylkeskommunalt tilsatte, jf. lvgo. § 22. Ti
rende er personalet i grunnskolen tilsatt i kommunen. Noen få grunnskoler og
regående skoler er imidlertid statlige. I slike skoler er staten arbeidsgiver.

For andre kommunale arbeidstakergrupper enn lærere og skoleledere er
muner og fylkeskommuner forhandlingspart overfor arbeidstakerorganisasjo
Forhandlinger for slike grupper reguleres av lov 05.05.1927 nr.1 om arbeidstv
og lov 19.12.1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister.
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Selv om kommunen og fylkeskommunen er arbeidsgiver for skolens perso
er det staten som forhandler med arbeidstakernes organisasjonener om løn
arbeidsvilkår for lærere og skoleledere. Det er inngått en rekke tariffavtale
blant annet disponering av arbeidstiden, ressurser til stillinger og funksjoner,
rettelse av stillinger, lønn, tilsettingsvilkår og oppsigelsesvern. Staten hevd
tariffavtalene er bindende for kommunesektoren, noe som er bestridt av Komm
nes Sentralforbund.

Ved kongelig resolusjon 05.09.1958 og 08.03.1960 er tjenestetvistloven 
om offentlige tjenestetvister 18.07.1958) gjort gjeldende for ovennevnte forh
linger mellom stat og lærere.

I tjenestetvistloven § 11 fastsettes hvordan begrepet tariffavtale skal for
denne lovens forstand:

«Ved tariffavtale forstår denne lov en skriftlig avtale mellom staten på 
ene side og en hovedsammenslutning, tjenestemannsorganisasjon el
nen organisasjon som nevnt i § 3 på den annen side om lønns- og ar
vilkår.»

Slike tariffavtaler kan sies opp med tre måneders varsel, dersom ikke annet er
jf. tjenestetvistloven § 12 annet ledd. Dersom ikke tariffavtalene bestemme
annet, er de ufravikelige. Dette rettslige prinsippet, som er ulovfestet på tjen
tvistlovens område, rammer både avtaler som er til gunst, og avtaler som
ugunst for arbeidstakeren. Ufravikelighet i betydningen forbud mot å gi bedre t
er imidlertid i liten grad brukt i tariffavtaler om stillinger, tjenester og funksjone
skoleverket.

Staten og de forhandlingsberettigede organisasjonene har gjensidig plik
oppta forhandlinger om spørsmål som omfattes av tariffavtalebegrepet, derso
annen part krever det, jf. tjenestetvistloven § 2.

Dersom partene ikke blir enige om tariffavtale gjennom forhandlinger, kan 
tene i fellesskap kreve megling, jf. tjenestetvistloven § 14 første ledd. Blir tvi
ikke løst ved megling, kan partene sammen bringe saken inn for Rikslønnsne
jf. lovens § 26. Unntatt fra megling er tvister som etter sin art kan bringes in
Statens lønnsutvalg, og tvister om opprettelse av særavtale etter at hovedtarif
er inngått, jf. lovens § 14 annet ledd.

Tvist om opprettelse eller endring av særavtale kan hver av partene bring
for en særskilt nemnd til avgjørelse, jf. tjenestetvistloven § 27. Nemndas avgjø
har samme virkning som en tariffavtale. Den vesentlige delen av avtaleverket
lom staten og skoleledernes og undervisningspersonalets fagorganisasjoner 
avtaler og er således ikke gjenstand for arbeidskamp, men blir avgjort med bin
virkning for staten, fagorganisasjonene og eventuelt kommunesektoren av de
nevnte nemnd. Nemnda er sammensatt av representanter for partene, og et 
medlem.

Visse spørsmål, herunder stillingers plassering i lønnstrinn, kan hver av pa
bringe inn for Statens lønnsutvalg, jf. tjenestetvistloven § 29. Utvalgets avgjør
er bindende for partene, uavhengig av om spørsmålet gjelder bestemmelser i 
tariffavtale eller særavtale.

Adgangen til å søke konflikten løst ved streik, lockout eller annen arbeidsk
er også på andre måter begrenset, jf. tjenestetvistloven § 20.
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27.3 GJELDENDE RETT OM STILLINGER, FUNKSJONER OG TJENES-
TER I SKOLEN

27.3.1 Skoleledelsen i grunnskolen

Grunnskoler med fulldelte barnetrinn eller med ungdomstrinn skal ha rektor, jf
§ 17 nr. 4 første ledd. Lovens krav om rektor gjelder således ikke skoler som
har et fådelt barnetrinn. Etter lov 21.03.1995 om barnehager § 16 (loven h
03.07.95 ikke trådt i kraft) kan rektor være styrer for barnehage når skolen og
nehagen er organisert som en virksomhet. Det er for øvrig uklart i hvilken grad
tor for en skole med rektorkrav kan være rektor for en annen skole som ik
underkastet krav om rektor.

Grunnskoleloven har ikke bestemmelser om innholdet i rektorstillinger. De
tementet har imidlertid gitt bestemmelser om rektors oppgaver i grunnskolefor
ten § 10-2.

Dersom 2/3 av de tilsatte og foreldrene og kommunen samtykker, kan re
plikter og ansvar overtas av undervisningspersonalet (såkalt alternativ ledelse
17 nr. 4 tredje ledd og grunnskoleforskriften § 3-1 nr. 3.

Tariffavtaler sier at kommunen skal avsette en tidsressurs til administrativ
pedagogiske lederoppgaver i hver enkelt grunnskole. Ressursen beregnes so
sentdel av hel stilling og varierer i hovedsak med antall elever og hvilke klasse
en skole har. (Trykksak F-3000, s. 38: Lønn- og leseplikt for lærere m.fl. og b
lingsgodtgjøring og særlige tillegg mv. ved skoler under Utdannings- og f
kningsdepartementets skoleavdelinger og avdeling for voksenopplæring og f
opplysning.). Når lederressursen er 75 % eller mer av en full stilling, skal ress
deles ved at det opprettes en stilling som undervisningsinspektør. Når ressur
lingen er 150 % eller mer, skal det opprettes ytterligere en stilling som unde
ningsinspektør. Avtalen gir en veiledende norm for forholdstallet ved ressursf
lingen mellom rektor og undervisningspektør(ene).

27.3.2 Skoleledelsen i videregående skole
I lvgo. § 28, første punktum heter det:

«Rektor er den pedagogiske og administrative leder av skolen.»

Rektorkravet gjelder således for alle videregående skoler, uansett størrelse. R
stillingens ansvar og plikter kan ikke overtas av lærerne, slik som etter gsl. § 1
4 tredje ledd.

Også for videregående skoler regulerer tariffavtalene hvilken tidsressurs
skal settes av til rektor og undervisningsinspektør (F-3000, s. 51). I skoler me
enn 167 elevplasser skal det være undervisningsinspektør. Når skolen har m
450 elevplasser, skal det være to undervisningsinspektører. Når skolen har m
800 elevplasser, skal den ha en tilleggsressurs til administrasjon. Ved skole
mindre enn 900 elever kan denne legges til eksisterende administrasjon, eve
kan det opprettes stilling som undervisningsinspektør III. Har skolen mer enn
elevplasser, skal det opprettes en tredje stilling for undervisningsinspektør.

Avtalene inneholder videre en grenseoppgang mellom hva som i denne
menheng regnes som egen skole, og hva som er filialskole (F-3000, s.53).

I henhold til tariffavtale skal det settes av ressurs til studieinspektør ved vid
gående skoler med over 31 elever (F-3000, s. 52). Videre fastsetter tariffavtal
det ved videregående skoler skal være en hovedlærerstilling for hver 160. und
ningstime pr. uke (F-3000, s. 67). Etter tariffavtalene skal hovedlærer tildele
ressurs til utførelse av sine særskilte oppgaver.
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27.3.3 Andre stillinger/funksjoner i grunnskolen, herunder undervisnings-
stillinger

Etter gsl. § 27 nr. 1 skal kommunen se til at «undervisningspersonalet er sam
så formålstenleg for fagkrinsen som råd er». Bestemmelsen er begrunnet i O
nr. 59 (1966-67), s. 56:

«Departementet har funne det turvande å presisere trongen til all
samansat fagleg personale i 9-årskolen.»

Grunnskoleloven inneholder for øvrig ikke krav om undervisningsstillinger uto
de forpliktelser som eventuelt kan utledes av opplæringsretten eller krav til kl
størrelser og undervisningstidens omfang.

Departementet er imidlertid gitt hjemmel til å fastsette hvilke stillinger og 
nester, utover lovens krav, det skal være i grunnskolen, jf. gsl. § 17 nr. 5. Grun
leforskriften § 3-1 nr. 1 første ledd pålegger kommunen å tilsette nødvendig p
nale til undervisning og andre tjenester.

Etter grunnskoleforskriften § 7-1 nr. 2 skal sosialpedagogisk tjeneste høre
blant undervisningspersonalets oppgaver. Tjenestens formål gis i § 7-1 nr. 1:

«Formålet med den sosialpedagogiske tenesta er å hjelpe elevane me
ne seg til rette, til å løyse vanskar dei har i høve til skolen og å orienter
om videregåande opplæring og yrke. Foreldra og eventuelt offentlege o
med særleg kompetanse må takast med i eit samarbeid.»

Forskriftene gir foreldrene rett til å rådføre seg med og søke hjelp hos skole
nistrasjonen eller en som har sosialpedagogisk tjeneste som særoppgave, i sp
som gjelder elevenes forhold til skolen, jf. § 7-1 nr. 3. Forskriften inneholder 
regler om sosialpedagogisk tjeneste som særoppgave, jf. § 7-1 nr. 4 - 7.

Tariffavtalene inneholder bestemmelser om at kommunene skal sette av r
til sosiallærer-/rådgivningstjeneste i grunnskolens ungdomstrinn (7.-9. klasset
Størrelsen på ressursen måles i undervisningstimer og er fastsatt på bakgr
antall elever ved skolen.

Grunnskoleforskriften § 7-4 regulerer klassestyrerens oppgaver. Forskrifte
antas å bygge på den forutsetningen at det skal være en klassestyrer for hve
i grunnskolen.

27.3.4 Andre stillinger/funksjoner i videregående opplæring, herunder un-
dervisningsstillinger

Departementet er gitt hjemmel til å fastsette hvilke pedagogiske stillinger og f
sjoner det skal være i den videregående skole, jf. lvgo. § 17. Et pålegg om at k
skal ha en klassestyrer, må antas å følge forutsetningsvis av departementets i
for klassestyrer av juni 1977.

Etter lvgo. § 11 fjerde ledd skal opplæringstilbudet i den videregående s
omfatte de nødvendige sosialpedagogiske tiltak.

Fylkeskommunen skal ifølge tariffavtale sette av ressurser til rådgiverfunk
nen i videregående skole. Som for grunnskolen er ressursene beregnet ut fra
elever ved skolen og fastsatt i antall undervisningstimer. Departementet ha
instruks for rådgivere i videregående skoler, jf. instruks av juni 1977.

27.3.5 Tjenester i grunnskolen
Grunnskoleloven gir pålegg om pedagogisk-psykologisk tjeneste (§ 9), pedag
veiledningstjeneste (§ 7 nr. 6) og bibliotektjeneste (§ 10 nr. 2 annet ledd). V
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har departementet hjemmel til å gi pålegg om opprettelse av andre tjenester, 
§ 17 nr. 5. Departementet kan i henhold til gsl. § 12 nr. 1, bokstav a gi nærme
skrifter om tjenestene.

Kommunen skal videre sørge for utbygging av en pedagogisk veiledning
neste, jf. gsl. § 7 nr. 6. Etter grunnskoleforskriften § 7-2, nr. 2 skal tjenesten 
annet styrke det pedagogiske utviklingsarbeidet i skolene, arbeide med etter
ning, gi råd til lærerne faglig og metodisk og formidle og samordne praktisk-p
gogiske tiltak.Tjenesten kan organiseres for kommunen alene eller felles med
kommuner, jf. § 7-2 nr.1 første ledd.

Gsl. § 10 nr. 2 pålegger kommunen å ha en som er ansvarlig for bibliotektj
ten ved den enkelte skole. Nærmere forskrifter om skolebibliotektjenesten er
grunnskoleforskriften § 7-5.

27.3.6 Tjenester i videregående opplæring
Videregående skoler skal ha tilgang til bibliotektjeneste, jf. lvgo. § 12. Denne
bestemmelsen ble endret ved lov 28.05.1993 nr. 51.

Plikten til å ha bibliotektjeneste kan oppfylles ved å ha eget skolebibliotek 
ved samarbeid med annet bibliotek ( Se Ot.pr. nr. 14 (1985-86), s. 32).

Etter lvgo. § 11 a skal fylkeskommunen opprette en oppfølgingstjenest
dem som ikke benytter seg av retten til videregående opplæring, og som helle
er i arbeid. Departementet har i henhold til § 11 a annet ledd gitt forskrif
12.04.94 om fylkeskommunal oppfølgingstjeneste.

27.3.7 Annen relevant rettslig regulering
Departementet er gitt hjemmel til å gi forskrifter om personalets oppgaver i 
grunnskole og videregående skole, herunder undervisningspersonalet og rek
gsl. § 12 og lvgo. § 20 fjerde ledd. For grunnskolen er slike instrukser gitt i gr
skoleforskriften "Resultatstyring, tilbakerapportering og evaluering" i kap. 10.
Også for videregående skole er det gitt en rekke instrukser for personalet. I t
til de stillinger som er nevnt ovenfor, er det også gitt instruks for samlingsstyre
kursinspektører i videregående skole.

Etter grunnskoleforskriften § 3-1 nr. 2 kan det til lærerstillinger knyttes s
skilte tjenester på åremål, f.eks. pedagogisk rettledningstjeneste, elevrådsarb
skolebibliotektjeneste.

Faglærere i både grunnskolen og videregående skole er pålagt visse plikte
bindelse med avvikling av eksamen, jf. grunnskoleforskriften § 9-5 og forskrif
03.08.1987 om karakterer, eksamen og vitnemål mv. i den videregående skol

Tariffavtalene inneholder bestemmelser om reduksjon av leseplikten for un
visningspersonale som er klassestyrer, elevrådskontakt og rådgiver.

27.4 UTVALGETS VURDERINGER OM STILLINGER OG FUNKSJO-
NER I SKOLEN

27.4.1 Generelt

Utvalgets vurderinger har særlig tatt utgangspunkt i St.meld. nr. 37 (1990-91
organisering og styring av utdanningssektoren. I stortingsmeldingen gir Reg
gen - etter å ha understreket at de nasjonale mål må ivaretas - følgende anb
(s. 30-31):
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«På den annen side må det ikke settes opp unødvendige hindringer fo
lene. Mulighetene for å finne lokale løsninger som kan gi bedre opplæ
må stimuleres. Skolens kreativitet og entusiasme når det gjelder god
sursutnyttelse og hensiktsmessige organiserings- og styringsordninge
ikke kveles i utgangspunktet av et tilstivnet og unødig detaljert avtale
regelverk.»

Videre heter det (s. 28-29):

«Det som er et problem med dagens ordning når det gjelder binding a
surser til faglig og pedagogisk virksomhet, er et vell av detaljerte avt
som binder den enkelte skole i et rigid mønster. Selv om det er mulig a
kelte skoler ikke utnytter den disponible frihet god nok, er muligheten
å finne gode lokale løsninger for bedre ressursutnytting og bedre lær
muligheter for elevene i betydelig grad hindret av disse detaljbestemm
ne. Det bør tilstrebes å finne fram til et system der detaljstyring av sko
ressursbruk til faglig og pedagogisk arbeid reduseres samtidig som en
og forskrifter beholder og utvikler nødvendige bindinger for å ivareta de
sjonale utdanningsmålene.»

Kirke- og undervisningskomiteen var i hovedsak enig i stortingsmeldingens an
av styringsproblemene i utdanningssektoren (Innst. S. nr. 186 (1990-91)). Kom
gav imidlertid ikke særskilte kommentarer til avtaleverkets betydning for organ
ring av skolen.

Utvalget har videre lagt vekt på vurderingene omkring stillingskrav og ress
bindinger i innstillingen «Lærernes forhandlingsområde - gjennomgang av inn
og ansvar » som ble lagt fram for Regjeringen av en interdepartemental arb
gruppe i april 1991 (»Grøholtutvalget«).

Grøholtutvalget var et utvalg sammensatt av representanter fra diverse de
menter. Utvalgets hovedoppgave var å vurdere om forhandlingene for det pe
giske personalet i skolen burde overføres fra staten til KS. Utvalget konklu
med å anbefale slik overføring. Regjeringen har senere konkludert med at for
lingene inntil videre skal beholdes på statens hånd.

Det vises for øvrig til opplæringslovutvalgets generelle vurderinger av for
det mellom lov og tariffavtaler i "Rettslige reguleringer" i kap. 7 punkt 7.3. Utvalget
vurderer der lov- og forskriftsregulering som et i utgangspunktet noe mer egne
ringsmiddel på områder hvor nasjonale og individuelle interesser tilsier nas
styring av opplæringsvirksomheten.

27.4.2 Skoleledelsen
I arbeidet med tilpasning av særlovgivningen til den nye kommuneloven ble de
til grunn at særlovsbestemmelser som påla kommuner og fylkeskommuner å
rette bestemte stillinger av mer administrativ art, skulle oppheves, se Ot.prp. 
(1992-93), s. 6. Resultatet for skolesektoren var at krav om skolesjef ble opp
ved lov 11.06.1993 nr. 85. De lovfestede krav om rektor ble derimot beholdt.

Om rektorstillingen heter det i ovennevnte proposisjon (s. 49):

«Departementet ser ikkje nokon motsetnad mellom det å behalde rekto
den einskilde skolen og å tilpasse skolen til ny kommunelov slik som e
kilde høyringsinstanser, mellom anna Kommunenes Sentralforbund, 
dar.  Skoleverksemda må vere leidd. Av omsyn til den nære samanhe
mellom fag og administrasjon på skolenivået bør ikkje funksjonen som
leg leiar og administrativ leiar skiljast.  Skal rektor fungere godt som fag
leiar med hovudansvar for resultata i skolen, må det sikrast at rektor ka
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get. Dette kan mellom anna gjerast ved å stille formelle kompetansekr
stillinga.  Kommunane kan som før velje å tilsetje ein eller fleire rektor
kommuneadministrasjonen for skolar der det ikkje ligg føre krav om ei
rektor etter grunnskolelova.»

Utvalget legger til grunn de vurderinger og lovendringer som ble foretatt i o
nevnte lovarbeid. Rektorstillingen foreslås således videreført som lovpålagt 
gogisk, faglig og administrativ leder i skolen.

Krav om rektor gjelder i dag for alle skoler med unntak av fådelte grunnsk
uten ungdomstrinn og skoler med alternativ ledelse, jf. lvgo. § 28 og gsl. § 17
første ledd. Det skal være en rektor for hver av skolene.

Utvalget har vurdert om det bør gis en generell adgang til å ha en rektor
leder for flere skoler. Sammen med lovfestet krav om forsvarlig ledelse for sko
(se punkt 27.4.4) vil det kunne åpne for en hensiktsmessig lokal organisering o
sursbruk, samtidig som den totale ressurs som brukes til ledelse ved den e
skole, sikres.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår utvalget at dagens rektorkrav i hov
videreføres. Det skal således fremdeles være krav om rektor for hver enkelt v
gående skole. Videre skal alle grunnskoler over en viss størrelse ha rektor. S
som omfattes av rektorkravet, skal ikke kunne dele en rektor.

Utvalgets flertall vil videre åpne for at rektor ved grunnskoler med rektorkr
også kan lede skoler i kommunen som ikke omfattes av rektorkravet, dersom
ordninger oppfyller kravet om forsvarlig ledelse. Det vil gi anledning til å fylle o
rektorstillinger ved små skoler med lederoppgaver, dersom det er ønskelig o
svarlig. Samtidig vil det gi kommunen anledning til å organisere en mer rasjo
ledelse for skolene i kommunen. Dermed vil en slik adgang kunne bidra til å fo
dre sammenslåing av små skoler.

Den lovtekniske utformingen av rektorkravets begrensninger i forhold til s
skoler må imidlertid endres. Det vises til flertallets forslag i "Organisering av sko-
leundervisningen, herunder klassestørrelser" i kap. 22 om å oppheve begrensni
gene i adgangen til aldersblanding. Dette forslaget innebærer at rektorkrave
lenger kan knyttes til hvordan skolen er delt.

Rektorkravet gjelder i dag ikke for fådelte skoler på barnetrinnet. I henho
gsl. § 5 kan fådelte skoler ha opptil 90 elever. Utvalgets flertall vil derfor foreslå at
rektorkravet ikke gjelder for skoler som bare har barnetrinn (1.-7. klassetrinn
som samtidig har mindre enn 90 elever. Ved slike skoler skal kommunen stå f
å organisere skoleledelsen, f.eks. med en rektor for flere skoler eller annen
leder. Kommunens frihet vil imidlertid i praksis ofte være begrenset av kompe
sekravene for undervisningsstillinger. Det vises til at en leder ved små skoler 
sin del av undervisningen.

Medlemmene Folkestad og Wøien kan ikke støtte at rektor på en skole me
pålagt rektor også skal kunne være rektor ved en skole hvor det ikke er noe
krav. Det vises til at det vil representere en kvalitetsreduksjon i forhold til da
situasjon hvor det i tillegg til lovens krav er egen rektor på alle fem- og firedelte
ler og på de aller fleste tredelte. Disse medlemmene kan heller ikke støtte tilpa
av bestemmelsene til aldersblanding i fulldelte skoler, jf. disse medlemmers 
punkter i "Organisering av skoleundervisningen, herunder klassestørrelser" i kap.
22.

Utvalgets flertall har videre vurdert om rektorfunksjonen bør gis en nærm
beskrivelse i loven. En slik beskrivelse vil imidlertid bryte med kommunelovtilp
ningens prinsipper om kommunal frihet til å organisere virksomheten, herund
å organisere rektorstillingen. Utvalgets flertall vil derfor begrense seg til å foresl
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Det innebærer krav til rektors faglige og pedagogiske kompetanse, se "Kompetan-
sekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28. Medlemmene Folke-
stad og Wøien viser til sine generelle merknader i punkt 27.4.8.

Kommunen eller fylkeskommunen har instruksjonsmyndighet overfor rek
Denne instruksjonsmyndigheten kan delegeres til f.eks. et styre for skolen. Så
ikke annet er fastsatt i kraft av instruksjonsmyndighet eller i lov, forskrift eller ev
tuelt tariffavtale, forutsetter utvalget at rektor kan delegere sine oppgaver til a
personale ved skolen.

27.4.3 Særlig om lærerstyrte skoler
Utvalget har vurdert dagens generelle adgang til å la rektoroppgavene over
lærere, jf. gsl. § 17 nr. 4 tredje ledd. Ordningen er begrunnet i Ot.prp. nr. 63 (1
87), s. 3:

«I meir enn 10 år har det, med samtykke frå departementet og med h
i lovreglar om forsøk, vore einskilde skolar som har delt administrasjo
ressursen på nokre av lærarane i staden for rektor. Dette har ofte ført til
samarbeid mellom lærarane og mellom skolen og heimane.»

Utvalgets flertall mener imidlertid at ordningen bryter med de vurderinger som 
ger til grunn for utvalgets forslag om å videreføre rektorkravet. Med en slik ko
tiv ledelse vil den enkelte leder kunne få for liten tid til å konsentrere seg om le
oppgavene. Det vil samtidig være knyttet en del praktiske vansker til en slik
ning, særlig i forbindelse med foreldrenes kontakt med skoleledelsen. Vide
ordningen kunne skape uklare ansvarsforhold, både i forhold til elevene og i fo
til arbeidsgiverrollen. Utvalgets flertall vil derfor foreslå at ordningen fjernes. 
vises i denne forbindelse til at kommunen uansett kan bringe lærerne inn i sk
ledelse som medlemmer av styre for skolen eller i mellomlederfunksjon.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen kan ikke se at det foreligger evalu
ering av denne type skoleledelse som tyder på at det eksisterer problemer kny
ordningen. Skoler med alternativ ledelse preges ofte av stort engasjement fra
nes side. Dessuten er alle berørte parter, elevene, personalet og kommunen
på å treffe avgjørelse om en slik ordning skal iverksettes. Disse medlemmene 
derfor at unntaksbestemmelsen bør videreføres.

27.4.4 Andre stillinger i skoleledelsen
Utover krav om rektor pålegger ikke lov eller forskrift opprettelse av stillinger i s
leledelsen. Tariffavtalene inneholder imidlertid bestemmelser om opprettels
stillinger som undervisningsinspektør i grunnskole og videregående skole og
ling som hovedlærer og studieinspektør i videregående skole. Videre har de
mentet med hjemmel i gsl. § 12 og lvgo. § 20 fjerde ledd gitt en rekke instrukse
stillinger i skoleledelsen.

Undervisningsinspektøren skal bistå rektor med den daglige ledelsen av s
og er rektors stedfortreder. I videregående skoler er undervisningsinspekt
pålagt en rekke særskilte oppgaver gjennom departementets instruks. Und
ningsinspektørene i videregående skoler har blant annet som oppgave å arr
prøver, skaffe vikarer og veilede nytilsatte lærere. Etter grunnskoleforskriften
2, jf. lærerutdanningsloven § 9, skal undervisningsinspektører i grunnskole
utdanning for generell undervisningsstilling i grunnskolen, og tre års erfaring
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arbeid i skolen. For undervisningsinspektører i videregående skoler er det ikk
særskilte kompetansekrav.

Studieinspektøren har som oppgave å hjelpe rektor i arbeidet med sk
undervisningstilbud, jf. departementets instruks for studieinspektører i vider
ende skole av juni 1977. Studieinspektørens særskilte oppgaver er blant a
utarbeide forslag til fordeling av elevene på klasser og grupper og å tilrette
timeplanleggingen. Det gjelder ikke særskilte kompetansekrav for studieinsp
rer.

Hovedlæreren har faglige og pedagogiske samordningsoppgaver ved sko
departementets instruks for hovedlærer av juni 1977. Det er ikke gitt særskilte
petansekrav for hovedlærer. Hovedlærer er ikke en administrativ lederstillin
linje med rektor, undervisningsinspektør og studieinspektør, men en funksjon
ling i samme kategori som rådgiver.

I praksis er de fleste ovennevnte stillinger også tillagt undervisningsoppg
I praksis gjelder derfor ofte de samme kompetansekrav som ved tilsetting i u
visningsstilling.

Utvalget antar at kravene om undervisningsinspektører, studieinspektør
hovedlærer ikke bare er begrunnet i hensynet til tilstrekkelig administrasjon
surs, men også i et ønske om å sikre tilfredsstillende faglig kompetanse i den
nistrative og pedagogiske ledelsen av den enkelte skole. Det er særlig tyde
grunnskolens vedkommende der forskriftene setter krav om tre års arbeidser
fra skoleverket for personer som skal tillsettes som undervisningsinspektører

Krav om særskilte stillinger i skoleledelsen, utover kravet om rektor, kan im
lertid etter flertallets oppfatning hindre en hensiktsmessig organisering, både av
enkelte skole og av skolevirksomheten i kommunen eller fylkeskommunen
enkelte skolers, kommuners og fylkeskommuners behov for kompetanse i sk
delsen og den mest hensiktsmessige organisering av ledelsesoppgaver må 
variere. Blant annet antas det at mange større skoler kan ha behov for annen
nistrativ eller økonomisk erfaring enn den skolebaserte. Da kan krav om sær
stillinger være et hinder for en hensiktsmessig avlastning av rektor.

Utvalget viser også til innstillingen fra «Grøholtutvalget», se ovenfor, der
heter (s. 34):

«Omfanget av lederstillinger ved den enkelte skole (kriterietall for admi
trativ resssurs) bør ut av avtaleverket. Det er behov for en omdefinerin
oppvurdering av lederrollen. Fjerning av den binding som administrasj
ressursen representerer vil gi den enkelte rektor større frihet til å finne
siktsmessige løsninger og vil samtidig gi et klart større ansvar. Kir
utdannings- og forskningsdepartementet bør i fortsetningen sørge for a
enkelte skole blir tilfredsstillende administrert gjennom regelverket.»

Etter en avveining av hensynet til sikring av pedagogisk ledelseskompetan
behovet for lokal tilpasning finner ikke utvalgets flertall grunnlag for nasjonale k
om opprettelse av stillinger i skoleledelsen utover rektor. Utvalgets flertall vil s
des foreslå at kommuner og fylkeskommuner gis frihet til å bestemme opprett
av slike stillinger innenfor de rammer som framgår av det øvrige regelverket, f
opplæringsretten. Fordi spørsmål om opprettelse av stillinger i skoleledelsen
regnes som tariffgjenstand i forhandlingene mellom staten og lærerorganisasjo
må kommunenes kompetanse på dette området lovfestes, se også punkt 27.

Utvalgets flertall mener imidlertid det er viktig at skolen blir forsvarlig led
både pedagogisk og administrativt. Flertallet foreslår derfor at skoleeier forpl
til å bruke en viss ressurs til pedagogisk, faglig og administrativ ledelse av
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enkelte skole. En slik ressurs kan tenkes sikret gjennom lovfesting eller forsk
eller gjennom opprettholdelse av dagens tariffbestemmelser.

Krav om ledelsesressurs må begrunnes i et ønske om å sikre nasjonale int
og individuelle rettigheter for elevene. Et flertall i utvalget mener at slike intere
sikres bedre gjennom lovregulering enn i tariffavtaler, jf. utvalgets generelle vu
ringer i "Rettslige reguleringer" i kap. 7 punkt 27.3.

Behovet for ledelsesressurs vil kunne variere både over tid og fra skole til s
Videre vil oppfattelsen av hva som er lederoppgaver, variere. Det vil således
vanskelig og lite ønskelig å gi en klar definisjon av de oppgaver ressursen ska
kes til.

Utvalgets flertall foreslår derfor at krav til ledelsesressurs lovfestes som
rettslig standard der det stilles krav om at den enkelte skole skal være fors
ledet, både pedagogisk, faglig og administrativt.

Utvalget regner i denne sammenheng ikke rådgivningsfunksjonen, klass
rerfunksjonen og elevrådkontakten som en del av ledelsesressursen. Nevnte
sjoner vil bli behandlet særskilt nedenfor.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen viser til sin generelle merknad 
punkt 27.4.8.

27.4.5 Undervisningsstillinger
Som utvalget foreslår et annet sted i utredningen, må personer som tilsettes i 
visningsstillinger i skolen, som hovedregel oppfylle visse kompetansekrav
"Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28). I denne
sammenheng avgrenses det mot assistenter som bistår undervisningspers
undervisningen, og personale som yter bistand til elever utenom undervisni
f.eks. knyttet til sosialpedagogiske tiltak.

Med unntak av det generelle kravet i grunnskoleloven § 27 om at perso
skal være sammensatt så hensiktsmessig for fagkretsen som mulig, innehold
dagens opplæringslovgivning med forskrifter direkte krav om opprettelse av un
visningsstillinger.

Krav om et visst antall undervisningsstillinger vil imidlertid følge av beste
melser om rett til opplæring og av maksimaltall for antall elever pr. klasse. At 
len skal ha pedagogisk personale, vil også følge av en rekke andre bestemm
opplæringslovgivningen. Blant annet er det fastsatt undervisningstid i henho
grunnskoleloven § 6 og lov om videregående opplæring § 10. I undervisnings
må det forutsettes at det foregår pedagogisk arbeid, noe som igjen forutsetter
ting av pedagogisk personale. Det vises også til grunnskoleforskriften § 1-3 
ledd om at en lærer skal ha ansvar for hver undervisningsgruppe.

Utvalget foreslår i "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 lovfestede krav til
undervisningstid i grunnskolen. Videre foreslås hjemmel for departementet
fastsette forskrifter om undervisningstiden i videregående skole. Det vil så
fremdeles fremgå av lov og forskrifter at det skal tilsettes personale til pedag
arbeid i skolen. Videre vil utvalget et annet sted i utredningen foreslå å vider
retten til grunnskole og videregående opplæring (se "Rett og plikt til opplæring" i
kap. 18). Det vises også til flertallets forslag om lovfestede maksimaltall for a
elever pr. klasse (se "Organisering av skoleundervisningen, herunder klassestør
ser" i kap. 22), med de krav til antall undervisningsstillinger som det fører med

Utvalgets flertall finner ikke grunn til å foreslå ytterligere lovfesting av krav o
pedagogisk personale. Det vises i denne forbindelse også til utvalgets forsla
lovfesting av hvilke forhold det skal legges vekt på ved tilsetting, jf. "Kompetanse-
krav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28. Dette forslaget vil i
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hovedsak innebære det samme som dagens generelle krav til sammensetnin
lærerstaben.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen mener at hjemmelen i loven fo
departementet til å regulere innholdet i undervisningsstillingene må videreføre
å sikre nasjonalt likeverd. Disse medlemmene viser til sine generelle merkn
punkt 27.4.8.

27.4.6 Rådgivningsfunksjonen
I dag er rådgivningsfunksjonen i grunnskolen og videregående skole regulert
forskrift og tariffavtale. Ressurser til funksjonen er nærmere regulert i tariffav
For videregående skole gjelder det videre et generelt lovfestet krav om sosia
gogiske tiltak, mens det for grunnskolen er fastsatt i forskrift at alle lærere har
til sosialpedagogisk tjeneste.

I utvalgets grunnlagsdokumenter er betydningen av rådgivningsfunksj
fremhevet, både for grunnskolens og videregående skoles vedkommende. I S
nr. 40 (1992-93) uttaler regjeringen således (s. 41):

«I overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring e
viktig med god rådgivningstjeneste og nært samarbeid mellom skolesla
og foreldrene. Rådgivningstjenesten i begge skoleslag har et særlig a
for orientering om de alternativene som elevene stilles overfor ved val
retning i videre utdanning.»

I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen uttaler kirke-, utdann
og forskningskomiteen (Innst. O. nr. 36 (1993-94) s. 14):

«Det må arbeides med en god overgang mellom grunnskolen og vide
ende opplæring. Komiteen mener rådgivningen i ungdomsskolen må 
kes.»

Regjeringen har også pekt på at Reform 94 stiller større krav til rådgivning
utdanning og yrkesvalg i videregående skole (St.meld. nr. 33 (1991-92), s. 45

Utvalget slutter seg til ovennevnte vurderinger og foreslår at rådgivning til e
ene opprettholdes som en pålagt funksjon i både grunnskolen og videreg
skole.

Utvalget finner det imidlertid ikke naturlig at ovennevnte pålegg overlate
tariffavtalene. Slike avtaler vil ikke innebære en tilstrekkelig sikring av de nasjo
og individuelle interesser.

Det foreslås et lovfestet krav om en særskilt rådgivningsfunksjon i grunnsk
og videregående skoler. Hva som er tilstrekkelig bruk av ressurs til og organis
av en slik rådgivningstjeneste, vil imidlertid variere. Kravet foreslås derfor lovfe
som et pålegg om å gi elevene nødvendige rådgivning om utdanning, yrkesv
yrkesmuligheter og sosiale spørsmål.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan denne fleksibilitet skal sikres 
detaljstyring gjennom tariffavtaler mellom staten og lærerorganisasjonene, 
utvalgets flertall til punkt 27.6 nedenfor.

Det vises for øvrig til punkt 27.4.7 nedenfor der rettslig regulering av klas
tyrerens særlige sosialpedagogiske oppgaver foreslås opprettholdt.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen viser til sin generelle særuttalelse
punkt 27.4.8.
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27.4.7 Klassestyrerfunksjonen
Grunnskoleforskriften § 7-4 forutsetter at det skal være klassestyreren som s
særskilte oppgaver i forhold til en enkelt klasse. For videregående skole er kra
klassestyrer forutsatt i instruks for klassestyrer av juni 1977.

Utvalget mener det er behov for at en av klassens lærere har et samlet ans
klassens undervisningsopplegg og for særlig kontakt med den enkelte elev o
nes foreldre. En slik funksjon vil bidra til en bedre oppfølging av den enkelte e
situasjon.

Utvalget vil derfor foreslå at dagens krav om klassestyrer i både grunnskol
videregående skole videreføres og lovfestes. Funksjonen bør imidlertid etter flertal-
lets oppfatning kunne tilpasses den enkelte klasses behov og den enkelte lære
utsetninger og bør derfor ikke være gjenstand for detaljregulering. Utvalgets fo
om lovfesting av klassestyrerfunksjonens innhold begrenses således til hove
gaver. Som hovedoppgave regnes her blant annet klassestyrers særlige ans
kontakt med foreldrene. Utvalgets flertall foreslår at departementets forskriftsh
mel oppheves.

Det vises ellers til "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20, der utvalget fore-
slår lovfestet at klassestyrer fortsatt skal ha et særlig ansvar for klasserådets
i grunnskolen.

27.4.8 Særuttalelse fra Folkestad, Wøien og Aagesen
Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen mener følgende stillinger og fun
ner bør lovfestes: rektor, undervisnings-/studieinspektør, lærer, rådgiver og kla
tyrer. I tillegg bør staten fortsatt ha den kompetanse som ligger i gsl. § 17 nr
lvgo. § 17 til å gi pålegg om opprettelse av stillinger, funksjoner og tjenester i 
len. Hjemmelen må også omfatte rett for departementet til å gi nærmere forsk
om tjenestens innhold, herunder instrukser. Disse medlemmer mener at en
stillingsstruktur i skoleverket med nasjonale krav til skolefaglig kompetanse e
nødvendig forutsetning for enhetsskolen og kvaliteten i det likeverdige skolet
det.

Styringsretten er i norsk arbeidsliv avgrenset mot tariffavtaler om lønns
arbeidsvilkår og må utøves innenfor rammen av dem. Disse medlemmer tar a
fra at omfanget av skolefaglige lederstillinger ved den enkelte skole (f.eks. kr
etall for ledelsesressurs) tas ut av lovverket (punkt 27.4.4 om andre stillinger 
leledelsen), og uttalelser om at lokal «... fleksibilitet skal sikres mot nasjonal st
gjennom tariffavtaler mellom staten og lærerorganisasjonene», slik dette f.e
uttalt i punkt 27.4.6 om rådgiverfunksjonen.

Kommunene og fylkeskommunene har etter kommuneloven og tilpasninge
skolelovene stor frihet til å organisere kommunens/fylkeskommunens skolea
nistrasjon over skolenivået. De tariffavtaler som i dag regulerer ledelsesressu
ressurs til funksjoner ved den enkelte skole, er minimumsressurser som den e
kommune/fylkeskommune kan øke. Disse forhold gir den nødvendige fleksib
og frihet til lokal tilpasning uten å komme i konflikt med nasjonale mål om likeve

Disse medlemmer kan ikke akseptere legale skranker som avskjærer rette
inngå tariffavtaler med staten om f.eks. tidsrerssurs og andre arbeidsvilkår fo
som skal utføre ulike tjenester i skolen. Dette gjelder både tidsressurs til pe
giske og administrative lederoppgaver, og andre funksjoner og tjenester ve
enkelte skole. Disse oppgavene vil fremdeles ligge der, og skolens pedagogisk
sonale skal utføre dem. Det kan ikke lovfestes bestemmelser som reduserer
vunne faglige rettigheter, og som i praksis fratar arbeidstakerorganisasjonene
til å forhandle med staten om medlemmenes arbeidsvilkår.
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Disse medlemmer må derfor reservere seg mot utvalget av henvisninger,
deler av vurderingene og de konklusjoner som flertallet gjør under punkt 27.4 o
for. Disse medlemmer viser ellers til særskilte uttalelser under noen av avsnit

27.5 UTVALGETS VURDERING AV TJENESTER I SKOLEN

27.5.1 Bibliotektjeneste

Allerede i forrige århundre ble det bevilget midler til boksamlinger i skolen. V
bibliotekloven av 1947 ble det en plikt å ha skolebibliotek ved alle folkesko
Pålegget om skolebibliotek i grunnskolen ble overført fra biblioteklovgivninge
grunnskoleloven ved lov 20.12.1985 nr. 108. Ved samme lov ble det for første
lovfestet et krav om bibliotektjeneste for videregående skole.

I dag er det krav om bibliotek i alle grunnskoler, jf. gsl. § 10 nr. 2. For vide
gående skoler er det imidlertid tilstrekkelig at skolen har tilgang til bibliotek
neste, enten gjennom eget bibliotek eller gjennom samarbeid med et annet bib

Utvalgets ser det som avgjørende for å lære elevene gode arbeidsmetode
under oppøve selvstendighet, at skolen har tilgang til andre bøker enn pens
kene. Bibliotektjenesten er viktig både som pedagogisk verktøy, som et knute
for samling og formidling av oppdatert informasjon og kunnskap og som kultu
rer. Biblioteket har i dag en mye videre funksjon enn å låne ut bøker som tas
hjem. I tilknytning til undervisningsopplegget kan elevene gå til biblioteket fo
søke relevant lærestoff. De kan sitte der og arbeide, eller ta med seg mater
den aktuelle arbeidsperioden.

I grunnskolen er tilgang til bibliotektjenester i skoleanlegget avgjørende fo
de sentralt fastsatte læreplanenes og fagplanenes mål om prosjektbasert un
ning og ansvar for egen læring skal kunne gjennomføres.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at dagens lovfestede krav om bibliote
nester videreføres. Utvalgets flertall vil imidlertid ikke foreslå at det åpnes for e
mer detaljert regulering av bibliotektjenesten gjennom forskrifter. Det vises 
bibliotekenes organisering, omfang og innhold nødvendigvis må variere etter
lens størrelse og lokale forhold.

I tråd med flertallets vurderinger foreslås det også at kravet om at en av p
nalet i grunnskolen skal være ansvarlig for bibliotektjenesten (gsl. § 10 nr. 2 
ledd første punktum) oppheves.

Medlemmene Folkestad og Wøien viser til at behovet for bibliotek/mediatek 
eller i tilknytning til skoleanlegget er av avgjørende betydning for å kunne pra
sere de arbeidsmetoder som læreplanene forutsetter. Dette gjelder både i gru
len og i videregående skole. For å sikre kvaliteten må departementet ha adga
gi forskrifter.

27.5.2 Pedagogisk veiledningstjeneste
Kommunen er pålagt å ha en pedagogisk veiledningstjeneste for undervisning
sonalet i grunnskolen. Tilsvarende krav gjelder ikke fylkeskommunen i forhol
de videregående skolene. Lov om videregående opplæring inneholder imidler
anbefaling om å ha slik tjeneste, jf. lvgo. § 32, se også forskrift av 19.03.197
den pedagogiske veiledningstjenesten i fylkeskommunen.

Som utvalget har pekt på annet sted i utredningen, er undervisningsperso
kompetanse av vesentlig betydning for kvaliteten i opplæringen. I "Kompetanse-
krav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 foreslår utvalgets flertal
på denne bakgrunn at kommunens, fylkeskommunens og statens plikt til å me
til etterutdanning opprettholdes.
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Utvalget finner imidlertid ikke grunn til å lovfeste rammer for hvordan sko
eier skal organisere etterutdanningen. Utvalget kjenner ikke til at slike ramm
gitt for annen kommunal eller fylkeskommunal virksomhet. Det er heller i
nasjonale eller individuelle hensyn som tilsier en særordning for skolesektoren
foreslås derfor at dagens lovfestede krav om en pedagogisk veiledningstje
oppheves.

27.5.3 Oppfølgingstjenesten
Den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten ble lovfestet i forbindelse med in
ringen av retten til videregående opplæring, se lov 28.05.1993 nr.51.

Stortingsmelding nr. 33 (1991-92) Kunnskap og kyndighet og Ot.prp. nr
(1992-93), som ligger til grunn for ovennevnte lovendring, er begge grunnslag
kumenter i utvalgets mandat.

Utvalget finner derfor ikke grunn til å vurdere oppfølgingstjenesten og fore
at dagens lovfesting opprettholdes.

27.6 UTVALGETS VURDERING AV DEPARTEMENTETS FOR-
SKRIFTSKOMPETANSE - LOVFESTING AV KOMMUNAL FRIHET 
TIL Å OPPRETTE STILLINGER, FUNKSJONER OG TJENESTER

Departementet har i dag en vidtgående kompetanse til å gi pålegg om opprette
stillinger, funksjoner og tjenester i skoleverket, jf. gsl. § 17 nr. 5 og lvgo. § 17

Utvalgets flertall har ovenfor tatt stilling til hvilke funksjoner, stilllinger og tj
nester som skal være gjenstand for nasjonale krav. Der flertallet går inn for a
krav beholdes foreslås det at kravet lovfestes. Det skal etter flertallets oppfa
ikke være adgang til å stille ytterligere nasjonale krav på dette området.

På denne bakgrunn foreslår utvalgets flertall at departementets hjemmel til å g
pålegg om stillinger, tjenester og funksjoner oppheves.

Utvalgets flertall kan videre ikke se at det er behov for eller er hensiktsme
med en mer detaljert regulering av tjenester og funksjoner enn det som framg
utvalgets lovforslag. Det foreslås således ingen generell hjemmel for departem
til å gi nærmere forskrifter om tjenestenes og funksjonenes innhold. Departem
forskriftshjemmel begrenses således til oppfølgingstjenesten (se punkt 27.5.3

Som nevnt i punkt 27.1 ovenfor vil departementets kompetanse til å gi ins
for stillinger bli vurdert i tilknytning til den arbeidsrettslige styringsrett, se "Under-
visningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29.

Utvalgets flertall foreslår ovenfor i punkt 27.4.4 at kommunal og fylkeskomm
nal frihet til å opprette stillinger i skoleledelsen lovfestes. For å klargjøre kom
nens kompetanse også på andre områder som er drøftet i dette kapittel, f
utvalgets flertall en kommunal kompetanse til generelt å kunne opprette stillin
funksjoner og tjenester innenfor de rammer som følger av lov eller forskrift blir 
festet. Dette fører til at eventuelle tariffbestemmelser som er fremkommet 
fremkommer etter forhandlinger mellom staten og fagorganisasjonene, må vik
kommunale og fylkeskommunale bestemmelser på dette området. Forslaget 
ter imidlertid ikke fordeling av arbeidstiden for den enkelte arbeidstaker, heru
dagens tariffavtaler om leseplikter. Forslaget omfatter heller ikke fastsettels
kompensasjonsordninger - herunder lønn - for den enkelte arbeidstaker.

Kommunens plikter til å opprette stillinger, tjenester og funksjoner vil e
dette fremgå av loven alene.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen er grunnleggende uenig i flertallet
vurderinger i punkt 27.6 og viser til sin generelle merknad i punkt 27.4.8.
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Kompetansekrav for undervisningspersonale og 
skoleledere

28.1 INNLEDNING
Utvalget gjennomgår nedenfor kompetansekravene for undervisningsperson
ledere i grunnskolen og den videregående opplæring, herunder den opplærin
er spesielt organisert for voksne. Det avgrenses imidlertid mot kompetansekr
personale tilknyttet spesialundervisning og personalet i private skoler. Slike 
petansekrav gjennomgås i henholdsvis "Opplæring av barn, unge og voksne me
særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 og 34.

Videre vises det til utredningen om undervisningspersonalets og skoleled
arbeidsrettslige stilling i "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsre
lige stilling" i kap. 29, der krav til tilsetting - herunder kompetansekrav - ved l
skoler vurderes. Det vises også til utvalgets vurdering av kompetansekrav for
bedriftenes faglige leder i "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32.

Utvalget gir først en framstilling av dagens lærerutdanning (punkt 28.2), 
dende rett om kompetansekravene (punkt 28.3) og andre styringsvirkemidler (
28.4). I punkt 28.2 gis det også en vurdering av lovreguleringen av lærerutdan
ens innhold og organisering. Utvalgets øvrige vurderinger følger i punktene 
28.6 og 28.7.

28.2 LÆRERUTDANNINGEN, HERUNDER OM NY LOV OM UNIVERSI-
TETER OG HØGSKOLER

28.2.1 Innledning

Lærerutdanningen består av ulike utdanningsveier: førskolelærerutdanninge
mennlærerutdanningen, faglærerutdanning, utdanning av yrkesfaglærere og 
utdanning ved universitetene. De skiller seg fra hverandre blant annet ved inns
mot arbeid i ulike deler av utdanningssystemet og ved ulik vekt på faglig br
eller faglig fordypning. I 1992 ble det utdannet 3034 lærerkandidater av ulike 

Lærerutdanningen omfatter i dag de tre utdanningsnivåene lærer, adjun
lektor, jf. lærerutdanningsloven § 3.

De statlige høgskolene har etter lærerutdanningsloven § 20 som oppg
utdanne lærere ved å tilby:
– førskolelærerutdanning
– allmennlærerutdanning
– faglærerutdanning
– praktisk pedagogisk utdanning for lærere i yrkesfag og for studenter som

faglig utdanning fra universitet eller annen institusjon.

Med virkning fra 01.08.1994 ble de 98 tidligere regionale høgskolene - heru
alle de 24 pedagogiske høgskolene - omorganisert til 26 nye høgskoler. De pe
giske høgskolene er således opphørt som selvstendige høgskoler og utgjør i 
del av de nye statlige høgskolene.

En rekke universitetsutdanninger og andre utdanninger gir lærerkompet
En forutsetning er imidlertid at utdanningen består av pedagogisk utdannin
lærerutdanningsloven § 11 nr. 1.
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Statens lærerkurs gir tilbud om etterutdanning og yrkesteoretisk utdannin

28.2.2 Generelt om behovet for en nasjonal lærerutdanning
I St.meld. nr. 37 (1990-91) Om organisering og styring av utdanningssektoren
les følgende om grunnutdanningen av lærere og opplæring av skoleledere (s

«Grunnutdanningen av lærere og skolering av skoleledere, inklusive 
setting av generelle kompetansekrav, vil fortsatt være et nasjonalt ansv
et viktig nasjonalt styringsinstrument. Ansvaret for å dimensjonere kap
teten ved lærerutdanningsinstusjonene slik at landet har en best mulig
ning av kvalifiserte lærere, må være våre nasjonale myndigheters an
Det må også være statens ansvar å sørge for at lærerutdanningens i
er best mulig tilpasset de nasjonale kunnskaps-, ferdighets- og holdnin
som er satt for utdanningssystemet. Med skoleledernes enda mer se
stilling som representant for overordnede myndigheter, bør et spesiel
ment av ledelse inn i grunnutdanningen for lærere.»

Videre uttaler flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i forbinde
med vedtakelsen av lov om universiteter og høgskoler (Innst. O. nr. 40 (1994-
27):

«Komiteens flertall, alle unntatt representanten Christiansen, mener a
er viktig å ha en sterk nasjonal styring med lærerutdanningen og innh
i denne. For stor frihet her kan åpne for ikke bare ulik organisering av d
utdanningen, men også gi forskjeller i innhold av vesentlig omfang. I n
omgang kan dette få betydning for prinsippet om likeverdig utdann
Konsekvensene kan vli en svekkelse av enhetsskolen som har vært e
tralt element i hele vårt lands utdanningspolitikk, og som flertallet ser 
en viktig oppgave å verne.»

På denne bakgrunn foreslo komiteen at bestemmelsene om lærerutdanningen
nisering og innhold i lærerutdanningsloven § § 19, 20, 21, 22 og 24 ble oppret
inntil spørsmålet om lærerutdanningens innhold og organisering er vurdert av
utvalget.

Utvalget legger til grunn at statlig lærerutdanning fortsatt skal være et ho
element i den nasjonale styring av opplæringssektoren. I punkt 28.2.5 nedenfo
deres det om de gjenstående bestemmelsene i lærerutdanningsloven om inn
og organiseringen av lærerutdanningen skal videreføres i en ny opplæringslo
ning.

28.2.3 Dagens organisering og styring av lærerutdanningen
Grunnutdanningen for lærere er gjenstand for nasjonal styring gjennom lov og
meplaner fastsatt av departementet.

Etterutdanningen av lærere og skolelederopplæringen er i hovedsak sty
hjelp av andre typer virkemidler enn rettslig regulering.

I lærerutdanningsloven § 2 heter det om formålet med lærerutdanningen:

«1. Utdanninga skal gje den faglege og pedagogiske kunnskap og pra
opplæring som trengst for planlegging, gjennomføring og vurdering av
dervisning og oppseding etter ulike føresetnader hos elevane og i sam
med målet for den skole utdanninga sikter mot.  2. Utdanninga skal fr
den personlege utviklinga hos studentane, vekkje interesse for pedag
utviklingsarbeid, og gje grunnlag for forståing av samanhengen me
lærargjerninga og skolens funksjon i samfunnet.»
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Oppgaver for høgskolene i forbindelse med lærerutdanningen er fastsatt i læ
danningsloven § § 19 og 20.

I lærerutdanningsloven § § 21 og 22 er det gitt nærmere regler om innho
lærerutdanningen. Blant annet skal lærerutdanningen inneholde pedagogisk te
praksis og praktisk opplæring i skolen. For utfylling av det lovfestede innhold
lærerutdanningen er departementet gitt hjemmel til å gi rammeplaner for førs
lærer-, allmennlærer- og faglærerutdanningen og for praktisk pedagogisk u
ning, jf. lærerutdanningsloven § 21. Departementet har fastsatt rammeplaner f
mennlærerutdanningen, førskolelærerutdanningen og praktisk pedagogisk 
ning og for for en rekke faglærerutdanninger.

Lærerutdanningsloven § 24 gir regler om vurdering og vitnemål, herunder
dering av skikkethet for læreryrket.

28.2.4 Lov om universiteter og høgskoler
Lov om universiteter og høgskoler omfatter statlig styring av universitetene
vitenskapelige høgskolene og de statlige høgskolene.

I lovens § 46 er departementet gitt hjemmel til å bestemme hvilke fag, e
o.l. som blant annet yrkesutdanninger skal inneholde. Departementet gis også
mel til å fastsette nasjonale rammeplaner for den enkelte yrkesutdanning
enkeltfag som inngår i yrkesutdanningen. Lærerutdanningen regnes i denne
menheng som yrkesutdanning, se Ot.prp. nr. 85 (1993/94) s. 72.

Adgangen til nasjonal styring av blant annet lærerutdanningen utdypes
mere i proposisjonen:

«Etter forslaget til ny lov om høgre utdanning vil det ligge til de sentr
myndigheter å fastsette nasjonale standardkrav m.h.t. fagsammense
faglig bredde og fordypning, normert studietid m.m. for grader, yrkesutd
ninger og andre utdanningsprogram som institusjonene under loven sk
by.»

Departementet er således gitt kompetanse til å fastsette rammene for det fagli
holdet i lærerutdanningen. Det antas således at lov om universiteter og høgsko
departementet samme kompetanse til å styre lærerutdanningen som lære
ningsloven § 21.

28.2.5 Spørsmål om særskilt lovfesting av lærerutdanningens innhold og or
ganisering.

Bestemmelsene om lærerutdanningens formål, oppbygning og innhold i læreru
ningsloven § § 2, 3, 19 - 22 og 24 ble ikke opphevet ved lov om universitete
høgskoler. Utvalget har vurdert om bestemmelsene bør videreføres i en ny o
ringslovgivning, eventuelt om bestemmelsene bør opprettholdes i lærerutdann
loven.

Fastleggingen av det nærmere innhold i lærerutdanningen har sterk tilkny
til lovfestingen av utdanningsnivået for lærer. Utvalget vil derfor foreslå at da
bestemmelse i lærerutdanningsloven § § 21 nr.1-4 legges inn i utdanningskra
lærere, se nærmere nedenfor i punkt 28.5. Videre foreslår utvalget i punkt 28
nedenfor et lovfestet krav om ett års praktisk-pedagogisk utdanning for både fø
lelærer, allmennlærer, faglærer, adjunkt og lektor.

Hovedinnholdet i lærerutdanningen vil dermed fortsatt være lovregulert.
øvrige innholdet i lærerutdanningen kan etter utvalgets oppfatning mest hen
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messig fastsettes av departementet. Lov om universiteter og høgskoler antas 
strekkelig kompetanse i denne forbindelse.

Det vises for øvrig til vurderingene nedenfor i punkt 28.7 om den særskilte 
kethetsvurderingen etter lærerutdanningsloven § 24 nr. 3.

Det foreslås ikke noe ytterligere lovfesting av lærerutdanningens innhol
organisering. Det vises i denne forbindelse til de alminnelige reguleringer i lov
universiteter og høgskoler, som må antas å være hensiktsmessige også for h
lenes lærerutdanning.

28.3 DEN NÅGJELDENDE RETTSLIGE REGULERING AV KOMPE-
TANSEKRAV FOR UNDERVISNINGSPERSONALET

28.3.1 Generelt om lærerutdanningsloven

Lov 08.06.1973 nr. 49 om lærerutdanning inneholder utdanningskrav for unde
ningspersonell i hele skoleverket, herunder bestemmelser om utdanningsni
lærer, adjunkt og lektor (kap. III og IV, jf. kap. II).

Loven fastsetter formålet med (§ 2) og oppbygningen av (§ 3) lærerutda
gen. Videre pålegger loven stat, fylkeskommune og kommune å medvirke 
undervisningspersonalet og skolelederne får anledning til etterutdanning (§ 4

Lærerutdanningsloven knyttes til grunnskoleloven, lov om videregående 
læring, privatskoleloven og folkehøgskoleloven gjennom henvisning i lovens
nr.1. Tilsvarende er det henvisninger til lærerutdanningsloven i de nevnte lov
i forskriftene til voksenopplæringsloven § 9.

28.3.2 Utdanningsnivåene
Kompetansekravene for undervisningspersonalet har sitt utgangspunkt i u
ningsnivåene lærer, adjunkt og lektor, jf. lærerutdanningsloven § 5 nr. 1. Innh
i de enkelte utdanningsnivåene er fastsatt i lærerutdanningsloven § § 6-8 og
skrift 09.06.1987 om lærer-, adjunkt- og lektorutdanning som omfattes av § 1
i lov om lærerutdanning (kompetanseforskriften). Kompetanseforskriften er u
endring. Forskriften skal blant annet tilpasses utvidelsen av allmennlærerutda
gen og den praktisk pedagogiske utdanningen.

I lærerutdanningslovens forstand har en lærer utdanning som allmennlære
skolelærer eller faglærer som svarer til minst tre års vanlig studietid, jf. læreru
ningsloven § 6 nr. 1. Faglærer kan også ha annen likeverdig godkjent utdan
eventuelt med tillegg av praksis, jf. lovens § 6 nr. 2 og kompetanseforskrifte
13 flg. I lovens § § 21 og 22 og i departementets rammeplaner er det nærme
holdet i allmennlærer-, førskolelærer- og faglærerutdanningen fastsatt. I tillegg
setter kompetanseforskriften de nærmere utdannings- og praksiskrav for faglæ
herunder utdanningskrav for morsmålslærere.

Departementet kan gi godkjenning som lærer på grunnlag av likeverdig u
ning fra utlandet, jf. lovens § 6 nr. 3.

Lærerutdanningsloven § 7 inneholder utdanningskravene for adjunkt. Adju
utdanningen kan være lærerutdanning med tillegg av ett års godkjent videreu
ning, jf. lovens § 7 nr.2. Videre kan adjunktbenevnelsen, i henhold til lovens
nr.1, oppnås ved eksamen av lavere grad fra universitet eller høgskole med fa
som er godkjent for arbeid i skolen og med godkjent pedagogisk utdanning,
lovens § 11. Kompetanseforskriften § 28 fastsetter hvilke utdanninger som op
ler kravene i § 7 nr.1. Blant annet er cand.mag.-graden godkjent som utdan
henhold til § 7 nr.1.
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Adjunktutdanning kan også være annen likeverdig godkjent utdanning, ev
elt med tillegg av praksis, jf. lovens § 7 nr.3. Godkjenning kan også gis på grun
av likeverdig utdanning fra utlandet, jf. § 7 nr. 4.

Etter lærerutdanningsloven § 8 nr.1 kan utdanning som lektor bestå i eks
av høyere grad fra universitet eller høgskole med fagkrets som er godkjen
arbeid i skolen. I tillegg kreves det godkjent pedagogisk utdanning, sml. love
11. Departementet har i kompetanseforskriften § 31 fastsatt hvilke grader og
mener som skal omfattes av § 8 nr. 1.

Lektorutdanningen kan imidlertid også være adjunktutdanning med tilleg
hovedfagsutdanning eller godkjent videreutdanning ved universitet o.l., jf. love
8 nr. 2. Videre kan en lærer bli lektor ved å gjennomføre godkjent videreutdan
på hovedfagsnivå svarende til tre års studium, jf. lovens § 8 nr. 3. I likhet med l
og adjunktstatus kan også lektorstatus oppnås ved å få godkjent en likeverdig 
ning fra inn- eller utland.

Uavhengig av hva som er fastsatt i lærerutdanningsloven § § 6-8, skal
lærer-, adjunkt- og lektorutdanning omfatte minst et halvt års godkjent pedag
utdanning, jf. lovens § 11 nr. 1.

Godkjenningskompetansen i forhold til utdanningsnivåene er tillagt depa
mentet, jf. lærerutdanningsloven § 12 . Departementet er også gitt hjemmel til 
pensere fra lovens utdanningskrav, jf. § 12 nr. 1 bokstav d. Dispensasjonshje
len kan benyttes når særlige hensyn gjør det nødvendig eller ønskelig, og e
departementet har innhentet uttalelse fra Lærerutdanningsrådet.

28.3.3 Kompetansekrav i de enkelte skoleslag og for de enkelte klassetrinn
Med unntak av midlertidig tilsatte og vikarer må alle som tilsettes til undervisn
eller annet pedagogisk arbeid i videregående skole, være lærer, adjunkt eller 
jf. lærerutdanningsloven § 15, jf. § 5 nr. 1.

I tillegg inneholder kompetanseforskriften krav om relevant utdanning m
ved tilsetting i videregående skole, jf. forskriftens § § 34 og 36. For yrkesre
utdanninger kan ordlyden i § 36 tyde på at forskriften bare setter krav om rel
kompetanse for de som er faglærere, slik at allmennlærere, førskolelærere, a
ter og lektorer kan tilsettes fritt. Utvalget antar imidlertid at dette ikke har v
meningen. Kravet om relevant kompetanse må antas å gjelde for alle yrkeslæ

For allmennfaglig studieretning og for undervisning i felles allmenne fag
andre studieretninger stilles det krav om faglig fordypning på minst et år i de
vedkommende skal undervise. Allmennlærere kan ikke tilsettes til å underv
nevnte fag, jf. forskriftens § 34.

Med henvisning til dispensasjonshjemmelen i lærerutdanningsloven § 12
bokstav d har departementet åpnet for tilsetting på vilkår innen den yrkesfa
delen av videregående opplæring, jf. kompetanseforskriftens § 37. Bestemm
tillater at lærere i yrkesfag som mangler pedagogisk utdanning, men ellers fyl
faglige kravene, og søkere som ikke har fullført yrkesteoretisk utdanning, tilse
oppsigelig stilling på vilkår av at utdanningen fullføres innen en frist som til va
ikke overstiger tre år.

Allmennlærerutdanning er den eneste utdanning som kvalifiserer til pedag
arbeid på alle trinn i grunnskolen. Både for faglærere, adjunkter og lektorer -
ikke også er allmennlærere - er adgangen til tilsetting i grunnskolen begren
nærmere bestemte utdanninger og fag, jf. lærerutdanningsloven § 13 annet le
ste punktum og kompetanseforskriften § § 32 og 33. Denne adgangen er 
begrenset for barnetrinnet, der faglærere, adjunkter og lektorer bare kan tilset
ordinær undervisning i fagene musikk, formingsfag, kroppsøving, ernæring, h
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og miljøfag (husstell/heimkunnskap), og bare dersom de har fordypning i det 
elle fag, jf. forskriften § 32.

Førskolelærere kan bare tilsettes på barnetrinnet, og bare når spesielle h
gjør det nødvendig.

For midlertidig tilsatte eller vikarer gjelder det ingen kompetansekrav, jf. læ
utdanningsloven § 12 nr. 2. Adgangen til midlertidig tilsetting er imidlertid begr
set. Etter grunnskoleloven § 17 nr. 2 kan midlertidig tilsetting bare benyttes «nå
trengst». Bestemmelsens adgang til midlertid tilsetting må antas å omfatte de
ler der det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene.

Rettsvilkårsavtalen for tilsatte i videregående skole fastsetter at midlertidig
ling kan nyttes når det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene, se av
§ 2. Det er imidlertid uklart i hvilken grad avtalebestemmelsen er gyldig sett 
av arbeidsmiljølovens regler om midlertidig tilsetting i aml. § 58 A.

Lærerutdanningsloven § 5 nr. 2 gir en særskilt kompetanseregel for timelæ
Til vanlig skal slike lærere ha samme kompetanse som annet undervisnings
nale. For undervisning i særskilte emner kan det imidlertid tilsettes timelærer
spesialutdanning i emnet.

28.3.4 Skoleledere
For skoleledere stilles det krav om tre års erfaring fra «arbeid i skoleverket» i ti
til lærer-, adjunkt- eller lektorutdanningen, jf. lærerutdanningsloven § 9 nr
lovens forarbeider er det forutsatt at nevnte praksis skal ha vært undervisning
administrativt arbeid (Ot.prp. nr. 36 (1972-73) s.115). I en uttalelse fra sivilomb
mannen av 15.08.1979 (ombudsmannens årsmelding for 1979/80, s. 18) hete

«Lovens ordlyd «arbeid i skoleverket» er det videre nærliggende å opp
slik at dette forutsetter også tilknytning til skolemyndighetene gjennom
setting eller tilskudd, eller ved organisering av virksomheten».

Videre antar ombudsmannen at tilsetting av rektorer uten særlig erfaring fra s
virksomhet er i strid med bestemmelsens formål.

Den som skal tilsettes som skoleleder, må for øvrig oppfylle kravene for ti
ting i de forskjellige skoleslagene i lærerutdanningsloven § § 13-15.

I grunnskolen omfatter kompetansekravene for skoleledere rektor og unde
ningsinspektør, jf. grunnskoleforskriften § 3-2. I videregående skole gjelder k
petansekravene bare for rektor.

28.3.5 Nærmere om godkjenning av utenlandske utdanninger
Med hjemmel i lærerutdanningsloven § 12 nr. 1 har departementet gitt forskr
09.03.1987 om godkjenning av lærarutdanning frå utlandet og forskrift
09.05.1979 om tilleggsprøver for lærarar med utdanning frå utlandet. Forskri
skiller mellom utdanning fra nordiske land og fra utlandet forøvrig.

Når det gjelder godkjenning av undervisningspersonell med utdanning
andre EØS-land, er Norge gjennom EØS-avtalen forpliktet av rådsdirektiv 8
EØF. Direktivet er omtalt i rundskriv F-7/94 fra Kirke-, utdannings- og forsknin
departementet. Formålet med direktivet er å bidra til fri flyt av arbeidskraft. G
nom direktivet blir EØS-borgere sikret adgang til lovregulerte yrker på samme
kår som vertslandets borgere. Når det gjelder tilfeller der utdanningens innho
lengde avviker for mye i forhold til norsk utdanning, kan departementet stille a
og supplerende krav til søkeren. Kravet om obligatorisk tilleggsprøve i ovenne
forskrifter gjelder ikke for søkere med utdanning fra EØS-land. Imidlertid tilla
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direktivet at tilsettingsmyndighetene stiller krav som er relevante for utøvels
yrket, herunder at søkeren behersker norsk, har kjennskap til norske samfun
skoleforhold og for øvrig har en relevant utdanning.

28.3.6 Kompetansekrav for undervisningspersonale i grunnskoleopplæring 
og videregående opplæring spesielt tilrettelagt for voksne.

Etter lov om voksenopplæring § 9 første ledd kan departementet fastsette næ
regler for kompetanse hos medarbeidere i voksenopplæringen. Slike regler e
forskrift av 24. august 1981 nr. 4942.

Lærerutdanningsloven gir hjemmel til å fastsette særskilte krav om pedag
utdanning for undervisningspersonell og ledere i voksenopplæringen, jf. love
11 nr. 2.

For undervisningspersonale i grunnskoleopplæring og videregående oppl
arrangert av offentlige utdanningsinstitusjoner er det fastsatt at de utdanning
som følger av lov 08.06.1973 nr. 49 om lærerutdanning, vanligvis skal gjeld
forskriftens punkt 1.2.1. Dette gjelder også når regulær førstegangsutdanning
går som avviksordning etter voksenopplæringsloven § 8. Krav til kompetans
lærere og andre medarbeidere i alternative tilbud etter § 7 fastsettes av depar
tet ved godkjenning av tilbudet.

Det følger av forskriftens punkt 1.2.4 at personer som ikke har godkjent læ
kompetanse for noe bestemt skoleslag, fag eller utdanningsretning, men s
annen måte kan dokumentere særlige kvalifikasjoner for voksenopplæring i et
flere emner, kan bli godkjent som kvalifisert til stilling som lærer for et begre
tidsrom og/eller innenfor et nærmere fastsatt fagområde.

28.3.7 Annen rettslig regulering i tilknytning til undervisningspersonalets 
kompetanse

Etter grunnskoleloven § 27 nr. 1 er kommunen pålagt å sørge for «at undervis
personalet er samansett så formålstenleg for fagkrinsen som råd er,...». Vide
kommunen medvirke til at undervisningspersonale, skoleledere og personale
særoppgaver i skolen får anledning til å holde kunnskapene sine ved like og t
lig oppdatering. En plikt til å medvirke til etterutdanning følger også av lærerut
ningsloven § 4, som også pålegger en slik plikt overfor stat og fylkeskommun

Utlysing av stillinger i grunnskolen for adjunkt og lektor skal nevne de fag
kreves undervisningskompetanse i, jf. gsl. § 20 nr. 2.

Undervisningspersonalet i grunnskolen har plikt til å undervise på det op
ringstrinn og i de fag som de har kompetanse til, jf. gsl. § 22 nr.2. Imidlertid
undervisningspersonale som ikke hører til Den norske kirke eller Den Evang
Lutherske Frikirke ikke pålegges å undervise i kristendomkunnskap, jf. gsl. 
nr.3. For videregående opplærings vedkommende er det overlatt til skolens le
å bestemme hvilket trinn, kurs og fag personalet skal undervise på, jf. lvgo. §

Etter grunnskoleforskriften § 10-4 utvides grunnskolelærernes undervisn
oppgave til også å omfatte «andre fag og område når rektor etter samråd me
ren finn det forsvarlig og omsynet til undervisninga gjer det nødvendig».

Grunnskoleforskriften § § 10-2 og 10-3 pålegger rektorer og undervisning
spektører å delta i lederopplæringstiltak.

Etter gsl. § 22 nr. 3 og lvgo. § 20 tredje ledd har personalet plikt til å vei
lærerstudenter under studentenes praksis i skolen. For grunnskolepersonal
betinger loven en fastsatt godtgjørelse, jf. gsl. § 22 nr. 3. Ved beslutningen om
ken grunnskolelærer som skal stå for praktikantopplæringen, skal rektor ved
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dentens lærested ha rett til å uttale seg, jf. gsl. § 21. Dersom kommunen og ve
mende rektor ikke blir enige, skal Statens utdanningskontor ta avgjørelsen. Lo
tede regler om lærestedets innflytelse og lærernes godtgjørelse er ikke gitt for
regående skoles vedkommende.

28.4 BRUK AV ANDRE STYRINGSMIDLER
I tillegg til den rettslige regulering benytter staten også andre styringsvirkemid
den nasjonale styringen av undervisningspersonalets kompetanse. Virkemidl
nasjonalt koordinert opplæring av skoleledere og undervisningspersonell, sam
ledninger.

Ledelsesutvikling i skolen (LUIS) er et nasjonalt program som organiserer 
lærings- og veiledningstiltak for skoleledere. Kirke-, utdannings- og forskning
partementet leder og koordinerer LUIS-arbeidet på landsbasis og fordeler st
midler til gjennomføringen. Statens utdanningskontorer har oppgaver på fy
nivå.

Statens lærerkurs er direkte underlagt departementet som et eget konto
forvaltningsoppgaver knyttet til etter- og videreutdanning av lærere. Statens l
kurs er departementets sentrale enhet når det gjelder iverksetting av etter- og
reutdanningstiltak på spesielle områder som departementet ønsker å styre. D
mentet fordeler midler til ulike tiltak etter forslag fra kurskontoret, som gir vid
melding om tildeling og følger opp overfor dem som har søkt om kursmidler.
bevilges også andre tilskudd til etterutdanning direkte over departementets bu

Departementet har i rundskriv F-62/92 gitt «Oversikt over aktuell lærerut
ning og praksis for fag/fagområder i videregående skoler». Rundskrivet er en 
tisk veileder når den tilsettende myndighet skal vurdere om søkerne har den
utdanning for det fag de skal tilsettes for å undervise i.

28.5 UTVALGETS VURDERING AV DAGENS KOMPETANSEKRAV - 
FORSLAG TIL ENDRINGER

28.5.1 Generelt

Det vises innledningsvis til "Generelle utgangspunkter for den rettslige regulerin
av opplæringsvirksomhet" i kap. 11 der utvalget går inn for at nåværende krav
kompetanse for undervisningspersonale og skoleledere i hovedsak videreføre

Nasjonale kompetansekrav for undervisningspersonale er med på å sikre
kvalitet og likeverdighet i undervisningstilbudet. Samtidig kan kompetanse
begrense mulighetene for fleksibel planlegging og utnyttelse av de samlede r
ser. Manglende fleksibilitet kan både være fordyrende og stenge for fornu
utnyttelse av relevant kompetanse.

Kompetansekravene skal sikre nasjonal likhet på et høyt nivå. Samtidig m
antas at høy kompetanse gjør undervisningspersonalet bedre i stand til å t
undervisningen til elevenes evner og forutsetninger. Den gode lærer er en lær
har overskudd og innsikt til å kunne ta vare på alle elevene i klassen.

Kompetansekravene skal videre sikre at undervisningspersonalet har re
kompetanse for det fag eller det alderstrinn vedkommende skal undervise. Kr
skal bidra til at det hele tiden er den best kvalifiserte søker som ansettes i und
nings- og lederstillinger i skolen. Dette forusetter imidlertid at kompetansereg
ingen åpner for en viss grad av fleksibilitet, bl.a. i forhold til søkernes realkom
tanse. Videre er det nødvendig med et tilstrekkelig mangfold i lærerutdanninge
at skolens forskjellige og varierende behov kan dekkes.
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For vurderingene nedenfor legger utvalget til grunn at kompetansekravene
gjelde ved tilsetting i undervisnings- og skolelederstilling. Disse kravene skal 
des ikke være til absolutt hinder for at stillingers innhold endres etter tilsetting
slik fleksibilitet kan i visse tilfeller gå på bekostning av undervisningspersona
fagspesifikke kompetanse, men anses likevel nødvendig av hensyn til en ras
disponering av personalressursene.

Utvalget vurderer ikke kompetansekrav for annet skolepersonale enn und
ningspersonale og skoleledere. Vurderingene og forslagene nedenfor omfatte
des ikke assistenter som bistår undervisningspersonale i undervisningen, og 
nale som yter bistand til elever utenom undervisningen, f.eks. knyttet til sosialp
gogiske tiltak. Bruk av slike assistenter vil blant annet kunne være aktuelt i fo
delse med opplæring av funksjonshemmede elever.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen viser til sin generelle merknad 
"Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27 punkt 27.4.8. Det er diss
medlemmenes syn at det bør stilles kompetansekrav til alle skolefaglige still
og funksjoner dersom ikke kompetansekravet framgår ved at stillingen eller f
sjonen er kombinert med en undervisningsstilling.

28.5.2 Krav om relevant kompetanse

28.5.2.1 Grunnskolen

Opplæringsløpet i grunnskolen går fra det mer allmenne til det mer faglig spe
serte. På småskoletrinnet konsentreres undervisningen om større emner, m
skjer en gradvis større fordypning og klarere fagdeling opp gjennom mellomtr
og ungdomstrinnet. Kompetansebehovet i de ulike deler av grunnskolen er d
forskjellig. På småskoletrinnet er det størst behov for lærere med bred faglig 
petanse, mens behovet for lærere med faglig fordypning i de fag de skal und
i, øker gradvis med stigende klassetrinn. I tillegg er skolens oppdragerfunksj
viktig del av virksomheten på alle trinn i grunnskolen. Lærernes oppgaver om
både undervisning og oppdragelse.

Etter dagens bestemmelser kan undervisningspersonale uten allmennlæ
danning bare i begrenset grad undervise på småskoletrinnet og mellomtrinn
lærerutdanningsloven § 13 annet ledd og kompetanseforskriften § 32. Lov o
skrifter begrenser imidlertid ikke adgangen for allmennlærere uten faglig for
ning til å undervise på ungdomstrinnet. Allmennlærere kan således undervise
grunnskolen.

Gjennom en fornuftig ansettelsespraksis kan kommunen likevel sikre seg
vant kompetanse på ungdomstrinnet. Ved små skoler kan det imidlertid være
skelig å tilby undervisnings-personalet fulle stillinger med oppgaver bare på 
domstrinnet. Etter dagens regler kan den eneste løsningen være å ansette a
lærere også for undervisning på ungdomstrinnet, selv om allmennlæreren ikk
den nødvendige faglige fordypning.

Utvalget ser fordeler ved at allmenn undervisningskompetanse prioritere
småskoletrinnet (1.-4. klassetrinn). Allmennlærernes kompetanse er genere
som er best tilpasset den emnemessige organiseringen av undervisningen p
skoletrinnet. Blant annet er det allmennlærerne som best kan ivareta funks
som klasselærer.

For å kunne møte utfordringene i forbindelse med 6-årsreformen bør imidl
allmennlæreren ha kompetanse innenfor barnehagepedagogiske arbeidsmå
som også vil imøtekomme premissene fra Innst. O. nr. 36 (1993/94). Etter utva
oppfatning bør allmennlærere ha opplæring i pedagogisk arbeid med 6-10-å
som del av sin grunnutdanning, eller som videreutdanning med vekt på førsko
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dagogiske arbeidsmåter. Utvalget vil imidlertid ikke foreslå lovfesting av et s
krav. En eventuell lovfesting bør vurderes etter at den forestående revisjon av
meplanen for allmennlærerutdanningen er gjennomført (se Ot.prp. nr. 21 (1993
s. 19).

Dagens adgang for andre enn allmennlærere til å undervise i enkelte fag p
skoletrinnet (1.-4. trinn) foreslås videreført.

På mellomtrinnet (5.-7. klassetrinn) møter elevene flere nye fag, og unde
ningen blir i større grad fagdelt. Undervisningen på dette trinnet må gi både nø
dig faglig fordypning og elevene hjelp til å se sammenhenger og til å skaffe
oversikt og innsikt i det de lærer, ut fra det modningsnivået elevene har. Den fa
fordypningen tilsier etter utvalgets oppfatning at det som et supplement til allm
læreren også åpnes for tilsetting av faglærere, adjunkter og lektorer i denne de
grunnskolen, når læreren har relevant faglig fordypning tilsvarende minst et 
års studietid. Ved økt bruk av faglærere på mellomtrinnet vil kravene til klasses
som koordinator for klassens øvrige lærere øke.

Den faglige spesialiseringen øker ytterligere på ungdomstrinnet (8.-10. kl
trinn). Elevene skal på ungdomstrinnet tilegne seg en dypere faglig forståelse
utvalgets oppfatning bør lærere som skal gi elevene en slik forståelse ha 
utdanning som er relevant for undervisningen i det enkelte fag på ungdomstr
Det foreslås derfor at lærere på ungdomstrinnet - med unntak av lærere i loka
satte valgfag - skal ha faglig fordypning som svarer til minst et halvt års stud
som er relevant for minst ett av de fag de tilsettes for å undervise i. Variasjons
den i det lokalt fastsatte valgfagstilbudet gjør det praktisk vanskelig å sette kr
faglig fordypning i slike fag. Likeledes vil det være praktisk vanskelig å kreve r
vans for alle fag stillingen skal omfatte, særlig ved små skoler. Det vises i d
sammenheng til at hensynene bak kravet til relevant utdanning også vil bli iva
gjennom kravet om at den best kvalifiserte søker skal tilsettes, og ved at fagk
oppgis ved utlysing av undervisningsstillingene.

Ovennevnte forslag for ungdomsskolen må antas å ikke føre til vesentlige
nomiske konsekvenser, se "Økonomiske konsekvenser" i kap. 42 om økonomiske
konsekvenser.

Spørsmålet om adgangen til å tilsette førskolelærerere i undervisningsstil
grunnskolen drøftes under punkt 28.5.4.

28.5.2.2 Videregående opplæring

Enkelte av kompetanseforskriftenes krav både kan og bør ligge fast, og de bø
for lovfestes.

Etter kompetanseforskriftenes § § 34 og 36 kreves det at undervisningsp
nale som tilsettes i videregående skole, har en utdanning som er relevant for 
de skal undervise i. I allmenne fag kreves det at den relevante utdanningen fo
skal være minst ett år. Allmennlærere må ha adjunktutdanning med minst ett å
dypning i de fag vedkommende skal undervise i. Allmennlærere som ikke i til
er adjunkt, kan således etter gjeldende regulering ikke tilsettes i oppsigelig elle
undervisningsstilling i videregående skole.

Gjeldende lovbestemmelser om kompetansekravene for videregående 
kan gi inntrykk av at både allmennlærere, førskolelærere, faglærere, adjunk
lektorer er kompetente for pedagogiske arbeid i skolen. I henhold til forskriften
imidlertid arbeidet i videregående skole forbeholdt faglærere, adjunkter og lek
med relevant utdanning. Etter utvalgets oppfatning er kravet om relevant faglig
dypning hos undervisningspersonalet avgjørende for å sikre et høyt kunnska
ferdighetsnivå blant elevene. Det foreslås derfor lovfesting av dagens forskri
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gel om at bare faglærere, lektorer og adjunkter med faglig fordypning som er
vant for det fag de skal undervise i, kan tilsettes i videregående skole.

28.5.2.3 Nærmere om kompetansekravene for medarbeidere i opplæring spe
organisert for voksne

I dette punktet vil utvalget drøfte kompetansekrav for medarbeidere i grunns
opplæring og videregående opplæring som er spesielt organisert for voksne.
telsen omfatter ikke kompetansekrav for undervisningspersonalet i ordinær g
skole eller ordinær videregående skole som er tillagt oppgaver i voksenopp
gen. For slikt personale gjelder de alminnelige kompetansekrav for de respe
skoleslag.

Etter dagens lovgivning er departementet gitt hjemmel til å fastsette komp
sekravene for all voksenopplæring, jf. lovens § 9 og lærerutdanningsloven § 
2. Bestemmelsen er kommentert i Ot.prp. nr. 7 (1975-76), s. 78-79, der Regjer
begrunner hvorfor det ikke er hensiktsmessig å lovregulere kompetansekrave
opplæring som er spesielt organisert for voksne:

«Departementets ønske om en fleksibel ordning på disse områder skyl
kompetansekriterier, pedagogisk utdanning og arbeidssituasjonen for 
arbeiderne i voksenopplæringen har nøye sammenheng med utviklin
beidet mer generelt. Lovbestemmelser på disse områder base
tidbestemte oppfatninger, vil lett kunne hemme dette utviklingsarbeide

Videre legger proposisjonen til grunn at kompetansekravene skal være tilsva
som i paralleller i det offentlige utdanningssystem, så langt dette passer.

Utvalgets flertall slutter seg til ovennevnte vurderinger og vil ikke foreslå lo
festede kompetansekrav for medarbeidere i grunnskoleopplæring og videreg
opplæring spesielt organisert for voksne. Utvalgets flertall har videre vurder
departementets forskriftskompetanse bør opprettholdes.

I likhet med annen voksenopplæring er behovet for fleksibilitet fremtrede
Dette behovet kan søkes dekket gjennom en opprettholdelse av forskriftsko
tanse for departementet, eller ved at kommune og fylkeskommune kan tilse
fritt grunnlag.

Når det gjelder det konkrete behov knyttet til hver enkelt stilling, må det a
at den tilsettende myndighet er nærmest til å vurdere hvilken kompetanse s
best egnet. Hensynet til landets kompetansebehov på lang sikt ivaretas imid
best av nasjonale myndigheter.

Det kunne tenkes at kompetansen sikres gjennom de alminnelige marked
sipper. Dersom tilbudet ikke er godt nok, vil tilbudet bli utkonkurrert. Når tilbu
kommer fra kommunen og fylkeskommunen, er det imidlertid lite sannsynli
slike markedsprinsipper vil virke kvalitetssikrende. For de fleste potensielle stu
ter er det få tilbud å velge mellom og bare en tilbyder. Samtidig er det ikke g
det vil vurderes som negativt i den kommunale eller fylkeskommunale ledels
søkningen til voksenopplæringstilbudene går ned.

Utvalgets flertall vil legge avgjørende vekt på behovet for å sikre kvalitet i o
læringen for voksne i offentlige tiltak. Dette behovet er særlig sterkt i førstega
utdanning av voksne, herunder norskopplæring for fremmedspråklige, som
være avgjørende for de voksnes mulighet til å fungere i samfunnet. Hensyn
maksimal fleksibilitet i tilsettingskriteriene må her vike for en adgang til å fasts
nasjonale minstekrav.
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Utvalgets flertall vil på denne bakgrunn foreslå at departementets hjemme
gi forskrifter om kompetansekrav for undervisningspersonale i grunnskoleop
ring og videregående opplæring spesielt organisert for voksne opprettholdes.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår at kompetansekrav for grunnskol
opplæring og videregående opplæring spesielt organisert for voksne lovfeste
nye læreplanene i videregående opplæring og de kommende læreplanene i 
delse med grunnskolerefomen gjelder for alle målgrupper. For å sikre høy kv
må det stilles ensartede krav til kompetanse for de som underviser uavhen
hvem som får undervisningen. Kompetansekravene må dessuten ikke varier
hvem som arrangerer kurset.

Disse forhold tilsier en lovfesting av kompetansekrav for grunnskoleopplæ
og videregående opplæring spesielt organisert for voksne. Ved alternative tilbu
førstegangsutdanning for voksne og som et avvik fra regulær førstegangsutda
skal det stilles samme krav til undervisningskompetanse som på tilsvarende
innen regulær førstegangsutdanning.

28.5.3 Lovfesting av utdanningsnivåer

28.5.3.1 Generelt

Undervisningspersonalets lønn følger utdanningsnivå og praksis, ikke skol
eller klassetrinn eller arbeidets art for øvrig. Gjennom tariffavtalene mellom st
og lærerorganisasjonene er undervisningspersonalets lønnsnivå knyttet til u
ningsnivåene lærer/faglærer, adjunkt, adjunkt med opprykk, lektor og lektor 
opprykk. Betegnelsene adjunkt med opprykk og lektor med opprykk figurerer
ken i lærerutdanningsloven eller i kompetanseforskriftene. Disse kategorie
lønnskoder oppstått som resultat av forhandlinger. Innplassering i nevnte løn
der skjer imidlertid på samme måte som for kategoriene lærer, adjunkt og le
det vil si på grunnlag av krav til utdanning og/eller praksis.

Utenom forholdet til lønnssystemet har utdanningsnivåene bare rettslig b
ning som knutepunkt mellom den enkelte søkers utdannelse og praksis, på d
side, og kompetansekravene for de enkelte skoleslag, opplæringsretninger o
setrinn på den annen side. Alternativet til lovfesting av utdanningsnivåene
knytte dagens utdanningskrav direkte til kompetansekravene for de enkelte de
skoleverket, uten å gå veien om utdanningsnivåene.

Dagens forskriftsverk og godkjenningspraksis er knyttet til de lovfestede ut
ningsnivåene. Utvalget antar at nivåene fortsatt gir en hensiktsmessig sorter
de enkelte utdanninger under de enkelte skoleslag, opplæringsretninger og k
trinn. Ordningen med lovfestede utdanningsnivåer er godt innarbeidet i komp
sesystemet og har en sentral og viktig funksjon i lønnssystemet for undervisn
personalet. Ved at lønnen følger kompetansenivået, blir den enkelte lærer m
til å øke sin kompetanse gjennom ytterligere utdanning eller praksis utenfor sk
Dette illustreres av følgende statistikk for kompetanseutviklingen i skolen for p
oden 1980 - 1990:
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Kilde: (Ressurser og resultater i noske skoler 1980-90)

NAVFs utredningsinstitutts undersøkelse av høgskolekandidater 10 år 
eksamen (i Rapport 2/90) viser at vel halvparten av kandidatene hadde tatt v
og etterutdanning av mer enn 4 måneders varighet i løpet av disse 10 åren
mennlærerne hadde høyest andel (65 %) av dem som hadde tatt slik etterutda
De tar særlig fag på lavere grads nivå, pedagogikk og enkelte humanistisk
Videreutdanning i realfag, biologi og miljøfag er mer sjelden, og få går vider
høyere grads nivå.

På denne bakgrunn vil utvalget foreslå at lovfesting av de tre utdanningsniv
lærer, adjunkt og lektor videreføres i den nye opplæringslovgivningen, og at d
tementet gis hjemmel til å konkretisere utdanningsnivåene gjennom forskrifte

Innenfor utdanningsnivået lærer sorteres utdanningskravene inn under f
rer, allmennlærer og førskolelærer. Selv om denne inndelingen ikke har tilkny
til lønnssystemet, har den en viktig og innarbeidet funksjon i forskriftsverk og 
kjenningspraksis. Utvalget finner derfor ikke grunn til å fjerne denne lovfes
oppdelingen av lærerutdanningene. Det vises i denne forbindelse også til utv
vurderinger i punkt 28.2.

28.5.3.2 Særlig om lektorgodkjenning på grunnlag av likeverdig utdanning og
praksis

I dag gis faglærer- og adjunktstatus på bakgrunn av både utdanning og prak
lærerutdanningsloven § § 6 nr. 2 og 7 nr. 3 og kompetanseforskriftene. For le
nivået må utdanningen alene være likeverdig med de utdanningskrav love
øvrig foreskriver, se § 8 nr. 4.

Imidlertid har det i de praktisk-estetiske fag utviklet seg en forvaltningspra
der «faglig virksomhet» tas med i vurderingen av om lektorgodkjenning skal g
«Kriterier for kompetansevurdering i formingsfag, yrkesfag og musikkfag», ve
av Lærerutdanningsrådet 21.-22.10.91. Vedtaket åpner for at en kombinasj
formell utdanning og praksis kan kvalifisere til lektorstatus, og er begrunne
fagene ikke har utdanningstilbud på hovedfagsnivå. Selv om vedtaket ikke e

Undervisningspersonale i norske skoler på utdanningsnivå

1980: 1990:

Embetseksamen (høyere grad) 9.338 13,0 % 9.013 10,9 %

Cand.mag 5.717 7,9 % 7.292 8,8 %

Allmennlærer 21.999 30,6 % 16.448 19,8 %

Allmennlærer m/adj.komp 18.498 25,7 % 25.590 35,6 %

Faglærer 8.484 11,8 %  7.904 9,5 %

Faglærer m/adj.komp 1.760 2,5 %  4.549 5,5 %

Andre m/adj. komp 1.029 1,4 %  3.159 3,8 %

Førskolelærer 615 0,9 % 968 1,2 %

Lærer u/godkj. utd. 4.535 6,3 % 3.785 4,6 %

Andre 392 0,5 %

Sum 71.975 100,0 % 83.100 100,0 %
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Selv om behovet for ovennevnte praksis er redusert ved at både formings
musikkfag har fått utdanning på hovedfagsnivå, er det fremdeles profesjoner i
for kunstfagene som er avhengige av at praksis vektlegges i vurderingen av o
torstatus skal gis.

Utvalget foreslår derfor en lovendring med sikte på å gi nødvendig hjemme
godkjenning på grunnlag av utdanning med tillegg av praksis i fag knyttet til ku
nerisk virksomhet der det ikke er tilbud om den nødvendige utdanning ved n
utdanningsinstitusjoner.

Utvalget finner derimot ikke grunn til å foreslå generell adgang til lektorg
kjenning på grunnlag av praksis. Det vil være i strid med det alminnelige prin
om at lektorkompetanse gis ved utdanning på høyt faglig nivå hvor kandidaten
ledd i hovedfagsstudiet utfører et større arbeid av vitenskapelig karakter.

28.5.3.3 Særlig om allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen er i dag en fireårig utdanning, jf. departementets ra
plan av 10.07.1992. Lærerutdanningsloven krever minst tre års utdanning fo
mennlærere. Utvalget foreslår at loven endres slik at det blir bedre samsvar m
loven og gjeldende rammeplan. I denne sammenheng foreslås det også enke
ringer i lovens regler om adjunktutdanning.

28.5.3.4 Krav om ett års praktisk-pedagogisk utdanning

Etter lærerutdanningsloven § 11 nr. 1 må alle utdanningsnivåene omfatte m
halvt års pedagogisk utdanning godkjent av departementet. I forarbeide
bestemmelsen (Ot.prp. nr. 36 (1972-73) kommenterer departementet et forsl
krav om ett års praktisk-pedagogisk utdanning:

«Departementet er i prinsippet samd i dette og ser det som ei oppgåve
gje tilhøva til rette for minst ett års pedagogisk utdanning for alt under
ningspersonale snarest mogleg. Førebels bør likevel ikkje minimumsk
reint generelt setjast til meir enn 1/2 års pedagogisk utdanning...»

Også stortingskomiteen (Innst. O. nr. 66 (1972-73) er inne på tanken å lov
minst ett års pedagogisk utdanning. Den

«finn likevel å måtte halde på det framlegget departementet gjer, men 
be departementet om å leggje tilhøva til rette for eit års pedagogisk u
ning for alt undervisningspersonale så snart som mogeleg».

Dagens godkjente pedagogiske utdanning utgjør ett års studietid, enten den e
dert i lærerutdanningen eller tas separat, jf. Rammeplan for praktisk-pedag
utdanning ved universitet og vitenskapelige høgskoler og Rammeplan for e
praktisk- pedagogisk utdannelse for yrkeslærere. Rammeplanene er godkje
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet henholdsvis 10.07.1992 o
1994.

For å bringe loven bedre i samsvar med dagens ordning foreslår utvalget a
vet til pedagogisk utdanning for undervisningspersonale settes til ett års stud
og at det framgår av loven at utdanningen skal være praktisk-pedagogisk. De
mentet gis hjemmel til å gi nærmere forskrifter. Forskriftene skal være utfylle
og kan ikke sette krav om lengre studietid enn loven.
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28.5.4 Særlig om førskolelærere
Etter dagens lovgivning er adgangen til å tilsette førskolelærere i grunnsk
meget begrenset, se lærerutdanningsloven § § 13 annet ledd og 10 annet l
punktene 28.3.2 og 28.3.5 ovenfor.

Stortingets vedtak om at 6-åringer skal begynne i skolen, har imidlertid ak
lisert spørsmålet om førskolelærere skal gis større adgang til å arbeide på gru
lens barnetrinn. I Innst. O. nr. 36 (1993-94) fra kirke-, utdannings-, og forskni
komiteen heter det:

«Komiteens flertall ... viser ... til at tilbudet for 6-åringer skal baseres p
overgangspedagogikk med særlig vekt på førskolepedagogiske arbeid
mer. Etter flertallets oppfatning er det helt naturlig at det både for 6-åri
ne og for den øvrige småskolen kan ansettes personale med 
førskolelærerkompetanse og allmennlærerkompetanse.»

Innstillingen bygger blant annet på St.meld. nr. 40 (1992-1993), der Regjeri
anbefaler å åpne for en kombinasjon av førskolelærere og allmennlærere på
skoletrinnet. I denne forbindelse viser Regjeringen til et forsøk med pedagogis
bud til 6-åringene. Forsøket ble gjennomført i perioden 1986-90 og omfattet p
meste 42 kommuner og årlig ca. 1500 6-åringer. Det ble prøvd ut et pedagogi
bud gjennom samarbeid mellom barnehage og skole. Tilbudet var lokalisert 
100 barnehager og ca. 100 skoler.

Konklusjonen fra forsøket var at samarbeid mellom førskolelærere og allm
lærere hadde en klart positiv effekt, herunder at et godt samarbeid mellom b
hage og skole gav lærergruppene på småskoletrinnet ny innsikt og bedre arbe
toder.

I ovennevnte stortingsmelding gir Regjeringen uttrykk for at en senket sk
start bør få konsekvenser for innholdet i grunnutdanningen for både førskolel
og allmennlærere. Det fremheves at det i dag er førskolelærerne som har bes
skap om 6-åringene og deres måte å lære på, mens det er allmennlærerne s
best kunnskap om systematisk norsk- og matematikkopplæring. Grunnutdann
må sikre at disse to gruppene får en felles innføring i småskolepedagogikk.

Førskolelærerne har i dag ansvaret for 6-åringene i barnehagen. Samme
allmennlærerne har førskolelærerne også ansvar for pedagogisk tilbud til 6-åri
i skolens lokaler. Når 6-åringstrinnet flyttes fra barnehage til skole er det etter u
gets oppfatning naturlig at førskolelærernes kompetanse følger med og utgjør
av den totale undervisningskompetanse i 1. klasse.

I tråd med ovennevnte uttalelser fra stortingskomiteens flertall finner utva
grunn til å foreslå at førskolelærerne skal ha undervisningskompetanse og
andre deler av barnetrinnet. Førskolelærerne vil også kunne gi nyttige impul
skolen som helhet og til lærerkolleger med annen utdanningsbakgrunn.

Det vises også til at det ved mindre skoler kan være vanskelig å få fylt en
skolelærerstilling med oppgaver begrenset til ett klassetrinn. Dette kan skap
blemer for rekrutteringen av førskolelærere til slike skoler.

Det antas at en felles læreplan vil bidra til å dempe eventuelle problemer
skyldes ulik utdanningsbakgrunn for allmennlærere og førskolelærere.

Utvalget ser imidlertid at en åpning for førskolelærere - som nødvendigvis
kan gjelde for de første delene av barnetrinnet - kan tenkes å vanskeliggjøre
fredsstillende gjennomføring av klasselærerordningen. Når klasselærere som 
skolelærere slutter underveis på barnetrinnet, vil noen flere elever enn i dag få
dre kontinuitet i ordningen. Etter utvalgets syn vil imidlertid slike ulemper bli o
veid av fordelene ved adgang til å tilsette førskolelærere. Uansett er det ikke 
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maksimal kontinuitet i klasselærerordningen alltid vil være positiv. Mange kla
og lærere vil kunne ha fordel av et skifte av klasselærer midtveis i barnetrinne

På grunnlag av ovennevnte vil utvalget foreslå adgang til å tilsette førsko
rere til undervisning på klassetrinnene 1-4. Adgangen bør tre i kraft fra og 
iverksetting av 6-årsreformen.

Det bør imidlertid stilles krav om særskilt kompetanse for førskolelærer 
skal undervise i småskolen. I løpet av småskoletrinnet skal barn lære å le
skrive. For de aller fleste elever er dette den mest skjellsettende læringen på
trinnet. Begynnerundervisningen er helt avgjørende for elevenes videre skole
Førskolelærerutdanningen omfatter ikke lese- og skriveopplæring.

For ikke å svekke elevenes undervisningstilbud må det derfor stilles sæ
krav om at førskolelærere som skal undervise på hele småskoletrinnet, har k
tanse for lese-, skrive- og tallopplæring som tilsvarer allmennlærerens. I denn
bindelse bør førskolelærerne etter utvalgets oppfatning gis mulighet for ett års
reutdanning. Dette er også i samsvar med merknadene fra stortingskomiteen
tall i Innst. O. nr. 36 (1993/94), s. 12.

Innholdet i videreutdanningen bør konsentreres om begynnerundervisn
skolen, spesielt den første lese-, skrive- og tallinnlæringen. Elementer i utdann
kan hentes både fra grunnutdanningen for allmennlærere og fra videreutdan
sprogrammet i småskolepedagogikk. Studieplanen for videreutdanningen bør
res på og tilpasses førskolelærernes grunnutdanning, både når det gjelder
generelle utvikling og språkutvikling. Utviklingsperspektivet i førskolelærerutd
ningen bør videreføres.

Dersom mange førskolelærere ønsker slik videreutdanning, kan det øke be
for undervisningskapasitet. Eventuelle merkostnader ved dette vil imidlertid 
være direkte konsekvens av utvalgets forslag. Dimensjoneringen av slik utda
vil som tidligere være et budsjettspørsmål.

Utvalgets flertall finner for øvrig ikke grunn til å videreføre dagens unntak
hjemmel i lærerutdanningsloven § 13, som tillater tilsetting av førskolelærere
på mellomtrinnet (i dag 4-6 trinn) «når særlege omsyn gjer det ønskjeleg». Det
til at behovet for en slik regel vil bli tilstrekkelig ivaretatt gjennom flertallets fors
om at også personale som ikke oppfyller kompetansekravene, på visse vilkå
kunne gi spesialundervisning, se "Opplæring av barn, unge og voksne med særsk
behov - spesialundervisning" i kap. 19.

Medlemmene Folkestad og Wøien er ikke enig i at personalet som ikke oppfy
ler kompetansekravene på visse vilkår skal kunne gi spesialundervisning og v
sin merknad i "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spe
undervisning" i kap. 19. Disse medlemmene mener derfor at det fortsatt er b
for en særskilt unntakshjemmel som tillater tilsetting av førskolelærere på me
trinnet.

28.5.5 Særlig om skoleledere
Alle videregående skoler og grunnskoler med ungdomstrinn eller med fulldelt
netrinn skal ha en rektor som øverste administrative og faglige leder. For øvri
ler lovverket kommunesektoren fritt til å opprette og definere lederstillinger i s
leverket.

Opprettelse av stillinger for undervisningsinspektører ved de enkelte sko
regulert av tariffavtaler. Det samme gjelder studieinspektør- og hovedlærerstill
i den videregående skolen.

Utvalget foreslår i "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27 å vide-
reføre kravet om rektor som den enkelte skoles administrative, pedagogiske o
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lige leder. Forslaget bygger blant annet på Ot.prp. nr. 59 (1992-93) Om tilpa
av særlovgivningen til ny kommunelov. I proposisjonen heter det (s. 49):

«Skal rektor fungere godt som faglig leiar med hovudansvar for result
skolen, må det sikrast at rektor kan faget. Dette kan mellom anna gjeras
å stille formelle kompetansekrav til stillingen.»

På bakgrunn av rektors funksjon som faglig leder er det etter utvalgets oppfa
nødvendig at tilsatte i slike stillinger har den nødvendige bakgrunn fra skolen.
tor skal således fortsatt ha både utdanning som kvalifiserer til undervisningss
i skolen, og praksis i form av skolevirksomhet. Med skolevirksomhet menes i d
sammenheng undervisning eller administrativt arbeid i skolen. Ved tilsetting bø
også legges vekt på lederopplæring i form av etterutdanning eller kompetan
vende videreutdanning spesielt rettet mot skolelederfunksjonen.

Utvalget foreslår derfor ingen endringer i de generelle kravene til praksis 
utdanning for tilsettinger i rektorstilling.

Utvalget vil videre foreslå å videreføre kravet om at rektor skal være kvalif
for tilsetting i undervisningsstilling i det skoleslag, eventuelt de klassetrinn, 
skal være rektor for. Det vises til at rektor vanligvis har undervisning som en d
sin stilling. Videre er det viktig at rektor som faglig leder for skolen har relevant 
lig bakgrunn, jf. også ovennevnte uttalelse i Ot.prp. nr. 59 (1992-93). Forslag
også åpne for at førskolelærere kan være rektorer i grunnskolen dersom de op
ett av kompetansekravene for undervisning ved skolen.

Det vises for øvrig til lov 21.03.1995 om barnehager § 16 tredje ledd (loven
pr. 03.07.95 ikke trådt i kraft), som tillater rektor å være styrer for barnehage
skole og barnehage er organisert som én virksomhet. Dette kan imidlertid ikke
bære at rektor må ha førskolelærerutdanning, jf. lovens § 16 annet ledd.

Utvalgets flertall foreslår i "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap.
27 at kommunen og fylkeskommunen skal ha frihet til å vurdere hvilke admini
tive stillinger utover rektorstillingen som er nødvendige. Flertallet finner det natur-
lig at kommunene og fylkeskommunene gis en tilsvarende frihet til å fastsette 
petansekrav for dem som skal fylle slike stillinger. Behovet for kompetanse i
leadministrasjonen vil variere. Det kan for eksempel tenkes at det ved enkelte 
skoler kan være hensiktsmessig å tilsette en økonom eller en person med ren
nistrativ bakgrunn i skoleledelsen.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen er uenig i dette og mener det i til
legg til kompetansekrav for rektor og undervisningspersonale bør fastsettes
skilte kompetansekrav for undervisnings-/studieinspektør og rådgiver.

28.5.6 Særlig om midlertidig tilsatte og vikarer
Lærerutdanningsloven § 12 nr. 2 og grunnskoleloven § 17 nr. 2 åpner i dag 
personer som ikke oppfyller kompetansekravene, kan tilsettes i vikariater og
lertidige stillinger i grunnskolen (se punkt 28.3.3). Det må forutsettes at det da
er søkere som oppfyller kompetansekravene.

Ovennevnte bestemmelser gir et svakere stillingsvern enn reglene om mid
dig tilsetting i arbeidsmiljøloven, se loven § 58 A.

Etter utvalgets oppfatning er ovennevnte bestemmelser i lærerutdannings
og grunnskoleloven nødvendige for å sikre elevene opplæring også i de situa
hvor det ikke melder seg kvalifiserte søkere. Det er i slike situasjoner bedre a
best egnede av de ukvalifiserte søkerne tilsettes, enn at elevene står uten opp
Videre må hensynet til elevenes opplæring i slike tilfeller gå foran den tils
behov for stillingsvern. Dette tilsier at kvalifisert søker må kunne tilsettes i sti
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gen når en slik søker melder seg. Det vises i denne forbindelse også til Høyes
avgjørelse fra tilsvarende situasjon innen helsevesenet (se Rt. 1985 s. 1141). 
relsen kan sammenfattes slik at det, bl.a. ut fra hensynet til pasientene, var a
til midlertidig tilsetting hvor stillingen ikke kunne besettes med kvalifisert søk
forutsatt at tilsetting ble begrenset til det som var strengt nødvendig, og at de
liggende behov var saklig begrunnet.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at det gis en særskilt bestemmels
adgang til midlertidig tilsetting i grunnskolen og i videregående skole når det 
er søkere som oppfyller de lov- eller forskriftsfestede kompetansekravene. Fo
linger med varighet mer enn seks måneder vil det etter utvalgets forslag i "Under-
visningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29 punkt
29.3.3.3 kreves offentlig utlysing av stillingen.

Av hensyn til den midlertidig tilsatte og for å sikre at det med jevne mellom
arbeides med å skaffe kvalifisert personale, bør tilsettingen gis varighet ut skol
Før utløpet av skoleåret, må således stillingen normalt utlyses på ny. Derso
heller ikke denne gangen melder seg kvalifiserte søkere, kan det igjen tilsette
lertidig.

Skoleårets utløp lovfestes i denne forbindelse til 31. juli. Det vises i denne
bindelse til at dette er dagens overgangsdato i gsl. § 19 nr. 2.

En utvidet adgang til å tilsette midlertidig i forhold til hva som følger 
arbeidsmiljøloven, øker imidlertid behovet for særskilt lovregulering av d
arbeidstakernes stilling. Særlig gjelder det arbeidstakere som har vært tilsatt m
tidig over en lengre periode. Utvalgets flertall vil derfor foreslå at det innføres en
bestemmelse etter mønster fra lov 04.03.1983 nr. 3 om statens tjenestemen
§ 10 nr 1 om at tjenestemann, som har vært tilsatt midlertidig i mer enn fire å
samme oppsigelsesvern som fast tilsatt tjenestemann. I denne forbindelse 
flertallet således større vekt på hensynet til den enkelte arbeidstaker enn på d
syn som begrunner kompetansekravene for undervisningspersonale. Und
ningspersonale som har vært tilsatt i fire år, må også antas å ha tilegnet seg be
realkompetanse. Det må dessuten kreves sammenhengende fire års tilsett
samme arbeidsgiver

Medlemmene Berg, Folkestad, Jahr, Skard, Wøien og Aagesen viser til utval-
gets vektlegging av kompetansekravene i øvrige deler av kapitlet. På et områd
lovfestet krav til utdanning kan en ikke samtidig fastsette bestemmelser som 
liteten sidestiller praksis med fire års universitets- eller høgskoleutdanning.

Utvalget ser ikke grunn til å videreføre dagens regel om at ukvalifiserte ka
settes i vikariater. For slike stillinger bør i utgangspunktet de alminnelige kom
tansekravene komme til anvendelse. På samme måte som for faste stilling
vikarer tilsettes midlertidig ved mangel på kvaliserte søkere. Imidlertid må de
vikariaters vedkommende tillates at det settes en tidligere sluttdato enn 31. ju
tilfeller vikariatet utløper før denne dato.

Utvalget vurderer i "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsre
lige stilling" i kap. 29 punkt 29.3.3.6 adgangen til midlertidig tilsetting og tilsett
i vikariater forøvrig. Utvalget foreslår der at de allminnelige reglene i arbeidsm
loven skal gjelde.

28.5.7 Særlig om øvingslærere
Som nevnt i punkt 28.3.7 ovenfor er undervisningspersonale i både grunnsko
i videregående skole pålagt et veiledningsansvar overfor lærerstudenter so
praksis i skolen.
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Utvalget foreslår i punkt 28.5.3 ovenfor at kravet om pedagogisk praksis fo
som skal undervise i skolen videreføres. Det vil derfor fremdeles være nødv
at grunnskoler og videregående skoler tar imot praksisstudenter.

Det antas at praksisplass i de fleste tilfeller vil bli opprettet gjennom avtale 
lom den enkelte høgskole eller universitet og grunnskole eller videregående 
Det vil i denne forbindelse også bli avtalt hvem av undervisningspersonalet
skal forestå praksisopplæringen (øvingslærer). Videre forutsettes det at de
inngås arbeidsavtale direkte mellom høgskolen og den enkelte øvingslærer.
avtaler er nødvendige for å sikre faglig-pedagogisk sammenheng mellom te
praksis i lærerutdanningen.

Utvalget mener likevel at praksistiden er en så sentral del av lærerutdann
at gjennomføringen av den bør gis hjemmel i loven. Det foreslås derfor at de
mentet gis hjemmel til å pålegge kommunene og fylkeskommunene å ta imot 
sisstudenter i forskrift eller ved enkeltvedtak. Departementet skal også kunne
sette forskrifter eller gjøre enkeltvedtak om utvelgelsen av øvingslæreren.

28.5.8 Særlig om aldersblandede klasser
Det er i dag adgang til aldersblanding i små grunnskoler, jf. grunnskoleloven §
1. Utvalgets flertall foreslår i "Organisering av skoleundervisningen, herund
klassestørrelser" i kap. 22 at adgangen til aldersblanding i grunnskolen gjøres g
rell.

Både dagens ordning og utvalgets forslag innebærer at klassen kan be
elever fra både småskole og mellomtrinn. Ved enkelte skoler kan også elev
ungdomstrinnet være i samme klasse som elever fra barnetrinnet. Den inndel
kompetansekravene som utvalget foreslår (se punkt 28.5.2.1) er ikke tilpass
aldersblanding.

Utvalget finner det imidlertid vanskelig å foreta en slik tilpasning i forhold
de enkelte kompetansekravene. Kompetansebehovet må vurderes konkret i f
til den enkelte klasses sammensetning og den konkrete organiseringen av un
ningen. De som tilsettes må imidlertid uansett oppfylle kompetansekraven
minst en av de grupper klassetrinn som er representert i klassen. Utvalget fo
at ovennevnte nedfelles i en lovbestemmelse om at kompetansekravene gjel
aldersblandede klasser så langt de passer.

28.5.9 Særlig om timelærere
Til undervisning i særskilte emner kan det i dag tilsettes timelærere som har 
alutdanning i emnet, jf. lærerutdanningsloven § 5 nr. 2. Ordningen er imidlertid
lenger i bruk i skoleverket. Det vises også til forslaget om hjemmel for departe
tet til å fastsette særskilte kompetansekrav i punkt 28.6, noe som vil dekk
samme behovet som ovennevnte lovbestemmelse. På denne bakgrunn f
utvalget at den særskilte reguleringen av kompetansekrav for timelærere opp

28.5.10 Ansvar for etterutdanning
Kommunen, fylkeskommunen og staten er i dag pålagt en plikt til å medvirke 
undervisningspersonale og skoleledere får anledning til etterutdanning, jf. læ
danningsloven § 4 og grunnskoleloven § 27 nr. 2 annet ledd.

Etter flertallets oppfatning er etterutdanning i form av faglig vedlikehold 
faglig oppdatering viktig for en høy kompetanse i lærer- og lederstaben, og ho
sonale som er engasjert i opplæring av lærlinger. Det er like stort behov for et
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danning innen private som offentlige skoler. Dagens lovbestemmelser om a
for etterutdanning kan i denne sammenheng virke for svakt formulert.

Et skjerpet ansvar for etterutdanning vil imidlertid kunne føre til økte utgi
for kommunesektoren. Mandatet forutsetter at utvalgets forslag samlet sett ikk
føre til merkostnader for staten eller kommunesektoren. Utvalgets flertall fi
derfor ikke grunn til å foreslå materielle lovendringer om ansvaret for etterut
ningen.

Medlemmet Skard mener at bestemmelsen i lovutkastet om etterutdannin
unødvendig og bør utgå. Både det statlige avtaleverk og den kommunale Hov
talen inneholder bestemmelser som ivaretar behovet for etterutdanning. Spør
er prinsipielt et forhold som bør reguleres i avtaler mellom arbeidsgiver og arb
taker og ikke knyttes opp til noe lovverk.

Utvalget foreslår at dagens bestemmelse i lærerutdanningsloven § 4 nr. 
adgang til å gi permisjon oppheves. Etter utvalgets syn vil de alminnelige regle
permisjonsadgang være tilstrekkelige (jf. nærmere i "Undervisningspersonalets og
skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29).

28.5.11 Lovfesting av prinsippet om tilsetting av den best kvalifiserte søker
Det følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at det er den best kv
serte søker som skal velges ved tilsetting i offentlige stillinger. Den som tilse
må imidlertid oppfylle lov- eller forskriftsfestede krav, f.eks. kompetansekrav.

Av hensyn til elevenes opplæring og skolens kvalitet er det av stor betydni
det hele tiden er den beste blant de kvalifiserte søkerne som tilsettes.

På denne bakgrunn foreslår utvalget at det alminnelige forvaltningsrett
prinsippet om tilsetting av den best kvalifiserte søker lovfestes. Det fastse
denne forbindelse at det ved valg mellom flere søkere til samme stilling skal le
vekt på utdanning og praksis, hvilket undervisningsbehov tilsettingen skal ta 
på å dekke, og søkerens egnethet for stillingen for øvrig.

28.6 DEPARTEMENTETS KOMPETANSE

28.6.1 Forskriftskompetanse og kompetanse til å dispensere fra lovens regle

Lærerutdanningsloven gir departementet stor frihet til å fastsette de nærmere
petansekravene for undervisningspersonalet. Kompetansen er benyttet til bå
forskrifter om innholdet i de enkelte utdanningsnivåene og om hvem på de en
utdanningsnivåer som kan arbeide i de forskjellige skoleslag og klassetrinn.

Utdanning skifter innhold, samtidig som skolens kompetansebehov vari
Hvilke utdanninger som kan fylle skolens behov for undervisningskompetanse
derfor vurderes fortløpende. Utvalget ser det derfor som hensiktsmessig at de
mentet beholder kompetanse til å fastsette forskrifter om kompetansekrave
undervisningspersonalet.

I samsvar med Regjeringens retningslinjer i Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om
om kommuner og fylkeskommuner, s. 248, bør forskiftskompetansen imidle
større grad enn i dag presiseres og knyttes til den enkelte bestemmelse i lovut

Departementet bør ha kompetanse til å gi nærmere forskrifter om innho
utdanningsnivåene og om tilleggsprøve for utenlandske søkere som ikke bygg
søknad på utdanning og/eller praksis fra land som er omfattet av EØS-av
Videre bør departementet kunne gi forskrifter om i hvilke fag på barnetrinnet (1
andre enn allmennlærere og førskolelærere kan undervise. Departementet bø
kunne gi nærmere forskrifter om kravene til faglig fordypning på grunnskolens 
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lom- og ungdomstrinn og i videregående skole og om kravene til kompetanse 
, skrive- og tallopplæring for førskolelærerne på småskoletrinnet.

I tillegg vises det til utvalgets forslag i "Undervisningspersonalets og skolele
dernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29 om at departementet skal kunne gi fo
skrifter om kompetansekrav for personalet ved faste leirskolesteder.

Forskriftshjemlene vil i ovennevnte tilfeller være knyttet til bestemmelser s
vanskelig kan gis et mer presist innhold av hensyn til behovet for fleksibilitet, 
hvor det likevel er et behov for nærmere regler.

Departementets dispensasjonskompetanse etter lærerutdanningsloven §
1 bokstav d antas i dag å være benyttet til også å gi forskrifter som setter ti
øvrige bestemmelser i denne loven. Se således kompetanseforskriftenes § 
det gjøres unntak fra lovens kompetansekrav for lærere i yrkesfag.

Etter utvalgets oppfatning bør utgangspunktet være at Stortinget fastsett
generelle nivået for kompetansekravene. Departementet har anledning til ved 
å foreslå de nødvendige lovendringer for Stortinget. Dessuten ligger det ats
fleksibilitet allerede i dagens lov og i utvalgets lovutkast, gjennom adgang til 
sette personer som ikke fyller kompetansekravene i midlertidige stillinger, an
ning til å godkjenne samlet utdanning og praksis og adgangen til å tilsette per
med spesialutdanning som timelærere i særskilte emner.

For særlige opplæringsbehov eller i andre særlige tilfeller kan det imidle
være hensiktsmessig at departementet fastsetter forskrifter som avviker fra l
krav. Det vises til utvalgets forslag i forbindelse med opplæring spesielt organ
for voksne (se punkt 28.5.2.3) og spesialundervisning (se "Opplæring av barn, unge
og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19). Også i andre til-
feller kan avvikende forskrifter bidra til en bedre sikring av kompetansebeho
Dette kan gjelde samisk opplæring, morsmålsopplæring og når det er man
relevant kompetanse innen yrkesopplæringen.

På denne bakgrunn foreslår utvalget at departementet skal ha adgang til å
unntak fra lovens kompetansekrav for undervisningsstillinger når det foreli
særlige grunner. Utvalget finner imidlertid ikke grunn til at departementet ved s
av dette skal ha hjemmel til å gjøre unntak i enkelttilfeller.

28.6.2 Godkjenning
Lærerutdanningsloven inneholder en rekke godkjenningsbestemmelser kny
utdanningsnivåene. Lovreguleringen på dette området er lite oversiktlig og inn
der en del bestemmelser som må anses som overflødige.

Etter utvalgets oppfatning kan departementet gjennom forskrifter (se p
28.6.1 ovenfor) i tilstrekkelig grad fastlegge det nærmere innhold i utdannings
ene. Det er derfor ikke nødvendig at loven stiller opp krav om godkjenning i til
til forskriftens bestemmelser. Den nødvendige fleksibilitet kan oppnås gjenn
opprettholde departementets kompetanse til å godkjenne likeverdig utdanni
praksis.

Utvalget foreslår således opphevelse av alle godkjenningsbestemmelser k
til utdanningsnivåene, med unntak av departementets hjemmel til å godk
utdanning og praksis som er likeverdig med utdanningsnivåenes innhold forø
herunder likeverdig utdanning fra utlandet (se blant annet punkt 28.5.3.2).
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28.6.3 Særlig om lærerutdanningsrådet
Lovreguleringen om Lærerutdanningsrådet ble opphevet ved lov om univers
og høgskoler. Dette innebærer at departementet gis større frihet til å organise
nødvendige sakkyndige kompetanse.

Dersom Lærerutdanningsrådet nedlegges, antar utvalget at dette vil kun
betydning for utøvelsen av departementets forskriftskompetanse. Det at fors
sutkast gjennomgås eller initieres av et uavhengig faglig råd, bidrar til å sikre a
skriftene i størst mulig grad er basert på hensynet til kompetansesituasjonen
len.

Utvalget vil således understreke betydningen av at departementet, de
Lærerutdanningsrådet ikke skal opprettholdes, benytter seg av lignende uavh
sakkunnskap i sitt arbeid med kompetansekrav for undervisningspersonale o
leledere. I det minste må bestemmelser om slike forhold uten unntak fastsett
forskrift på grunnlag av åpen høring mv. etter reglene i forvaltningsloven kap.

28.7 SKIKKETHETSVURDERINGEN
Ved slutten av lærerutdanningen skal de pedagogiske høgskolene ta endelig 
til om kandidaten er skikket for læreryrket, jf. lærerutdanningsloven § 24 nr. 3.
som finnes skikket, gis lærervitnemål, mens de øvrige får vitnemål for den d
studiet som de har fullført. Utvalget antar at kravet om særskilt skikkethetsvu
ring gjelder for all lærerutdanning, også den praktisk-pedagogiske utdanninge
lærere i yrkesfag og for studenter som har faglig utdanning fra universitet 
andre institusjoner, se lærerutdanningsloven § 20 nr.1 bokstav d.

Slik ordningen fungerer i dag, er det svært få som blir funnet uskikket. I p
den 1987-1992 var det ti saker ved de pedagogiske høgskolene hvor skikket
vurdert. Det er ukjent hvilket utfall sakene fikk. I samme periode ble det uteks
nert 9000 lærerhøgskolekandidater (jf. «Skikkethetsvurdering i lærerutdannin
Stavanger lærerhøgskole 1993»).

Kriteriene og prosedyrene for skikkethetsvurderingen er vurdert av en arb
gruppe nedsatt av Lærerutdanningsrådet. Arbeidsgruppen leverte sin innsti
september 1994. I innstillingen foreslås tiltak som kan styrke skikkethetsvurd
gen i lærerutdanningen. Arbeidsgruppen ble ikke bedt om å vurdere behovet 
særskilt skikkethetsvurdering ved slutten av studiet.

Utvalget foreslår at den særskilte skikkethetsvurderingen oppheves. Etter 
gets oppfatning kan det ikke skilles mellom faglige vurdering og skikkethetsvu
ring. Begge deler må inngå i den vurderingen som danner grunnlag for godkje
(eller sertifisering) for læreryrket. Lærerutdanningsinstitusjonene vil derfor ha
sentrale ansvaret for vurderingen.

Behovet for en skikkethetsvurdering henger også sammen med tilsetting
sedyrer og -vilkår og med oppsigelsesvernet. Tilfredsstillende tilsettingsprose
vil i en del tilfeller kunne stoppe lærere som er uskikket for yrket. Det er vider
viss adgang til å fjerne uskikkede lærere ved avskjed eller oppsigelse. Se i 
sammenheng "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilli
i kap. 29, der utvalget foreslår at oppsigelsesadgangen utvides.

Alle som skal undervise i faste eller oppsigelige stillinger i skolen, må ha 
kjent pedagogisk utdanning, jf. lærerutdanningsloven § 11 nr. 1. Denne utda
gen omfatter blant annet pedagogisk praksis ute i skolen, hvor kandidatenes 
het for undervisningsoppgaver blir vurdert. I allmennlærerutdanningen er den 
gogiske praksis spredt over flere trinn i studiet. Det må antas at kandidater som
er skikket for pedagogiske oppgaver i skolen, som regel heller ikke vil bestå 
sisdelen av lærerutdanningen.
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Utvalget viser også til adgangen til å bortvise studenter fra lærerutdannin
jf. lov om universiteter og høgskoler § 42.

Etter utvalgets oppfatning vil adgangen til å vurdere lærerkandidatenes sk
het bli vurdert i tilstrekkelig grad gjennom den obligatoriske pedagogiske pra
tilfredstillende tilsettingsprosedyrer, oppsigelses-/avskjedsadgang og adgang
bortvisning fra utdanningsinstitusjonene. Det vises i denne forbindelse til p
28.5.3.4 ovenfor, der kravet til pedagogisk utdanning foreslås opprettholdt og
det.
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Undervisningspersonalets og skoleledernes 
arbeidsrettslige stilling

29.1 INNLEDNING
Utvalget gjennomgår og vurderer i det følgende den arbeidsrettslige stillin
undervisningspersonale og skoleledere, herunder personalets plikter og forho
arbeidsgivers styringsrett. Vurderingen tar særlig sikte på forholdet til den rett
regulering som gjelder kommunale tjenestemenn for øvrig, og om det i denn
bindelse er behov for særskilt regulering for skolepersonalet.

I redegjørelsen for gjeldende rett i punkt 29.2 gis det en samlet framstillin
reglene i opplæringslovgivningen, øvrig lovgivning og tariffavtaler om under
ningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling. Så langt det er nø
dig for utvalgets vurderinger, gis det også en framstilling av alminnelige reg
arbeidsmiljølovgivningen som i dag ikke gjelder for undervisningspersonale
skoleledere.

Enkelte grunnskoler og videregående skoler eies og drives av staten. T
ved slike skoler er omfattet av lov 04.03.1983 nr. 3 om statens tjenestemenn
(tjenestemannsloven), jf. § 1. Utvalget finner det ikke nødvendig særskilt å d
den arbeidsrettslige stilling for tilsatte ved statlige skoler. Vurderinger og for
som primært tar sikte på tilsatte i kommunale og fylkeskommunale skoler, vil h
svarende anvendelse for statstilsatte i tilsvarende stillinger. Men forslag om å
heve någjeldende særregler for undervisningspersonale mv. vil bety at det b
nestemannsloven som kommer til anvendelse, ikke arbeidsmiljøloven, slik so
kommunalt og fylkeskommunalt tilsatte.

Fremstillingen i dette kapitlet avgrenses mot regler som gjelder opprettel
stillinger, tjenester og funksjoner, se "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i
kap. 27. Som utgangspunkt gjelder det samme for bestemmelser om innholde
nester og funksjoner. Men grensen mellom stillingsinnhold og de sider av per
lets plikter som omtales i det følgende, er ikke alltid skarp.

Videre avgrenses det mot kompetansekrav for undervisningspersonale o
leledere og særskilte forhold vedrørende personalets arbeidsrettslige stilling
vate skoler, se henholdsvis "Kompetansekrav for undervisningspersonale og sko
ledere" i kap. 28 og 34.

Fremstillingen omfatter i hovedsak ikke medarbeidere i opplæring spe
organisert for voksne etter voksenopplæringsloven. Utvalget begrenser seg til
dere departementets kompetanse til å pålegge lærere i skoleverket oppgave
senopplæringen, jf. vol. § 9 annet ledd (se punktene 29.2.4.4 og 29.3.4). Med u
av medarbeidere i arbeidsmarkedsopplæringen - som omfattes av tariffavta
14.06.1984 om rettsvilkår for personalet i undervisningsstillinger og lederstillin
i den videregående skolen (rettsvilkårsavtalen) - er det ingen særskilt reguler
den arbeidsrettslige stillingen for medarbeidere i opplæring spesielt organise
voksne. Slike medarbeidere er således omfattet av de alminnelige arbeidsr
glene. Utvalget finner ikke grunn til å foreslå endringer i denne tilstanden.

Professor Henning Jakhellns utredninger i vedlegg 2 og 3 har tjent som utg
punkt for utvalgets vurderinger i dette kapitlet. Utredningene omfatter bakgru
for dagens regler om undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsre
stilling og de arbeidsrettslige regler som i dag er relevante på dette området.



NOU 1995:18
Kapittel 29 Ny lovgivning om opplæring 277

r pro-
heten

anlige
ings-
glene i

lsva-

åde
sær-
delse

ervis-

lige
noen-
 pri-
il det
kke

or å
 fast-
nsko-
nktet
r for

 hvor
 opp-

sspørs-

olele-
r de
7 nr.
els i

ferie-

m et
lige
ksem-
rielle
regule-
runn av
ller
noen
system

 stil-
r at det
per-
Det presiseres for ordens skyld at innholdet i disse utredningene helt ut e
fessor Jakhellns eget ansvar. Utvalget har ikke tatt standpunkt verken til hel
eller til enkeltdeler i de to aktuelle tekstene.

29.2 GJELDENDE RETT

29.2.1 Generelt

Tilsatte i skoleverket har status som arbeidstakere og er omfattet av de v
arbeidsrettslige regler, med mindre særregler foreligger. Også for undervisn
personalets og skoleledernes vedkommende er utgangspunktet således at re
arbeidsmiljøloven (aml.) får anvendelse så langt det ikke er gjort unntak. Ti
rende gjelder for annen arbeidsrettslig lovgivning.

Dette utgangspunktet må imidlertid tåle vesentlige modifikasjoner fordi b
opplæringslovgivningen og annen lovgivning i atskillig utstrekning fastsetter 
regler. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid får således ikke anven
på arbeid i undervisningsinstitusjoner når det gjelder dem som utfører und
ningsarbeid, jf. aml. § 41 første ledd litra c).

Drift av skole vil være en virksomhet, jf. aml. § 2 nr. 1, slik at både offent
og private skoler omfattes av begrepet. Slike institusjoner har en ordnet og 
lunde fast drift, som ikke er av helt kortvarig eller ubetydelig karakter. Skulle en
vatperson engasjere en lærer til privat undervisning, f.eks. i et privat hjem, v
derimot ikke foreligge noen virksomhet, og arbeidsmiljølovens regler får i
anvendelse.

I opplæringslovgivningen benyttes uttrykket «undervisningspersonale» f
angi hvilke tilsatte som omfattes av de spesielle regler som denne lovgivningen
setter. Begrepet benyttes til dels synonymt med begrepet lærer, jf. f.eks. grun
leloven § 17. Hvilke stillinger som omfattes av disse begrepene er i utgangspu
et spørsmål om tolkning av de enkelte lovregler. Hvor det ikke er holdepunkte
noe annet, må det imidlertid kunne legges til grunn at det er tale om stillinger
de tilsatte har plikt til å undervise en eller flere elever. Om personale med andre
gaver omfattes av disse bestemmelsene, er i utgangspunktet også et tolkning
mål, men det kan være fastsatt særskilte regler.

De lovbestemmelser som i dag regulerer undervisningspersonalets og sk
dernes arbeidsrettslige stilling, finnes dels i de særlige lover som gjelder fo
enkelte skoleslag, dels i de alminnelige regler i arbeidsmiljøloven av 04.02.197
4, dels i tjenestemannsloven av 04.03.1983 nr. 4 (for statlige stillinger) og d
annen lovgivning som regulerer arbeidstakernes rettigheter og plikter, f.eks. 
loven av 29.04.1988 nr. 21.

Lovgivningen er derfor noe uoversiktlig. Hvor det finnes bestemmelser o
forhold både i opplæringslovgivningen og i arbeidsmiljølovens alminne
bestemmelser, kan det også oppstå tvil om forholdet mellom regelsettene. E
pelvis gir både arbeidsmiljøloven § 66 og grunnskoleloven § 24 nr. 2 mate
bestemmelser om avskjed. Det kan da reises spørsmål om grunnskoleloven 
rer dette spørsmålet uttømmende, eller om bestemmelsen må tolkes på bakg
arbeidsmiljølovens regel. Likedan er retten til å fortsette i stillingen i slike tilfe
regulert ved arbeidsmiljøloven § 66 nr. 3, mens grunnskoleloven ikke har 
bestemmelse om dette. Også her oppstår spørsmålet om grunnskolelovens 
er avgjørende, eller om også arbeidsmiljølovens regler får anvendelse.

Grunnskoleloven § 17 nr. 5 gir departementet hjemmel til å avgjøre hvilke
linger og tjenester som skal etableres for andre gjøremål. Bestemmelsen angi
for slike stillinger skal gjelde tilsvarende bestemmelser som for undervisnings
sonalet, hvor ikke annet er sagt eller framgår av sammenhengen.
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29.2.2 Arbeidsgiverforhold
I lov om videregående opplæring § 22 første ledd heter det at «personalet i v
gående skoler som fylket driver, er fylkeskommunale tjenestemenn». Siden p
nalet er tilsatt i fylkeskommunens tjeneste, ville dette måtte legges til grunn 
uten denne bestemmelsen.

Tilsvarende er kommunen arbeidsgiver for personalet i kommunale grunn
ler, uten at det er lovfestet.

29.2.3 Tilsetting

29.2.3.1 Tilsettingsmyndighet

Generelt har fylkeskommunen og kommunen tilsettingsmyndighet i kraft av
arbeidsgiverposisjon. Grunnskoleloven § 21 nr. 1, 3 og 4 gir imidlertid enkelte
bestemmelser om tilsettingsmyndigheten.

Når en lærer skal forestå praktikantopplæring, har rektor ved høgskolen
seminaret rett til å gi uttalelse, jf. § 21 nr. 1. Statens utdanningskontor skal ta a
relse dersom kommunen og vedkommende rektor ikke blir enige.

Etter § 21 nr. 3 kan en kommune gi lærer som er tilsatt på oppsigelse, fa
setting i samme stilling uten å utlyse stillingen på nytt. Er statens utdanningsk
uenig i vedtaket, skal saken forelegges departementet for avgjørelse.

Videre gir § 21 nr. 4 departementet hjemmel til å gi forskrifter om tilsettin
stillinger ved faste leirskolesteder, i interkommunale stillinger og i stillinger m
tjeneste i både grunnskolen og videregående skole. Forskrifter for leirskoleste
gitt i grunnskoleforskriften § § 1-5 og 3-1.

29.2.3.2 Utlysing av ledig stilling.

Grunnskoleloven § 20 gir bestemmelser om når ledig stilling skal utlyses, o
også enkelte regler om hva utlysingen kan inneholde.

Etter grunnskoleloven § 20 nr. 1 skal ledige stillinger som omfattes av gsl.
nr. 1, utlyses av kommunen. Henvisningen til § 21 nr. 1 må antas å gjelde be
melsen slik den lød før lovendring 11.06.1993 nr. 85:

«Retten til å tilsetje lærar, undervisningsinspektør eller rektor i det kom
nale skoleverket har skolestyret.»

Etter § 20 nr. 1 skal utlysingsteksten inneholde vilkår for stillingen og angi søkn
frist. Søknadsfristen skal være minst tre uker.

Videre skal stillinger for adjunkt eller lektor med undervisning på barne-
ungdomstrinnet, eller bare på ungdomstrinnet, eller både i grunnskole og vide
ende skole, utlyses slik at de fag som det kreves undervisningskompetanse i, 
skilt nevnt, jf. gsl. § 20 nr. 2.

29.2.3.3 Søkerliste, dokumentoffentlighet m.v.

Opplæringslovgivningen har ikke bestemmelser om søkerliste, dokumentoffe
het mv. Bestemmelsene om disse spørsmålene i forvaltningsloven og offentl
sloven med tilhørende forskrifter får anvendelse ved tilsetting i det offentlige 
leverket, uansett om det er tale om kommunale, fylkeskommunale eller statlig
linger.
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Etter offentlighetsloven § 6 nr. 4 er søkerliste tilgjengelig for «enhver», jf. 
Søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens utløp. Den skal inn
søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommun

Vedtak om tilsetting i offentlig stilling er å regne som enkeltvedtak, jf. forva
ningsloven § 2 annet ledd. Søkernes adgang til dokumenter i tilsettingssak
regulert ved forskrift av 21.11.1980 nr. 13 om partsoffentlighet i saker om tilse
i den offentlige forvaltning. Forskriften gjør unntak fra forvaltningsloven § 18 i 
helhet, mens begrensninger i søkernes dokumentinnsynsrett etter forskriften 
av forvaltningsloven § 19.

Etter forskriften § 2 har søkerne rett til å gjøre seg kjent med øvrige sø
navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i off
og privat virksomhet. Slike opplysninger kan forvaltningsorganet sammenfatte
egen liste («utvidet søkerliste»).

Søkerne har rett til opplysninger om seg selv, men ikke om vurderinger so
gjort av eller gitt til tilsettingsorgan, innstillingsorgan m.v., eller av nåværende 
tidligere arbeidsgivere eller oppdragsgivere (§ 3). Etter § 5 har søkeren med 
rende begrensninger rett til å gjøre seg kjent med skriftlige referater fra interv

Søkernes rett til å gjøre seg kjent med andre opplysninger om andre søke
de som framgår av den utvidede søkerliste, er begrenset til søknad med vedle
søkere som er innstilt til eller tilsatt i stillingen, og dokumenter som inneholder
tiske opplysninger om disse, jf. forskriften § 4.

Likedan har søkerne rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til
lingen, den rekkefølge de er innstilt i, og om det er dissens blant medlemme
innstillingsmyndigheten, og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de inns
søkerne har fått. Den begrunnelse som er gitt av innstillingsmyndigheten
søkerne ikke krav på å gjøre seg kjent med, bortsett fra de deler av innstillinge
måtte inneholde nye faktiske opplysninger eller anførsler av betydning (forskr
§ 6).

29.2.3.4 Hensyn som kan tillegges vekt ved vurderingen av søkerne

Bortsett fra bestemmelsen i grunnskoleloven § 20 nr. 3 om at kommunen ve
utlysingen eller på annen måte kan kreve at søkerne skal gi opplysninger om
ledes de ser på politiske og kulturelle spørsmål, gir ikke opplæringslovgivni
bestemmelser om hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved vurderingen av sø

Grunnskoleloven 20 nr. 3 angir ikke direkte at politiske eller kulturelle sp
mål ikke kan tillegges vekt. Det samme gjelder den alminnelige bestemme
arbeidsmiljøloven § 55 A. Men begge bestemmelsene må forstås slik at de 
forbud mot å tillegge slike forhold vekt ved vurderingen av søkerne, med mi
det etter stillingens karakter vil være saklig å legge vekt på slike forhold, jf. b
annet Jakhelln: Oversikt over arbeidsretten (1993), s. 27.

Av likestillingsloven § 4 annet ledd følger det videre at det ved tilsetting i
må gjøres forskjell på kvinner og menn i strid med § 3, som bare hjemler
behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom k
nene. I denne forbindelse vises det også til Hovedavtalen i staten av 17.03.199
tilpasning av del I for skoleverket av 22.12.1993. Hovedavtalen § 21 inneh
bestemmelser om likestilling, herunder kjønnskvotering.

Videre vises til Hovedavtalen i kommunene som i § 18 har bestemmelse
likestilling.

Unntaksvis kan det følge av stillingens karakter at det vil være saklig å l
vekt på kulturelle, politiske eller religiøse oppfatninger. For øvrig gjelder det alm
nelige ulovfestede saklighetsprinsipp ved tilsetting i offentlig stilling, slik at det 
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vurderingen av de enkelte søkere bare kan tas saklige hensyn. Vurderingen m
ligge innenfor de rammer som er trukket opp i utlysingsteksten.

29.2.3.5 Plikt til å si fra om man tar den tilbudte stilling, mv.

Etter grunnskoleloven § 21 nr. 2 må den som blir tilsatt innen åtte dager fra m
meddelelse skriftlig melde fra om han eller hun tar imot stillingen. Denne fri
kan kommunen forlenge. Etter gsl. § 23 nr. 2 er den som tar imot ny stilling, for
tet til straks å si opp stilling som vedkommende ikke kan fortsette i når den nye
lingen er tiltrådt, og har også plikt til straks å tilbakekalle andre søknader på
stillinger.

29.2.3.6 Tilsettingsbrev

Bestemmelser om skriftlig arbeidsavtale finnes i arbeidsmiljøloven § § 55 B
som også får anvendelse på undervisningspersonalet og skolelederne.Vider
det i rettsvilkårsavtalen for personalet i undervisningsstillinger og lederstilling
den videregående skolen av 14.06.1984 § 3:

«Den som blir tilsatt skal ha tilsettingsbrev. Tilsettingsbrevet skal minst
gi:a) lovhjemmel for tilsettingen,b) hva slags stilling det gjelder, tilsettin
formen og tilsettingsvilkår,c) navnet på skolen vedkommende tilsettes 
samt navnet på den eller de øvrige skoler vedkommende eventuelt sk
nestegjøre ved,d) hvilket tidspunkt tilsettingen gjelder fra,e) vilkår kny
til stillingen,svarfristen, jf. lov om videregående opplæring § 19, 3. ledd
for delstillinger - stillingens omfang i prosent.»

Bestemmelsen inneholder ikke mer enn det som følger av arbeidsmiljøloven,
sett fra at den viser til den nå opphevede bestemmelsen om svarfrist i lvgo. §
et krav om at lovhjemmel for tilsettingen skal angis.

Rettsvilkårsavtalen fører ikke til unntak fra de ovennevnte bestemmelse
arbeidsmiljøloven, som for så vidt er ufravikelige, jf. § § 5 og 55 C, som angir
arbeidsavtalen minst skal omfatte.

29.2.3.7 Særlig om tidsbegrenset tilsetting, vikariater m.v.

Etter grunnskoleloven § 17 nr. 2 kan det «nyttast mellombels tilsette lærar
vikarar ... når det trengst». Noen tilsvarende bestemmelse er ikke gitt i lov om
regående opplæring.

Ifølge rettsvilkårsavtalen av 1984 kan tidsbegrenset tilsetting bare anven
vikariat (§ 2 første ledd), dvs. tjenestegjøring for en annen i dennes fravær
niende ledd), når det ikke er mulig å få stillingen besatt av person med god
utdanning, eller når arbeidet er av forbigående karakter og i samsvar med sti
planen (§ 2 tiende ledd).

Siden lovgivningen ikke har særregler for midlertidig tilsetting i videregåe
skole, må ovennevnte tariffbestemmelser stå tilbake i den grad de fastsetter
gere vilkår enn det som følger av aml. § 58 A.

Etter lovrevisjonen 06.01.1995 er bestemmelsene om tidsbegrenset tils
fastsatt i arbeidsmiljøloven § 58 A, som blant annet opprettholder unntaken
«praksisarbeid eller vikariater», men for øvrig begrenser adgangen til å i
arbeidsavtaler av tidsbegrenset varighet til tilfeller hvor «arbeidets karakter t
det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften».
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For statens vedkommende er bestemmelser om tidsbegrenset tilsetting gi
nestemannsloven § 3 nr. 2, som detaljert angir når slik tilsetting kan finne 
Bestemmelsen er nærmere presisert i forskrift av 11.11.1983.

Da grunnskoleloven ble gitt (1969), var det ingen motsetning mellom gru
skoleloven § 17 nr. 2 og arbeidervernloven § 41 nr. 1 annet ledd. Etter 1977 op
imidlertid spørsmålet om forholdet mellom arbeidsmiljølovens regler om adgan
tidsbegrenset tilsetting og bestemmelsen i grunnskoleloven. Dels er det spø
om grunnskoleloven må anses for særskilt å regulere adgangen til tidsbegren
setting, uavhengig av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det kan også reises
mål om uttrykket «vikarar» i grunnskoleloven har et annet innhold enn uttry
«vikariater» i arbeidsmiljøloven.

Spørsmålet om forståelsen av grunnskoleloven § 17 nr. 2 og forhold
arbeidsmiljølovens bestemmelser har vært bragt inn for domstolene ved flere a
ninger, uten at det kan sies at spørsmålet har fått noen endelig avklaring. S
"Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt
28.3.3.

29.2.4 Undervisningspersonalets og skoleledernes plikter.

29.2.4.1 Generelt

Opplæringslovgivningen gir flere bestemmelser om de plikter som hviler på un
visningspersonale og skoleledere. Bestemmelser er dels av generell karakte
angir de temmelig spesifiserte forpliktelser. I det alt vesentlige er det samsvar
lom de regler som følger av grunnskoleloven og av loven om videregående o
ring.

Innenfor de grenser som følger av lovgivningen, kan kommunen (herunder
leledelsen) pålegge undervisningspersonalet plikter i kraft av den arbeidsre
styringsretten.

29.2.4.2 Grunnskolen

Etter grunnskoleloven § 22 nr. 5 skal personalet rette seg etter de lover som g
for skolen, og de bestemmelser som er gitt i skoleplaner, reglement og instr
Etter grunnskoleloven § 22 nr. 1 har personalet, enkeltvis og samlet, ansvar
skolen blir drevet i samsvar med de mål som er satt for skolen, og det skal me
til å skape et godt skolesamfunn.

Videre heter det i grunnskoleloven § 22 nr. 2 at lærerne er forpliktet til å un
vise på de læresteg og i de fag som de har kompetanse til. Etter § 18 nr. 3 må
visning i kristendomskunnskap skje i samsvar med den evangelisk-lutherske
Undervisningspersonalet er også forpliktet til å møte til etterutdannelse, pla
ging, samråding m.m. utenom undervisningstiden, i samsvar med regler fas
reglement og instruks, jf. § 22 nr. 4.

Etter grunnskoleloven § 22 nr. 3 har personalet mot fastsatt godtgjørelse
til å rettlede praktikanter fra pedagogisk høgskole, seminar eller andre utdann
institusjoner dersom disse får sin praksistid ved skolen. Etter § 22 nr. 6 er læ
forpliktet til å melde fra til rektor om elever som de mener trenger spesialunde
ning.

Etter lovens § 17 nr. 3 kan kommunen sette en lærer til å føre tilsyn med u
visningsrom, innbo og læremidler.

Etter grunnskoleforskriften § 3-1 nr. 2 kan det til lærerstilling legges særs
tjenester på åremål som del av stillingen, f.eks. pedagogisk veiledningstje
elevrådsarbeid og skolebibliotektjeneste.
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Grunnskoleloven § 12 nr. 1 b gir departementet hjemmel til å gi «norm
strukser» for personalet i skolen. Slike «instrukser» er gitt i grunnskoleforskr
kapittel X. Forskriftene inneholder generell instruks for skolepersonale (§ 10-1
instruks for rektor (§ 10-2), undervisningsinspektør (§ 10-3) og undervisnings
sonale (§ 10-4).

Tariffavtaler inngått mellom staten og lærerorganisasjonene inneho
bestemmelser om personalets undervisningsplikt, arbeidstid mv. for øvrig.

29.2.4.3 Videregående opplæring

Etter lov om videregående opplæring § 20 første ledd har personalet, enkeltvis
let og i samarbeid med elevene, ansvar for at opplæringen skjer i samsvar me
planens generelle og spesielle deler. Videre skal undervisningspersonalet und
på de trinn og i de fag og kurs som skolens ledelse fastsetter, jf. § 20 anne
Undervisningspersonalet har også plikt til å møte til planlegging og drøfte
utenom undervisningstiden og til å utføre andre oppgaver som henger samme
skolens virksomhet.

Etter lvgo. § 20 tredje ledd har undervisningspersonalet i videregående s
plikt til å være veiledere for studenter ved pedagogiske høgskoler og pedago
seminarer, dersom de får sin praksistid ved skolen.

Etter § 20 fjerde ledd kan departementet gi forskrifter med «reglemen
instrukser» for rektor, undervisningsstillinger og andre pedagogiske stillinge
funksjoner i videregående skoler. Departementet har gitt forskrift om instruk
lærer, filialskoleleder, rektor, inspektør, studieinspektør, kursinspektør, hove
rer, rådgiver, klassestyrer og samlingsstyrer.

I tariffavtalen er det tatt inn bestemmelser om personalets undervisnings
arbeidstid mv. for øvrig.

29.2.4.4 Voksenopplæringen

Etter voksenopplæringsloven § 9 annet ledd kan departementet gi forskrift o
lærerstillinger i offentlige utdanningsinstitusjoner, herunder grunnskoler og vid
gående skoler, kan tillegges oppgaver i voksenopplæringen. Forskrift 24.08
fastsetter at personale med administrative tjenesteplikter også har plikt til å 
nistrere voksenopplæring, jf. forskriften punkt 2.1. Videre heter det:

«2.2 I forbindelse med tilsetting av personale i ledige stillinger i offentl
utdanningsinstitusjoner, kan det fastsettes at den som tilsettes, helt elle
vis skal arbeide med voksenpedagogiske oppgaver. Slike stillinger kan
rettes som hel- eller deltidsstilling, og det kan fastsettes at hele arbeids
eller deler av den skal legges til ettermiddag eller kveld. 2.3 Tilsatte i 
linger i offentlige utdanningsinstitusjoner kan oppfylle lese- og andre 
nesteplikter ved å medvirke i voksenpedagogisk arbeid, selv om de ik
pålagt slikt arbeid i medhold av punkt 2.1.»

29.2.5 Reservasjonsrett
Det generelle arbeidsrettslige utgangspunktet er at en arbeidstaker ikke har a
til å reservere seg mot å utføre arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen
mindre begrensninger følger av arbeidsavtale eller annet rettsgrunnlag. Und
ningspersonalet vil derfor som hovedregel ikke kunne reservere seg mot å und
i et fag på det grunnlag at faget, undervisningsopplegget eller andre forhold
faget strider mot vedkommendes livssyn, politiske oppfatning osv.
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Særskilt hjemmel for slik reservasjonsrett er imidlertid fastsatt i grunnsko
ven § 18 nr. 3 annet ledd, som fastsetter at en lærer som ikke hører til Den n
kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke, ikke er forpliktet til å undervis
faget kristendomskunnskap selv om vedkommende har kompetanse til det.

29.2.6 Permisjon
Etter lov om videregående opplæring § 21 kan fylkeskommunen gi en lærer
annen tjenestemann permisjon etter regler som gis av departementet. Fylke
munen kan overlate til skolen å gi permisjon for en kortere tid.

Videre fastsetter lærerutdanningsloven § 4 nr. 2 at det kan gis permisjo
etterutdanning på nærmere vilkår fastsatt av departementet.

Rettsvilkårsavtalen av 1984 § 2 femte ledd slår fast:

«Undervisningspersonale tilsatt fast eller på oppsigelse kan etter søkn
stillingen midlertidig redusert inntil halv stilling for inntil tre år. Ved inn
vilgelse av midlertidig redusert stilling skal det fastsettes når permisjo
opphører.»

Fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalen for staten, med tilpasning for skolev
inneholder også regler om permisjon. Det samme gjelder avtaleverket for kom
nene og fylkeskommunene.

Det følger for øvrig av alminnelige arbeidsrettslige regler at en arbeidsgi
kraft av styringsretten kan gi en arbeidstaker permisjon dersom arbeidsta
søker om det.

29.2.7 Stillingsvernet

29.2.7.1 Oppsigelsesfrister

Etter grunnskoleloven § 23 nr. 1 kan den tilsatte si opp stillingen med tre mån
varsel, om ikke annet er avtalt. Etter grunnskoleloven § 24 nr. 1 kan en kom
si opp ikke fast tilsatt tjenestemenn som omfattes av gsl. § 21 nr. 1 med tre må
varsel.

Rettsvilkårsavtalen av 1984 § 4 første ledd sier at fast tilsatt undervisning
sonale kan si opp sin stilling med tre måneders varsel. For oppsigelig und
ningspersonale gjelder i det første tjenesteåret en gjensidig oppsigelsesfrist
måned. Fra og med annet tjenesteår gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist 
måneder, jf. § 4 annet ledd.

Oppsigelsesfristens lengde for undervisningspersonalet og skolelederne
ker fra arbeidsmiljølovens regler. Etter arbeidsmiljøloven § 58 nr. 1 gjelder en 
sidig oppsigelsesfrist på én måned hvor annet ikke er skriftlig avtalt eller fast
tariffavtale. Før oppsigelse har funnet sted, kan avtale om kortere oppsigels
bare inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte ved virkso
som er bundet av tariffavtale. For arbeidstakere med minst fem års sammen
ende tilsetting i samme virksomhet gjelder lengre oppsigelsesfrister, jf. aml. § 5
2 og 3, se også § 58 nr. 7. Oppsigelsesfristens beregning er regulert i § 58 nr
regler om beregningen av tilsettingstiden er fastsatt i § 58 nr. 5. For tilsatte me
vetid gjelder 14 dagers oppsigelsesfrist, hvor annet ikke er skriftlig avtalt eller
satt i tariffavtale. Oppsigelsesfristens lengde for permitterte arbeidstakere er 
lert i § 58 nr. 8.
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29.2.7.2 Oppsigelse - formkrav

Særskilte bestemmelser om formkrav ved oppsigelse er ikke fastsatt i opplæ
lovgivningen. De alminnelige regler i arbeidsmiljøloven § 57 vil således få an
delse. I tillegg kommer forvaltningslovens regler om blant annet grunngivnin
vedtak (§ § 24 og 25).

29.2.7.3 Oppsigelsesgrunner

Så vel etter det alminnelige saklighetskrav i forvaltningsretten som etter den 
relle hovedregel i arbeidsmiljøloven § 60 nr. 1 vil en oppsigelse fra arbeidsg
side måtte ha saklig grunn i forhold til den arbeidstaker som sies opp. Dette utg
punktet må også legges til grunn i forhold til undervisningspersonale og sko
dere. Saklighetskravet er etter arbeidsmiljøloven § 5 ufravikelig og vil såled
anvendelse selv om noe annet måtte være fastsatt i tariffavtale, reglemen
arbeidsavtale.

Saklighetskravet ved oppsigelse fra arbeidsgivers side ble opprinnelig fa
ved arbeidervernloven av 19.06.1936 § 33 nr. 3. Det generelle arbeidsrettslig
lighetskrav er gjennom senere lov og rettspraksis i vesentlig grad utviklet vi
ikke minst ved bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om rett til å fortsette i stillin
mens søksmål om oppsigelsens saklighet verserer for domstolene, jf. aml. § 
4, og ved at rettsvirkningene av en usaklig oppsigelse ikke er begrenset til et 
ningskrav, men også kan føre til ugyldighet, jf. aml. § 62.

Kravene til arbeidsgiverens saksbehandling før oppsigelse finner sted er
klet særlig gjennom rettspraksis. I Rt. 1991, s. 236, uttalte Høyesterett blant 
at det måtte stilles forholdsvis strenge krav til en stor arbeidsgiver som en 
mune, som en regner med har profesjonell kompetanse.

For kommunale og fylkeskommunale institusjoner vil også forvaltningslov
saksbehandlingsregler få anvendelse idet et vedtak om oppsigelse anses 
enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 annet ledd.

Videre har arbeidsgiver etter reglene i aml. § 60 nr. 2 plikt til å tilby arbeid
keren «annet passende arbeid i virksomheten» hvor en oppsigelse skyldes dr
skrenkninger eller rasjonaliseringstiltak. Forarbeidene til arbeidsmiljøloven fr
hever at «ikke enhver rasjonaliseringsgevinst berettiger til oppsigelse, og avv
ger må nødvendigvis skje i forhold til den arbeidstaker som faktisk er sagt op

Grunnskoleloven inneholder en særregel om hva som er lovlig grunn til o
gelse. Etter grunnskoleloven § 24 nr. 1 første ledd kan en kommune si opp op
lige tjenestemenn «når ei stilling fell bort ved omskiping av krinsar, ved inndra
av klassar eller av andre tvingande grunnar». Andre oppsigelsesgrunner vi
være lovlige.

De tilfeller som er nevnt i grunnskoleloven § 24 nr. 1 som oppsigelsesgrun
må kunne karakteriseres som driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak
arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2, slik at oppsigelsesadgang vil foreligge både 
grunnskoleloven og etter arbeidsmiljøloven. Nedleggelse av en skole vil så
være oppsigelsesgrunn etter så vel grunnskoleloven § 24 nr. 1 første ledd so
arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2. Dette er lagt til grunn blant annet i dommen i N
1986, s. 919 Eidsivating, om nedleggelse av en fylkeskommunal førskole for
selssvekkede.

Oppsigelsesadgangen kan heller ikke antas å være vesentlig mer begrens
grunnskoleloven enn etter arbeidsmiljøloven. Etter arbeidsmiljøloven vil, 
nevnt, ikke enhver rasjonaliseringsgevinst berettige til en oppsigelse, og de
foretas en ulempeavveining overfor den eller de arbeidstakere det er spørsmå
si opp. Begrensningen etter grunnskolelovens regel om oppsigelsesadgang i t
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hvor det foreligger «tvingande grunnar», synes i det vesentlige å ligge innenf
begrensninger som også følger av arbeidsmiljøloven.

Rettsvilkårsavtalen § 4 gjentar arbeidsmiljølovens bestemmelse om opp
sesadgang etter § 60 nr. 1. I rettsvilkårsavtalen § 4 tredje ledd er det sålede
fastsatt:

«Personale tilsatt på oppsigelse kan ikke sies opp uten at det er sakl
grunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold

Grunnskoleloven § 24 nr. 1 tredje ledd fastsetter at personale med kortest an
tet skal sies opp først dersom ikke særlige grunner foreligger.

29.2.7.4 Oppsigelse - overføring til annen skole i kommunen eller fylkeskomm

Adgangen til å overføre en tilsatt til annen skole i kommunen eller fylkeskommu
har nær sammenheng med oppsigelsesadgangen.

Som nevnt vil en arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 måtte 
arbeidstakeren «annet passende arbeid i virksomheten» hvor en oppsigelse 
driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak. Arbeidsgiveren må også fo
«en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfør
enkelte arbeidstaker». Videre er det, som nevnt, i lovforarbeidene fremhevet 

«ikke enhver rasjonaliseringsgevinst berettiger til oppsigelse, og avve
ger må nødvendigvis skje i forhold til den arbeidstaker som faktisk er 
opp.»

Det synes også å være på det rene at de vurderinger som arbeidsgiver her må
fullt ut kan etterprøves av domstolene, jf. Rt. 1984, s. 1058.

Arbeidsgivers plikt til å tilby arbeidstakeren «annet passende arbeid i virks
heten» hvor en oppsigelse skyldes driftsinnskrenkninger eller rasjonaliserings
følger nå, som nevnt, av arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2. En tilsvarende plikt ble i
lertid antatt å foreligge også før arbeidsmiljøloven, som en følge av saklighetsk
etter den tidligere arbeidervernloven § 43 (jf. aml. § 60 nr. 1).

Mens arbeidsmiljøloven knytter seg til arbeidsgivers plikt til å tilby annet p
sende arbeid hvor oppsigelse skyldes driftsinnskrenkninger, rasjonaliserings
m.v., er grunnskolelovens regler bygd opp slik at de regulerer den tilsattes pl
å overta annen stilling når oppsigelsesgrunnlag foreligger som angitt i grunns
loven § 24 nr. 1 første ledd.

I grunnskoleloven § 24 nr. 1 annet ledd er det således fastsatt:

«I slike høve kan kommunen like eins krevje at lærar eller rektor som e
sett fast eller på oppseiing, tek teneste ved ein annan grunnskole i ko
nen, når han får noko så nær dei same arbeidsvilkår. Rektor, og læra
særoppgåver, har likevel ikkje krav på å få tilsvarande stilling. Løna
ikkje setjast ned.»

Videre er det i grunnskoleloven § 24 nr. 2 fastsatt:

«Ein lærar eller rektor i interkommunal stilling kan etter dei same re
som er nemnde i nr. 1, førast over til stilling i berre ein av dei kommu
han arbeider.»

Kravet om at den andre stillingen skal ha «noko så nær dei same arbeidsvilkå
antas å ikke være vesentlig ulikt arbeidsmiljølovens begrep «annet pas
arbeid». Etter reglene i arbeidsmiljøloven må arbeidsgiver, hvor det av de n
grunner blir spørsmål om å si opp en lærer, primært vurdere om det finnes 
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passende lærerstilling for vedkommende. Da vil spørsmålet om annen stilling 
lærer først være aktuelt hvor det ikke skulle være mulig å finne noen slik lære
ling.

For øvrig er en det ulikhet mellom de to regelsettene vedrørende den tils
stilling. Etter arbeidsmiljøloven vil vedkommende lærer kunne velge mello
akseptere eller avslå arbeidsgiverens tilbud om alternativ stilling. Dersom tilb
blir avslått, vil oppsigelsen som hovedregel være saklig, forutsatt at tilbude
overensstemmelse med de krav som følger av arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2.
grunnskoleloven vil læreren derimot ha plikt til å godta overføringen til ny stilli
Men læreren kan velge å si opp sin stilling med tre måneders varsel om ikke 
er avtalt, jf. gsl. § 23 nr. 1. Dermed blir forskjellen mellom de to regelsettene n
så vesentlig som det umiddelbart kan synes.

Rettsvilkårsavtalen gjentar det som følger av arbeidsmiljølovens regler, 
legger dertil en plikt til å gå over i annen stilling, jf. § 4 fjerde ledd, der det het

«Dersom oppsigelsen skyldes at en skole blir innskrenket, omorganise
ler nedlagt, er oppsigelsen ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgive
annet passende arbeid å tilby.»

Om overføring er det i rettsvilkårsavtalen § 4 femte ledd flg. videre sagt:

«Dersom en skole blir innskrenket, omorganisert eller nedlagt, kan de
er tilsatt fast i undervisningsstilling eller lederstilling ikke sies opp, men
plikt til å gå over i annen stilling. Overføringen skal så vidt mulig skje
stilling som krever de samme faglige kvalifikasjoner. Vedkommende 
holder lønnstrinn og de øvrige økonomiske rettigheter som er opparb
på overføringstidspunktet, men følger for øvrig de vilkår som gjelder
den nye stillingen. Lærer som blir overtallig skal ha varsel tidligst mu
Om mulig skal dette skje minst ett år før overtallighet inntrer. Arbeidsm
jøloven saksbehandlingsregler § 57, § 61, § 62 gjelder tilsvarende.»

Spørsmålet om plikt til å godta overføring til annen skole har også sammen
med det som avtales når en lærer blir tilsatt. Arbeidsavtalen kan være utform
at læreren tilsettes ved en bestemt skole, men kan også være utformet slik at l
tilsettes i kommunen med plikt til for tiden å gjøre tjeneste ved en angitt skole, e
tuelt med plikt til å gjøre tjeneste ved den eller de skoler som kommunens s
myndigheter til enhver tid fastsetter.

I sistnevnte tilfelle blir spørsmålet om grunnskoleloven § 24 nr. 1 annet 
begrenser skolemyndighetenes adgang til å overføre en lærer til å gjøre tjene
en annen skole i kommunen. Her synes saklig grunn å måtte være tilstrekkeli

Det er ovenfor lagt til grunn at kommunen som arbeidsgiver må bedømmes
én virksomhet i relasjon til arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 om forpliktelsen til å fin
annet passende arbeid til den lærer som det er spørsmål om å si opp. Det må
uten hensyn til om ansettelsen gjelder en bestemt skole eller kommunen und
jf. ovenfor. Tilsvarende må antas å gjelde for fylkeskommunene.

Spørsmålet er imidlertid ikke utvilsomt, sett på bakgrunn av avgjørelsen 
1992, s. 776, som imidlertid er knyttet til det opplegg for oppsigelser ved drifts
skrenkninger som bankens ledelse la til grunn i forståelse med de tillitsvalgte

29.2.7.5 Uoppsigelighet

Etter grunnskoleloven § 17 nr. 1 tredje ledd skal to tredjedeler av de hele stillin
være faste (uoppsigelige) og resten oppsigelige.
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Rettsvilkårsavtalen fastslår at undervisningspersonalet i videregående 
skal bli fast tilsatt etter to års tjeneste i oppsigelig stilling, jf. § 2 syvende l
innenfor en ramme på 67 % av skolens samlede ressurser til administrasjon, 
visning og øvrige pedagogiske oppgaver. Avtalen synes å forutsette uoppsige
for fast tilsatte, jf. § 4 første ledd sammenholdt med § 4 annet ledd.

29.2.7.6 Avskjed

Bestemmelser om avskjed er gitt i grunnskoleloven § 24 nr. 3 første ledd. D
antas at grunnskolelovens materielle regler, på tross av nokså ulike formuler
i det vesentligste tilsvarer bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 66.

Regler om avskjed er også tatt med i rettsvilkårsavtalen av 1984 § 5:

«Innehaver av undervisningsstilling eller lederstilling kan avskjediges
tilsettingsmyndigheten etter reglene i arbeidsmiljøloven § 66, nr. 1 elle
embetsmenn, ved dom. I saker om avskjed kommer forvaltningslove
gler om saksbehandling og klage, samt arbeidsmiljøloven § 66 til anve
se. Vedkommende skal dessuten gis anledning til å forklare seg 
muntlig og skriftlig for tilsettingsmyndigheten, før vedtak om avskjed tr
fes. Så vel tilsettingsmyndigheten som den tilsatte kan kreve bevisop
som nevnt i domstolsloven § 43, 2. ledd.»

Rettsvilkårsavtalens regler om avskjed reiser en rekke tolkningsspørsmål. D
imidlertid anses som sikkert at de ikke er uttømmende, men må suppleres m
alminnelige reglene i arbeidsmiljøloven.

29.2.7.7 Suspensjon

Etter grunnskoleloven § 24 nr. 3 annet ledd kan kommunen straks sette den s
gjort seg skyldig i «grov misferd», ut av arbeidet inntil vedkommende kan
avskjed eller blir fradømt stillingen. I mellomtiden skal lønn utbetales som van

Også rettsvilkårsavtalen av 1984 § 6 omtaler suspensjon. En forutsetnin
hjemmel for suspensjon kan imidlertid også leses ut av lov om videregående
læring § 22 annet ledd.

Rettsvilkårsavtalens § 6 sier om midlertidig fjernelse fra tjenesten:

«Dersom tjenestens tarv krever det, kan innehaver av undervisnings-
lederstilling med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin stillin
(suspenderes) av tilsettingsmyndigheten når det er grunn til å anta a
kommende kan avskjediges etter § 5. Dersom tilsettingsmyndigheten 
mer til at det ikke foreligger avskjedsgrunn, skal suspensjonen s
oppheves. Suspensjon skal videre oppheves dersom vedtak om avskje
er truffet eller sak om fradømmelse av stillingen ikke er reist innen seks
neder. Er sak reist om fradømmelse av stillingen kan suspensjonen fo
ges inntil saken er endelig avgjort. Inntil vedtak om avskjed er truffet,
vedkommende krav på stillingens lønn. I lønnen kan gjøres fradrag
eventuell inntekt som vedkommende har opptjent i annen stilling i stat 
kommune i suspensjonsperioden.»

Arbeidsmiljøloven gir ikke bestemmelser om suspensjon.

29.2.8 Undervisningspersonalets og skoleledernes rettigheter for øvrig
Etter grunnskoleloven § 19 nr. 1 skal personalets lønns- og arbeidsvilkår reg
i tariffavtale. Likevel er det i § 19 gitt enkelte bestemmelser om slike vilkår.
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Etter § 19 nr. 2 skal lærere som slutter ved slutten av vårsemesteret, ha l
juli. Videre skal lærer som tiltrer ved begynnelsen av høstsemesteret, ha lønn
august.

I § 19 nr. 3 fastsettes regler om skyssgodtgjørelse for lærere som undervis
mer enn en skole. Videre inneholder § 19 nr. 4 og 5 bestemmelser om henho
flyttegodtgjørelse og lønn under sykdom.

Forøvrig inneholder tariffavtalene mellom staten og lærerorganisasjonen
tigheter for undervisningspersonalet og skolelederne utover de som er nevnt
for. Blant annet omtaler avtalene personalets lønn og arbeidstid.

29.3 UTVALGETS VURDERINGER

29.3.1 Generelt

Dagens opplæringslovgivning gir en rekke bestemmelser om undervisningsp
nalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling. Bestemmelsene skiller seg 
rekke punkter fra dem som gjelder for andre fylkeskommunalt og kommuna
satte.

Samtidig omtaler tariffavtalene mellom staten og arbeidstakernes organis
ner viktige sider av undervisningspersonalets og skoleledernes stillingsver
arbeidstid. Også tariffbestemmelsene skiller seg på flere punkter fra det som
gjelder for kommunalt og fylkeskommunalt tilsatte.

Denne særskilte lovreguleringen er i hovedsak historisk betinget. Utvalge
ikke se at undervisningspersonalets og skoleledernes situasjon i dag begrunn
omfattende arbeidsrettslig særstilling. Utvalgets utgangspunkt er derfor at und
ningspersonalet og skolelederne bør være underkastet de arbeidsrettslige reg
gjelder for alle andre grupper av kommunalt og fylkeskommunalt tilsatte. Un
vil bare bli foreslått dersom særlige forhold ved denne arbeidstakergruppens 
sjon gir grunn til særskilt regulering.

29.3.2 Arbeidsgiverforhold
Som nevnt i punkt 29.2.2 ovenfor er fylkeskommunens status som arbeidsgiv
undervisningspersonalet og skolelederne lovfestet, jf. lvgo. § 22. Kommu
arbeidsgiverstatus for personalet i kommunale grunnskoler er ikke lovfestet.

Bestemmelsen i lvgo. § 22 synes å ha sammenheng med at det tidligere d
gitt bestemmelser om undervisningspersonalets rettsstilling i de enkelte opplæ
slovene, dels var tjenestemannslovens bestemmelser anvendt. Det kan for 
vises til bemerkningene i Ot.prp. 29 (1972-73), s. 73, jf. de tilsvarende bemer
ger i Ot.prp. 5 (1972-73), s. 72, som omtaler loven om realskoler og gym
12.o6.1964, loven om handelsgymnasier og yrkesskoler for handel- og kontora
06.07.1957, loven om yrkesskolene i håndverk og industri 01.03.1940, og re
sjoner av 1919 og 1921 når det gjelder de maritime skoler.

En klargjøring synes på denne bakgrunnen å ha vært ønskelig. Jf. også de
mentets uttalelse i den nevnte proposisjonen på s. 74, resp. 73, når det 
bestemmelser om tjenesteforhold, om at «lærere i gymnaset kommer som f
kommunale tjenestemenn i disse spørsmålene i samme stilling som lærerne i 
skolen, som er kommunale tjenestemenn».

Bestemmelsen i lvgo. § 22 har ikke selvstendig rettslig betydning. Det sa
resultatet ville uansett følge av tilsetting i fylkeskommunal tjeneste. Utvalget f
slår derfor at bestemmelsen oppheves.

I denne sammenheng kan det nevnes at den skriftlige arbeidsavtalen
arbeidsmiljøloven § 55 C a skal angi «partenes identitet». Av den enkelte arb
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kontrakt skal det således fremgå hvem som er arbeidsgiver. Det er ikke tvilso
disse bestemmelsene får anvendelse også overfor undervisningspersonalet 
lelederne.

29.3.3 Tilsetting

29.3.3.1 Tilsettingsmyndighet

Utvalgets forslag om å oppheve dagens lovregler om fast tilsetting, se punkt 2
nedenfor, gjør det unødvendig å opprettholde gsl. § 21 nr. 3 om at lærer som e
på oppsigelse, kan gis fast tilsetting i samme stilling uten å utlyse stillingen på

Utvalget finner heller ikke grunn til å opprettholde departementets kompet
etter gsl. § 21 nr. 4 til å gi forskrifter om tilsetting i interkommunale stillinger o
stillinger både i grunnskolen og i den videregående skolen. Kompetansen ha
ikke vært benyttet, og aksept av interkommunalt samarbeid må også innebæ
til at de samarbeidende kommuner og fylkeskommuner kommer til enighet om
setting i de nødvendige stillinger. Dessuten vil de alminnelige kompetansek
skoleverket gjelde også for tilsatte i interkommunale undervisningsstillinger.

Derimot vil utvalget foreslå å opprettholde departementets kompetanse
gsl. § 21 nr. 4 til å gi forskrifter om kvalifikasjoner for personalet ved faste leirs
lesteder. Leirskolene er, og skal fortsatt være, et ledd i den obligatoriske grun
leopplæringen. Det er derfor naturlig at det, som for den øvrige grunnskoleop
ringen, fastsettes kompetansekrav for personalet, men den store variasjonen
viteter gjør det lite hensiktsmessig å lovfeste slike kompetansekrav. Det forut
i denne forbindelse at departementet vil være varsom med å fastsette svært de
eller omfattende kompetansekrav.

Bestemmelsen i gsl. § 21 nr. 1 om fastsetting av øvingslærerfunksjon beha
i "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt
28.5.7.

29.3.3.2 Søkerliste, dokumentoffentlighet m.v.

Som nevnt i punkt 29.2.3.3 ovenfor er det ikke gitt særlige bestemmelser om 
mentoffentlighet mv. ved tilsetting av undervisningspersonale og skoleled
Utvalget finner heller ikke forhold ved slik tilsetting som kan begrunne en sær
regulering i opplæringslovgivningen. Det innebærer at de alminnelige reglene
forvaltningsloven og offentlighetsloven fortsatt vil gjelde.

29.3.3.3 Utlysing av ledig stilling. Hensyn som kan tillegges vekt ved vurderin
søkere 

Ved tilsetting i offentlige stillinger er siktemålet å få stillingen besatt av den sø
som er best egnet for stillingen. For å oppnå dette er det nødvendig å legge f
dene til rette for å få det bredest mulige utvalg av søkere.

Det vil således følge av god forvaltningsskikk at ledig stilling som hovedre
skal utlyses offentlig. Et krav om offentlig utlysing vil dessuten motvirke press i
ning av å besette stillinger etter intern kunngjøring eller på annen måte favo
personer som fra før har tilknytning til den aktuelle delen av skoleverket.

På denne bakgrunn foreslår utvalget at dagens lovfestede krav om at 
undervisningsstillinger og rektorstillinger i grunnskolen skal utlyses offentlig
hovedsak blir videreført. Utlysingskravet bør også gjøres gjeldende for vide
ende skole. I hovedsak vil løsningen dermed bli den samme som ved tilse
statsstillinger, jf. tjenestemannsloven § § 2 og 6 nr. 1.
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Videre foreslår utvalget at utlysingskravet ikke skal gjelde for tilsetting for k
tere tid enn seks måneder. En tilsvarende begrensning gjelder for utlysing ett
nestemannsloven § 2, jf. § 6 nr. 1.

Etter forslaget skal det lovfestede utlysingskravet ikke gjelde for andre st
ger i skolen. Det vises i denne forbindelse til utvalgets forslag (se "Kompetansekrav
for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28) om at lov og forskriftsfested
kompetansekrav bare skal gjelde for rektor- og undervisningsstillinger. Særbe
melser i lov om offentlig utlysing har derfor ikke samme begrunnelse når det gj
andre stillinger. Men det betyr selvsagt ikke at offentlig utlysing av andre stillin
i kommuner og fylkeskommuner etter utvalgets mening ikke bør foretas.

Utlysingskravet skal heller ikke gjelde der arbeidsgiver skal tilby stillingen
arbeidstaker eller tidligere arbeidstaker i virksomheten i henhold til arbeidsmil
vens regler om oppsigelsesvern (§ 60) og om fortrinnsrett til ny tilsetting (§ 67

Dagens krav til innholdet i utlysingen i gsl. § 20 nr. 1 og nr. 2 foreslås opph
En ordentlig utarbeidet stillingsbeskrivelse med de krav som stilles til stillingen
i alle fall være nødvendig for at kunngjøringen skal oppnå sitt formål og moti
mulige søkere. Lovfesting av slike krav synes derfor unødvendig. Tilsvarend
det være åpenbart at det må settes en rimelig søknadsfrist.

Videre anser utvalget gsl. § 20 nr. 3 - om forbud mot å kreve opplysninge
politiske og kulturelle oppfatninger - som overflødig ved siden av de mer gene
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 55 A. Den sistnevnte bestemmelsen gå
lenger i å verne søkerne enn gsl. § 20 nr. 3, som ikke nevner religiøse spø
Utvalgets forslag vil også fjerne den tvil som i dag kan reises, om det er spes
stemmelsen eller den mer omfattende bestemmelsen i arbeidsmiljøloven som
mer til anvendelse. Dagens bestemmelse i gsl. § 20 nr. 3 foreslås derfor ikke
reført i opplæringslovgivningen.

I denne sammenheng vises det ellers til "Kompetansekrav for undervisnings
personale og skoleledere" i kap. 28, der utvalget foreslår å lovfeste hvilke forho
det skal legges vekt på ved tilsetting.

29.3.3.4 Plikt til å si fra om en tar den tilbudte stillingen, m.v.

Gsl. § § 21 nr. 2 (om plikt til å ta stilling til tilbud om tilsetting innen åtte dager)
23 nr. 2 (om plikt til å si opp annen stilling og trekke tilbake andre søknader) 
etter utvalgets oppfatning ikke til forpliktelser utover det som følger av alminn
orden. Tilsvarende bestemmelser kan heller ikke ses å foreligge i annen ar
rettslig lovgivning.

Også uten lovhjemmel vil en kommune eller fylkeskommune som arbeidsg
kunne fastsette en svarfrist av passende lengde i det enkelte tilfellet, eventue
settingsreglement eller ved tariffavtale. De forpliktelser som følger av § 23 nr. 
en søker også ellers i arbeidslivet være forpliktet til å overholde.

På denne bakgrunnen foreslår utvalget at bestemmelsene i gsl. § § 21 n
23 nr. 2 ikke blir videreført i opplæringslovgivningen.

29.3.3.5 Tilsettingsbrev

Opplæringslovgivningen gir ikke bestemmelser om tilsettingsbrev. Undervisni
personalet og skolelederne omfattes av arbeidsmiljøloven § 55 B om skr
arbeidsavtale.

Utvalget finner ikke grunn til å foreslå særlige lovregler om skriftlig arbei
kontrakt for undervisningspersonale og skoleledere.
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29.3.3.6 Særlig om tidsbegrenset tilsetting og vikariater

Adgangen til midlertidig tilsetting ved mangel på søkere som oppfyller kompe
sekravene, er vurdert i "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skole
dere" i kap. 28 punkt 28.5.6. Utvalget foreslår der at dagens adgang til å tils
midlertidig stilling ved mangel på kvalifiserte søkere videreføres. Det foreslås
legg nærmere regler om den midlertidig tilsattes arbeidsrettslige stilling.

Det er vanskelig å se at det for skoleverkets vedkommende gjør seg gjel
slike særlige hensyn at det på andre punkter er nødvendig med andre regler o
begrenset tilsetting enn de som følger av arbeidsmiljøloven. Den sterke poeng
gen av stillingsvernhensyn i forhold til den fleksibilitet som ligger i adgang til ti
begrenset tilsetting, som kommunalkomiteens flertall la til grunn ved lovrevisjo
06.01.1995, må i denne sammenheng også tillegges vekt. På dette punkte
kommunalkomiteens flertall lenger enn det som var foreslått i Ot.prp. nr. 50 (1
94), og fikk følge av flertallet i Odels- og Lagtinget, jf. Innst. O. nr. 2 (1994-95
28 flg., hvor flertallet blant annet uttalte (s. 29):

«Flertallet har selvsagt ... merket seg drøftelsene i proposisjonen om
den fleksibilitet som midlertidige tilsettinger gir. ... Flertallet mener im
lertid trygghet og stabilitet for den enkelte arbeidstaker, i tråd med arb
miljøloven formålsparagraf må gå foran disse hensyn.»

29.3.4 Undervisningpersonalets og skoleledernes plikter
I utredningen om opplæringens innhold ("Opplæringens innhold (læreplaner og
vurdering)" i kap. 21) foreslår utvalget at undervisningspersonalet skal ha lovf
plikt til å undervise i samsvar med forskrifter om opplæringens innhold. Perso
kan også pålegges plikter etter den foreslåtte hjemmel til å gi forskrifter om 
vurdering. Rektor skal ha lovfestet plikt til å organisere skolen i samsvar med
og forskriftsbestemmelser om opplæringens innhold.

Videre foreslår utvalget å gi vedkommende lærere plikt til å vurdere om en
har behov for spesialundervisning, og eventuelt melde fra om det ("Opplæring av
barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19). Det
foreslås også at undervisningspersonalet skal ha visse lovfestede plikter i f
delse med klassestyrerfunksjonen ("Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 og 27)
og med målformer i grunnskolen ("Målformer" i kap. 31).

Etter flertallets oppfatning tilsier verken nasjonale hensyn eller hensyne
elevenes rettigheter ytterligere inngrep i arbeidsgiverens styringsrett gjennom
eller forskrift. Andre bestemmelser om personalets plikter blir således ikke fore
i flertallets utkast til ny opplæringslovgivning. Kommuner og fylkeskommuner
dermed få større frihet til selv å fastsette de instrukser de finner nødvendig
kunne gjennomføre sitt opplæringsansvar innenfor rammene av lov og forskri
plikter som er fastsatt i dagens opplæringslovgivning, kan også fastsettes 
enkelte arbeidskontrakt eller i kraft av den styringsrett som gjelder innenfor 
mene av denne kontrakten.

Utvalget viser også til vurderingene i "Krav om stillinger, funksjoner og tjenes
ter" i kap. 27. Der foreslår utvalgets flertall å oppheve departementets hjemm
å gi forskrifter om opprettelse av stillinger, mens det lovfestede kravet om re
foreslås opprettholdt. Opphevelse av lovbestemmelser om kompetanse for de
mentet til å gi forskrifter om stillingenes innhold vil være i samsvar med flerta
forslag i det nevnte kapitlet. Frihet for kommuner og fylkeskommuner til å opp
stillinger vil henge dårlig sammen med kompetanse for staten til å fastsette s
genes innhold.
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Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen viser til sin særuttalelse i "Krav om
stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27 punkt 27.4.8.

Utvalget foreslår å oppheve departementets hjemmel etter voksenopplærin
ven § 9 annet ledd til å gi forskrifter om oppgaver innen voksenopplæringen fo
satte ved grunnskoler og videregående skoler. Krav om deltakelse i vokseno
ring bør i sin helhet reguleres av den enkelte arbeidskontrakt eller eventuelt i 
avtale.

Endelig foreslår utvalget å oppheve kommunens kompetanse etter gsl. § 
3 til å sette en lærer til å føre tilsyn med undervisningsrom, innbo og lærem
Slik kompetanse følger allerede av arbeidsgivers alminnelige styringsrett ov
undervisningspersonale, slik at en bestemmelse av denne karakter er unødve

29.3.5 Særlig om rett til å reservere seg mot å undervise i kristendom
Som nevnt i punkt 29.2.5 gir gsl. § 18 nr. 3 annet ledd reservasjonsrett i forho
undervisningsplikt i kristendomsfaget.

I NOU 1995: 9 Identitet og dialog (s. 50) foreslår et utvalg oppnevnt av Kir
, utdannings- og forskningsdepartementet at reservasjonsretten oppheves. Fo
begrunnes i at skolens formålsparagraf gjelder for alle skolens fag, og at det 
er problematisk at lærerne kan be seg fritatt for undervisning i kristendomsk
skap.

Dette utvalget har kommet til det motsatte standpunkt. På bakgrunn av kr
domsfagets innhold i dag er det lite naturlig å kreve at undervisningspersonal
ikke er medlem av Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Friki
underviser i faget. En slik undervisningsplikt ville bryte med religionsfriheten.

Utvalget foreslår på denne bakgrunnen å videreføre reservasjonsretten et
§ 18 nr. 3 annet ledd.

29.3.6 Permisjon
Som nevnt i punkt 29.2.6 følger det av alminnelige arbeidsrettslige regler at arb
giver kan gi arbeidstaker permisjon etter søknad.

Med unntak av departementets forskriftshjemmel og en begrensning i fy
kommunens adgang til å delegere kompetansen til å gi permisjon har ikke be
melsene om permisjon i lærerutdanningsloven § 4 nr. 2 og i lov om videregå
opplæring § 21 rettslig betydning ved siden av de alminnelige reglene.

Etter utvalgets oppfatning kan verken nasjonale hensyn eller hensynet til 
ene begrunne særregler om retten til permisjon for skoleledere og undervisnin
sonale. På denne bakgrunn foreslår utvalget at dagens lovbestemmelser om
sjon etter søknad ikke føres videre i den nye opplæringsloven.

29.3.7 Stillingsvernet
Grunnskoleloven inneholder en rekke bestemmelser som avviker fra arbeids
lovens regler om stillingsvern. Det gjelder regler om uoppsigelighet, oppsige
grunner, vektlegging av ansiennitet ved oppsigelse, overføring til annen s
avskjed, suspensjon og oppsigelsesfrister.

Reglene kan delvis begrunnes i undervisningspersonalets tradisjonelt u
stilling i lokalsamfunnet. Undervisningspersonalet er i særlig grad gjenstan
vurdering fra elevenes foreldre, som også kan utgjøre en aktiv pressgruppe i
munen.
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Med den utvikling som er skjedd når det gjelder oppsigelsesvernet, og i d
sammenheng også utviklingen når det gjelder saklighetskravet i forvaltningsr
må undervisningspersonalet og skolelederne imidlertid etter flertallets oppfatning
antas å ha tilstrekkelig stillingsvern også uten særreglene i grunnskoleloven.

Grunnskoleloven § 24 nr. 1 annet ledd og § 24 nr. 2 om overføring til an
skole avviker lite i forhold til arbeidsmiljølovens regler. Den eneste vesentlige 
het ligger i grunnskolelovens bestemmelse om at lønnen ikke må nedsette
overføring til annen stilling. Etter flertallets oppfatning er det imidlertid ikke 
strekkelig grunn til å opprettholde en slik særbestemmelse om lønn. Den va
ordningen i arbeidslivet, der lønnsspørsmål fastsettes i tariffavtaler, bør gjelde
på opplæringslovgivningens område.

Utvalgets flertall foreslår således at de særlige regler om stillingsvern i gr
skoleloven ikke videreføres i en ny opplæringslovgivning. Dette forslaget foru
ter imidlertid at det gis overgangsbestemmelser som tar vare på de legitime in
sene til personale som er tilsatt etter den tidligere ordningen (f.eks. perso
såkalt uoppsigelig stilling), se nærmere i "Overgangsbestemmelser" i kap. 38.

Det bør også klargjøres i loven at vedkommende fylkeskommune eller k
mune i relasjon til arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 om arbeidsgiverens plikt til å f
annet passende arbeid til arbeidstakere som det er spørsmål om å si opp er en virk-
somhet. Tilsvarende klargjøring bør foretas i forhold til oppsagte arbeidstakere
trinnsrett til ny stilling etter lovens § 67.

De vurderinger utvalgets flertall her har gitt uttrykk for vedrørende person
grunnskolen, gjelder tilsvarende for personale i videregående opplæring, der s
stemmelser på stillingsvernets område ikke finnes i lov, men i tariffavtale (rett
kårsavtalen av 1984).

Medlemmene Folkestad og Wøien vil peke at den særskilte lov- og avtalereg
lering av undervisningspersonalets arbeidsrettslige vilkår er delvis historisk b
get og delvis betinget i yrkesutøvelsens særskilte innhold. Undervisningspers
har gjennom lov og læreplaner fått fullmakt fra samfunnet til å bidra til oppfost
av barn og unge ved å formidle det verdi- og samfunnssyn som er nedfel
Lærerne må ved dette forholde seg til spørsmål og holdninger som er svæ
somme og personlige for mange av de foresatte. Derfor blir lærerne gjerne uts
kritikk og krav om omplassering eller oppsigelse. Det finnes mange eksempl
slike forhold.

Disse medlemmene viser til at dagens ordninger bør videreføres utfra de s
forhold som gjør seg gjeldende i skolesektoren når det gjelder svingninger i el
og elevenes valg av fag- og studietilbud. Utfra nasjonale hensyn vil det være 
for å sikre kompetanse også under vekslende forhold i skolen.

Disse medlemmene foreslår derfor at særlige lovregler om stillingsvern opp
holdes for grunnskolen. Dagens regler i tariffavtale om rettsvilkår for persona
videregående opplæring videreføres i lovs form.

29.3.8 Personalets rettigheter for øvrig
Lønns- og arbeidsvilkår for undervisningspersonale og skoleledere kan fasts
tariffavtale, uten hensyn til om det er direkte fastsatt i opplæringslovgivnin
Dette følger i dag av tjenestetvistloven og vil gjelde også dersom arbeidstvist
blir gjort gjeldende for undervisningspersonale og skoleledere i kommunale o
keskommunale skoler. Bestemmelsen i gsl. § 19 nr. 1 om at lønns- og arbeids
fastsettes i tariffavtale, synes det derfor etter flertallets oppfatning ikke nødvendig
å opprettholde. Flertallet understreker at forslaget ikke innebærer stillingstak
plassering av forhandlingsansvaret.
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Videre finner utvalgets flertall ikke tilstrekkelig grunn til å foreslå videref
særregler i opplæringslovgivningen om beregning av lønn m.v., som mer na
kan fastsettes i tariffavtale, ev. reglement eller instruks. Reglene i gsl. § 19 nr.
lønn i skolenes sommerferie, nr. 3 om skyssgodtgjørelse, nr. 4 om flyttegodtgjø
og nr. 5 om lønn under sykdom foreslås derfor opphevet.

Utvalgets medlemmer Folkestad og Wøien foreslår å opprettholde dagens re
stilstand når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

29.3.9 Særlig om tilsetting av personer som er dømt for sedelighetsforbrytel
ser

Etter lov 21.03.1995 om barnehager § 21 (loven har pr. 03.07.95 ikke trådt i 
må den som skal arbeide i barnehage, legge fram tilfredsstillende politiattest. V
kan kommunen kreve politiattest av personer som regelmessig oppholder seg
nehagen. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for s
elle overgrep mot barn. Departementet er gitt hjemmel til å gi nærmere forskr

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, kan ikke tilsettes
nehager.

Om bakgrunnen for disse bestemmelsene heter det i Ot.prp. nr. 68 (199
om lov om barnehager blant annet:

«Barn har små muligheter, både fysisk og mentalt, til å forsvare seg
overgrep fra voksne. Alle barn trenger derfor beskyttelse mot slike o
grep. Barn i barnehager må beskyttes mot overgrep fra personalet i b
hagen.»

Ifølge Innst. O. nr. 28 (1994-95), s. 14 skal politiattesten opplyse om alle typer
suelle overgrep som har relevans for den tillit personer som arbeider med ba
ha. Stortingskomiteen forutsetter at det i forskrifter fra departementet reguleres
mere hvilke forhold som skal fremgå av politiattesten. Videre mener komitee
utestengningen skal gjelde for livstid.

Også i skoleverket vil de tilsatte i betydelig grad arbeide med barn på la
alderstrinn. Dessuten kan seksuelle overgrep forekomme også overfor barn o
på høyere alderstrinn. Under enhver omstendighet synes det vesentlig å mo
slike overgrep mot barn og ungdom.

Utvalget har vurdert om en bestemmelse tilsvarende barnehageloven § 2
tas inn i opplæringslovgivningen. De samme hensyn som begrunner bestemm
i barnehageloven, vil ihvertfall delvis gjøre seg gjeldende også i skolen. Behov
fysisk håndtering av barna er imidlertid mindre i skolen enn i barnehagen, 
barna er eldre. Dette kan bety at den direkte risikoen for overgrep kan være m
i skolesituasjonen enn i barnehagen. På den annen side er det ingen grunn 
at seksuelle overgrep mot barn i skolen vil være mindre skadelig for dem det 
over, enn det er for barn i barnehagealder.

Etter en samlet vurdering har utvalget kommet til at det ikke vil fremme for
om en tilsvarende lovregel i opplæringslovgivningen som i barnehageloven. E
slag om utvidelse av regelen til også å gjelde skolen, vil omfatte langt flere per
enn idag, og reiser dessuten en rekke til dels vanskelige spørsmål av prin
karakter. Det bør derfor, etter utvalgets mening, foretas en grundigere vurderi
alle sider av spørsmålet om krav om politiattest ved ansettelse i skolen og eve
rettighetstap i den forbindelse. Et slikt utredningsarbeid ligger utenfor utva
mandat.
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29.3.10 Særutalelse fra medlemmene Hildrum, Hove, Loe, Skard, Sverdrup 
og Sørensen

Som referert i "Innledning" i kap. 1 er utvalget pålagt «å se på om forhold som
regulert i avtale mer hensiktsmessig burde vært regulert på annen måte, ev
om det burde vært undergitt kommunal eller fylkeskommunal styring». Utvalge
ikke gått gjennom de 220 avtalene mellom organisasjonene for undervisningsp
nalet og staten. Utvalget har i "Rettslige reguleringer" i kap. 7 punkt 7.3.3 nevnt a
avtalene for skoleverket legger vesentlige bindinger på opplæringsvirksomhe
kommuner og fylkeskommuner.

To forhold som gjør seg særlig gjeldende er den nåværende nære forbin
mellom skolens innhold og spørsmål om endringer i lønns- og arbeidsvilkå
videre den sterke bindingen på fordeling av arbeidet blant undervisningsperso
Dette er i realiteten to sider av samme sak, nedfelt i to forskjellige særavtaler

I "Rettslige reguleringer" i kap. 7 punkt 7.3.2 har utvalget omtalt det detalje
avtalesystem for leseplikter som styrer arbeidsbelastning og arbeidstid for und
ningspersonalet. På grunn av at disse avtalene bygger på en komponent (fa
ikke tar hensyn til en annen vesentlig komponent (klassestørrelse), der begg
være svært variable i praktisk skolehverdag, får man til dels store forskje
arbeidsbelastning/arbeidstid mellom undervisningspersonale i ulike komm
skoler og til og med innen samme skole.

Hovedkomponenten disse avtalene bygger på er innhold i læreplaner, elle
tere vekting av fag. Undervisningsopplegg, metode og bruk av lokale lærep
gjør i beste fall vekting av fag til en gjennomsnittsstørrelse der man vil få store
asjoner i arbeidsbelasstning fordi også andre vesentlig faktorer ikke er med i b
ningen.

Viktige faktorer som ikke blir fanget opp av lesepliktavtalene, er klasse-/g
pestørrelse, læringsmiljøet i klassen, krevende klasser i forhold til krav om tilp
opplæring, tilgang på utstyr/læremidler, lærertetthet (ressurstilgang) og bygn
messige forhold.

For eksempel vil en lærer med norsk i en 9. klasse med 13 elever ikke ha s
arbeidsbelastning som norsklæreren ved naboskolen som har 26 elever i k
Det må også være til dels store forskjeller i arbeidstid for lærere i en kommune
klassegjennomsnitt på 14 elever i forhold til en kommune med klassegjennom
på 24 elever.

Det at arbeidsbelastning/-tid blir ulik i dette systemet, er en sak; en annen 
ikke disse særavtalene påvirker kommunenes mulighet til å oppnå et av hov
mentene i loven, nemlig likeverdig opplæring. De sterke organisatoriske og øk
miske bindingene disse lesepliktavtalene skaper, er til dels en motsats til ne
målet om likeverdig opplæring.

Undervisningspersonalet er unntatt fra arbeidsregler som arbeidsmiljøl
fastsetter for andre arbeidstakere. Derfor bør årsverkrammen for undervisning
sonalet lovreguleres i særloven. Videre bør sentrale avtaler regulere ramme
deling mellom undervisning og annet arbeid. Resten av reguleringen bør skje 
på kommune-/skolenivå med nødvendig innflytelse for partene etter reglen
medbestemmelse i hovedavtalen.

Dette kan gjøres ved å knytte et årsverk for undervisningspersonalet til et
nært årsverk i offentlig sektor og videre bare fastslå at årsverket består av to
ponenter: undervisning og annet arbeid. Videre fastlegging av arbeidstidsor
vil da være enten et forhandlingsspørsmål eller det vil ligge inn under arbeidsg
nes styringsrett.

Disse medlemmene viser til sitt forslag til lovutkast om arbeidstid (del X).
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Om ordensreglement, bortvisning mv.

30.1 INNLEDNING
For at et skolesamfunn skal fungere tilfredsstillende, vil det som regel være nø
dig å kunne fastsette regler for samværet på skolen og ha mulighet for å sanks
brudd på disse reglene. I de fleste skolelovene er det da også regler som gir s
myndighet og plikt til å fastsette et slikt ordensreglement.

I dette kapitlet vil utvalget i punkt 30.2 gjennomgå de någjeldende bestem
ser om adgangen til å fastsette ordensreglement for grunnskoler, videregåend
ler og privatskoler med tilskudd etter privatskoleloven. Utvalget vil i den forb
delse ta for seg spørsmålet om hjemmelen for å fastsette skolereglement 
enkelte skoleslagene, hva et slikt reglement skal og kan inneholde og saksbe
lingen i forbindelse med utarbeidelse og vedtakelse av ordensreglement. I 
30.2.5 vil utvalget drøfte behovet for lovbestemmelser om skolereglement i e
opplæringslov.

Punkt 30.3 omhandler spørsmålet om hvilke disiplinærreaksjoner skolene
anvende overfor brudd på ordensreglement. Utvalget vil særlig drøfte h
bestemmelser om bortvisning en ny opplæringslov bør inneholde.

Skolepersonalets adgang til maktanvendelse overfor elever vil bli behan
punkt 30.4. Dels vil det være en gjennomgang av generelle regler på dette om
Utvalget vil dessuten gi en oversikt over de særskilte regler om tvang og mak
overfor psykisk utviklingshemmede som er foreslått inntatt i sosialtjenestelo
Avslutningsvis vil utvalget diskutere behovet for særskilte lovbestemmelser
dette, herunder om og eventuelt i hvilken utstrekning de foreslåtte bestemmel
sosialtjenesteloven også bør gjøres gjeldende for opplæringssektoren.

De spørsmål som blir tatt opp i dette kapitlet, vil et stykke på vei ha samm
heng med andre kapitler i utvalgets innstilling. Både for de beslutninger om di
nærreaksjoner som må anses som enkeltvedtak, og for spørsmålet om orden
ment er å betrakte som forskrifter, må fremstillingen leses i sammenheng me
IV om forvaltningslovens anvendelse. Når det gjelder skolens myndighet til å t
bindende beslutninger om opplæringens innhold og gjennomføring, vil det væ
forbindelse til kapitlet om elevenes rett og plikt til opplæring, se "Rett og plikt til
opplæring" i kap. 18. Ordensreglement vil blant annet ta sikte på å medvirke 
godt arbeidsmiljø på skolen gjennom regler for akseptable samværsformer i
undervisningstimene og friminuttene. Andre virkemidler og forpliktelser for å s
arbeidsmiljøet i skolene er omtalt i "Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25
om skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø.

Deler av opplæringssektoren vil ikke bli særskilt omtalt i dette kapitlet. Ut
get antar at de spørsmål som tas opp, bare i begrenset grad har relevans for d
senopplæring som drives i regi av studieforbundene, og vil derfor ikke beha
dem særskilt i denne relasjonen.

Videre fastslår lfa. § 17 at lærlinger er å anse som arbeidstakere med de 
heter og plikter som følger av lov og avtale. Det innbefatter også plikt til å følg
regler bedriften fastsetter av hensyn til forsvarlig gjennomføring av opplæringe
arbeidet og til arbeidstakeres og lærlingers sikkerhet. Bortsett fra en omtale a
§ 16 om heving av lærekontrakt i avsnittet om bortvisning vil utvalget derfor 
behandle lærlingenes stilling særskilt. I den utstrekning vedkommende mottar
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læring på skole, vil det som i alminnelighet gjelder for elever i videregående 
læring, selvsagt også gjelde for lærlinger.

30.2 OM SKOLENES ORDENSREGLEMENT

30.2.1 Om hjemmelen for å fastsette ordensreglement

Alle barn i alderen 7-16 år har i utgangspunktet 9 års opplæringsplikt, jf. gsl. 
Det betyr at elevene har plikt til å gå 9 år i den offentlige grunnskolen med m
de på annen måte får tilsvarende opplæring. Plikten innebærer ikke bare p
fysisk å være til stede på skolen i denne perioden, men også plikt til å følg
undervisning som blir gitt. Verken loven eller grunnskoleforskriften gir bestemm
ser som eksplisitt slår fast elevenes plikt til å delta aktivt i opplæringen. Men
uten slik bestemmelse må det antas at grunnskoleelever har en tilsvarende f
telse.

At elevene i videregående opplæring har plikt til å følge opplæringen, fram
uttrykkelig av lvgo. § 15 tredje og fjerde ledd, som også slår fast at eleven har
til å delta aktivt for å nå opplæringens mål. For lærlinger finnes en tilsvare
bestemmelse i lfa. § 12 annet ledd.

Det kan hevdes at det i opplæringsplikten ligger en plikt til å følge de anvis
ger som skolen finner nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av opplærin
og andre aktiviteter på skolen og, at det i seg selv gir tilstrekkelig hjemmel til å
sette ordensreglement med bindende virkning for elevene. Når det ikke fore
opplæringsplikt, som f.eks. videregående opplæring, kan et slikt resonnemen
legges til grunn. Men her ville det være rimelig å hevde at aksept av skoleplas
innebærer en aksept av de ordensregler som gjelder på skolen.

I begge disse relasjonene er det imidlertid tvilsomt hvor langt en kan strek
slik forpliktelse. Klart er det iallfall at skolens kompetanse ikke rekker lenger 
til å pålegge plikter som har klar sammenhengen med skolens virksomhet.

Såvel gsl. § 16 som lvgo. § 15 og privatskoleloven § 11 har imidlertid bes
melser som gir offentlige og private grunnskoler og videregående skoler hjem
til å fastsette ordensreglement. Bestemmelsene pålegger også alle skolene in
disse skoleslagene plikt til å utarbeide slikt reglement.

30.2.2 Innholdet i skolereglementet
Etter lvgo. § 15 og privatskoleloven § 11 skal reglementet ha regler om rettig
og plikter for elevene, om elevenes atferd, om refsingstiltak som skal kunne b
tes, og om framgangsmåten ved behandling av slike saker. For de offentlige g
skolenes vedkommende nøyer gsl. § 16 seg derimot med å bestemme at or
glementet kan ha regler om disse forholdene.

Etter gsl. § 16 og lvgo. § 15 har departementet hjemmel til å gi forskrifter
innholdet i reglementet for offentlige skoler. Noen tilsvarende adgang til å gi
skrifter om ordensreglement for private skoler finnes ikke.

Bestemmelser om innholdet i reglementet for offentlige skoler er fasts
grunnskoleforskriften § § 2-2 og 2-3 og i forskrift av 18.08.1978 nr. 2 for videre
ende skoler.

Ifølge grunnskoleforskriften § 2-2 nr.10 skal ordensreglementet ha regler o
refsingstiltak som skal kunne benyttes, og regler om at rektor i bortvisnings
skal treffe beslutning etter å ha rådført seg med vedkommende elevs lærere. 
inneholder forskriftene til dels detaljerte bestemmelser om hvilke regler for ele
ferd, om refsing og om saksbehandlingen i refsingssaker som ordensregleme
offentlige grunnskoler og videregående skoler skal inneholde.
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For øvrig er det opp til den enkelte skole å bestemme hvilke regler som sk
inn i ordensreglementet. Reglene må imidlertid ligge innenfor rammene av op
ringslovgivningen og annen generell lovgivning. Typiske regler vil gjelde bruk
sykkel til og fra skolen, sykkelparkering, elevenes atferd i timene og i friminutt
forbud mot å ta med seg farlige gjenstander på skolen, forbud mot mobbing m

Mer tvilsomt er det i hvilken utstrekning ordensreglementet vil kunne fasts
bindende regler for elevenes atferd i fritiden. Utgangspunktet må her være at s
bare kan gi regler med virkning utenfor skolen så langt det kan begrunnes dir
skolegangen. Ordensreglementet vil således kunne ha bestemmelser om el
atferd på vei til og fra skolen, men ikke om elevenes opptreden i fritiden for ø

30.2.3 Vedtaksprosessen
Gsl. § 16 bestemmer at reglementet for offentlige grunnskoler skal godkjenn
kommunen. Etter grunnskoleforskriften § 2-2 skal kommunen, etter at eleve
tatt med på råd, vedta ordensreglement etter forslag fra rådsorganene ved s
På dette punktet synes forskriften altså å stå i strid med gsl. § 16.

Lov om videregående opplæring gir ikke særskilte bestemmelser om ve
sprosessen. Et nærliggende syn vil da være at fylkestinget som fylkeskomm
øverste organ, eller den fylkestinget delegerer myndigheten til, vedtar ordens
ment. Av forskriftene om ordensreglement i videregående opplæring, jf. lvgo.
siste ledd, følger det imidlertid at det er skoleutvalget, jf. lvgo. § 27, som er ti
denne myndigheten.

Privatskoleloven har ingen særskilte regler om av hvem eller hvordan ord
reglement for private skoler som mottar statstilskudd, skal fastsettes. Etter de a
nelige reglene i lovens § 17 må det da være skolens styre som har myndighet

30.2.4 Er ordensreglementet forskrifter?
Et særlig spørsmål er om skolenes ordensreglement går inn under forvaltnin
vens begrep om «forskrift», jf. fvl. § 2 a og c. I så fall vil utarbeidelse og vedtak
av skolereglement måtte følge reglene i fvl. kap. VII om at forskrifter som hov
regel skal sendes på høring og kunngjøres i Norsk Lovtidend, jf. nærmere i d
om forvaltningslovens anvendelse i opplæringssektoren.

I heftet «Forvaltningsloven» fra 1970 har Justisdepartementet uttalt at 
annet «ordensforskrifter for anstalter o.l., kontorreglementer og regler om sa
beid eller kompetanseforhold mellom offentlige organer innbyrdes» faller ute
forvaltningslovens forskriftsbegrep. Etter en slik oppfatning skulle altså orden
glement for skoler ikke være å anse som forskrifter i forvaltningslovens forsta

I den utstrekning fastsettelse og praktisering av ordensreglement ses p
utøvelse av myndighet skolene har i kraft av opplæringsplikten eller aksepte
skoleplass (se nærmere i punkt 30.2.1 ovenfor), må dette synet sies å stemm
lovforarbeidene, som presiserer at begrepet forskrift må avgrenses mot inst
(Ot.prp. nr. 38 (1964-65), s. 33-34).

Det er imidlertid tvilsomt i hvilken utstrekning denne typen av rettslig grunn
strekker til for å fastsette og praktisere ordensreglement. Når det gjelder henv
gen til skoleplikten kan det også hevdes at så vel plikten som dens viktigste k
kvenser må fastsettes «under utøving av offentlig myndighet», jf. flv. § 2 a. N
vel offentlige som private grunnskoler og videregående skoler dessuten har sæ
lovhjemmel til å fastsette slikt reglement, blir karakteristikken «instruks» lite t
fende.
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Til dette kommer at lovhjemlene bygger på den forutsetning at ordensregle
også kan gi regler om at elevene kan bortvises fra skolen for kortere tid. I hve
slike regler vil være «bestemmende for rettigheter eller plikter til private perso
på en slik måte at de må karakteriseres som forskrifter etter fvl. § 2 a og c. Ute
syn til den rettslige karakter av de øvrige bestemmelsene kan det bety at regle
der bestemmelser om bortvisning er tatt inn, i sin helhet må behandles etter re
om forskrifter i fvl. kap. VII.

Utvalget konstaterer etter dette at det kan være noe tvilsomt i hvilken uts
ning skolenes ordensreglement er forskrifter. På dette punktet er det derfor 
for en avklaring, se punkt 30.5.1 nedenfor.

30.3 OM REFSINGSTILTAK, SÆRLIG OM BORTVISNING

30.3.1 Gjeldende rett

30.3.1.1 Hva er refsing?

Som nevnt skal ordensreglementet inneholde bestemmelser om de refsing
som skal kunne brukes ved brudd på reglementet. Det gjelder både for grunns
videregående skoler og privatskoler som mottar tilskudd etter privatskolelo
Lovene fastsetter ikke selv uttømmende bestemmelser om hvilke disiplinærrea
ner som kan brukes i skolen.

Refsingstiltak i skolesamfunnet har paralleller til de strafferettslige reaksj
en møter ellers i samfunnet. I strafferetten er straffen blitt karakterisert som «et
som påføres lovovertrederen i den hensikt at det skal føles som et onde». E
nende definisjon vil det være nærliggende å gi refsingstiltak i skolen.

En slik definisjon innebærer at det må trekkes en grense mot opplæring
sige og ordensmessige tiltak i skolen som elevene nok vil kunne oppleve so
straff eller et onde, men hvis primære formål er et annet. F.eks. vil nedsatt or
karakter ofte være et resultat av gjentatte brudd på ordensreglene, uten at ord
rakteren av den grunn kan karakteriseres som refsingstiltak.

Ofte vil andre tiltak enn de typiske refsingstiltakene framstå som mer hens
messige overfor brudd på ordensreglement eller andre normer for elevenes 
Således gir grunnskoleforskriften § 2-2 nr. 4 anvisning om at skolen i slike situ
ner skal søke å finne årsaken til problemene, om nødvendig i samarbeid me
tjenesten. Videre skal skolen vurdere om forhold som er årsak til problemen
endres, og den må søke å bruke de ressurser og hjelpemidler skolen råder o
beste måte, jf. grunnskoleforskriften § 2-2 nr. 5. Det er klart at forskriften på 
punktet ikke primært tar sikte på de tradisjonelle refsingstiltakene, men på and
tak som for eksempel rådgivning, spesialpedagogiske tiltak, skolemegling og t
om overflytting til annen klasse.

30.3.1.2 Hva slags refsingstiltak kan en tenke seg i skolene?

Aktuelle refsingstiltak er blant annet muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller r
tor, gjensitting og parade. Andre refsingstiltak er reaksjoner som særlig knytte
til arten av elevens forseelse, f.eks. slik at elever som blir tatt i å «tagge» på s
blir pålagt å vaske bort egen eller eventuelt andres tagging. Elever som på 
måte griser til eller ødelegger, vil kunne bli satt til å rengjøre eller reparere d
har tilgriset eller ødelagt.

Bortvisning er skolesamfunnets mest alvorlige og inngripende reaksjon ov
forseelser. Adgangen til å bruke bortvisning er derfor undergitt særlige regler
§ 16 og lvgo. § 16.
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I det følgende vil bortvisning bli behandlet særskilt i punkt 30.3.2. Allerede
kan det imidlertid være grunn til å understreke at den særlige reguleringen
betyr at bortvisning er en type refsingstiltak som er spesielt hensiksmessig,
som bør eller skal brukes ofte i skolen. Tvert imot vil bortvisning ofte, sær
grunnskolen, være en svært lite hensiktsmessig reaksjon overfor elever med a
vansker.

30.3.1.3 Skranker i lovene (skolelov og andre lover)

Gsl. § 16 fjerde ledd bestemmer at «kroppsleg refsing eller anna krenk
behandling ... ikkje [må] nyttast». Også uten denne bestemmelsen ville f
avstraffelse vært forbudt, se punkt 30.4 om straffeloven § 228 flg. om legem
nærmelse mv. Selv om lvgo. ikke gir noen tilsvarende bestemmelse, må det 
legges til grunn at det heller ikke i videregående skoler er lov til å benytte legem
refsingstiltak.

Et særlig spørsmål er om det er «kroppsleg refsing» i grunnnskoleloven
stand at elever som straff blir satt til å reparere, rydde eller vaske etter seg
andre. Selv om slik straff er «fysisk» i den forstand at elevene blir pålagt å u
fysisk arbeid, er det neppe slike tiltak gsl. § 16 tar sikte på. Det er nærligge
tolke bestemmelsen slik at den primært tar sikte på å forby avstraffelsesme
som har til hensikt å påføre elevene fysisk smerte, som f.eks. tidligere pryles
Slike refsingstiltak vil heller ikke rammes av straffeloven § 228.

Passusen «anna krenkjande behandling» i gsl. § 16 fjerde ledd forbyr straf
er særlig nedverdigende for elevene. Loven viser her til en etisk og skjønnsm
vurdering av den enkelte straffemetode. Dersom en lærer som straff skulle v
henge ut eller latterliggjøre en elev, f.eks. på grunn av fysiske skavanker, vill
være en form for straff som klart ville rammes av forbudet i gsl. § 16 fjerde led

Verken skolelovene eller andre lover inneholder noe eksplisitt forbud mot
lektiv avstraffelse, dvs. at flere elever eller f.eks. en hel klasse straffes for forse
som bare noen har begått. Det er imidlertid et grunnleggende prinsipp at stra
knyttes til den enkeltes handlinger og skyld. Det må også gjelde refsingstiltak 
len. Det må på den bakgrunn antas at det ikke er tillatt å refse en gruppe av 
for hva enkelte medlemmer av gruppen har gjort.

Imidlertid må det som nevnt trekkes en grense mot tiltak som primæ
begrunnet i opplæringsmessige eller ordensmessige forhold. Slikt sett kan e
stående episoder foranledige tiltak fra skolen, f.eks. i form av forbud mot visse 
virksomhet, selv om det av elevene oppleves som en form for kollektiv avstraff

Et annet generelt prinsipp som ikke er nedfelt i noen av de lovene som g
for opplæringssektoren, er prinsippet om at straffen skal stå i et rimelig forho
forseelsen. En kan ikke ut fra dette prinsippet si nøyaktig hvilke straffer som
brukes overfor ulike forseelser. Men hvis skolen skulle reagere med f.eks. bo
ning overfor mindre overtredelser som f.eks. småprat i enkelte timer, ville det å
bart være i strid med prinsippet om forholdsmessighet mellom forseelse og 
sjon.

30.3.1.4 Saksbehandlingen i forbindelse med bruk av refsingstiltak

Ved siden av at ordensreglementet i grunnskole og videregående opplærin
eller skal ha regler om framgangsmåten i refsingssaker, gir verken grunnskole
eller lov om videregående opplæring regler om saksbehandlingen i forbindelse
bruk av refsingstiltak.
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Heller ikke grunnskoleforskriften har bestemmelser om saksbehandlingen
refsingstiltak utover de mer generelle prinsippene i forskriftenes § 2-2 nr. 4 
som det er redegjort for i punkt 30.3.1.1. Forskriftene om skolereglement i vid
gående opplæring avsnitt B nr. 10 a slår fast at eleven skal ha adgang til å fo
seg før refsingstiltak tas i bruk. Videre heter det at foreldrene til umyndige e
skal ha skriftlig melding dersom mer alvorlige refselser blir ilagt. Forskriftens o
lyd på dette punktet gir tilsynelatende bare en rett til å forklare seg før refsing
aket anvendes, slik at beslutning om å anvende refs for så vidt kan treffes før ele
har fått forklare seg. Formålet med regelen - nemlig at slike beslutninger ikk
treffes før en har hele sakens faktum på det rene, og eleven har anledning til
klare seg og eventuelt oppklare misforståelser - tilsier imidlertid at forskrifte
dette punktet tolkes slik at eleven har rett til å forklare seg før beslutning om ref-
singstiltak treffes.

I den utstrekning beslutningen om å refse må anses som enkeltvedta
reglene i forvaltningsloven komme til anvendelse. Justisdepartementets lov
ling har lagt til grunn at uformell irettesettelse eller utvisning for en time ikke 
anses som enkeltvedtak, men at bortvisning for en eller flere dager antakel
være det(uttalelse jnr. 343/74E). Sivilombudsmannen har uttalt at det ikke
videre er klart om utelukkelse fra leirskole er enkeltvedtak eller ikke, men at de
er tale om en så viktig avgjørelse for eleven at saksbehandlingsreglene for e
vedtak burde ha vært anvedt uansett (Ombudsmannens årsmelding 1991, s. 4
andre refsingstiltak enn bortvisning for en eller flere dager er enkeltvedtak, må
des bero på en konkret vurdering, der det også må kunne legges vekt på hvor
lig avgjørelsen er for den enkelte elev. Spørsmålet om hvilke beslutninger so
anses som enkeltvedtak, er behandlet mer generelt i del IV om forvaltningslo
anvendelse på opplæringssektoren.

30.3.2 Særlig om bortvisning

30.3.2.1 I grunnskolen

Som nevnt har ikke grunnskoleloven selv bestemmelser om når bortvisning
eller skal benyttes, eller om framgangsmåten i bortvisningssaker. Forbudet i 
16 annet ledd mot å bortvise elever i grunnskolen for mer enn 3 dager, bygger
lertid på en forutsetning om at skolens ordensreglement kan inneholde beste
ser om slik bortvisning.

Ifølge grunnskoleforskriften § 2-2 nr. 1 skal ordensreglementet gi regler o
beslutning om bortvisning skal fattes av skolens rektor etter at denne har rådfø
med elevens lærere. Det er altså ikke adgang til å gi andre tilsatte myndighe
bortvise elever. Videre skal elevens foreldre «så langt råd er» ha hatt anledn
å uttale seg.

I og med at bortvisning for en eller flere dager må antas å være enkeltv
etter forvaltningsloven, vil også denne lovens bestemmelser komme til anven
på slike beslutninger. Ved motstrid mellom forvaltningsloven og bestemmel
grunnskoleforskrift eller ordensreglement må forvaltningslovens bestemmelse
ges til grunn.

30.3.2.2 I videregående skole

I og med at videregående skole ikke er pliktig, i motsetning til grunnskolen, e
videre adgang til å bortvise elevene. Lvgo. § 16 har en særskilt bestemmel
bortvisning av elever i videregående skole.
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Selv om det ikke framgår av bestemmelsen selv, bygger forskrift av 18.08.
nr. 2 om skolereglement for videregående skoler på den forutsetning at uttr
bortvisning i loven tar sikte på utelukkelse utover 5 dager. Også den relativt s
adgangen til å bortvise elever i videregående skole etter lvgo. § 16 er et arg
for at bestemmelsen bare gjelder bortvisning utover 5 dager.

Om andre former for refsing enn bortvisning utover 5 dager fastslår forskr
i avsnitt B punkt 9 a og b at skolereglementet skal ha bestemmelser om reak
på brudd på reglementet, enten i form av refsingstiltak eller i form av særskilt
tak. Som eksempel på refsingstiltak nevner forskriften utelukkelse fra timen 
for resten av dagen. Som eksempel på særskilt tiltak nevnes bare utelukkelse
5 dager. Også lvgo. § 15 siste ledd bygger på den forutsetning at skolens ord
glement kan fastsette utelukkelse fra skolen for kortere tid som refsingstiltak.

Vilkåret for å bortvise utover § 16 er at eleven «... vedvarende har vist en
førsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro i skolen, eller når en 
alvorlig grad forsømmer sitt arbeid eller sine plikter ...». Uttrykket «vedvarend
lovbestemmelsen innebærer at enkeltstående episoder eller forseelser ik
grunnlag for bortvisning. Videre er det bare forseelser som har betydning for 
ens arbeid i skolen, som kan føre til bortvisning. At bortvisning bare er aktu
svært alvorlige tilfeller framgår også av departementets kommentarer til bes
melsen, der det heter at bortvisning ikke skal brukes der andre løsninger er m
og at det ikke er tilstrekkelig til bortvisning at et forhold er anmeldt til politiet s
straffbart (Rundskriv F-70-94, s. 15).

Ut over at det må dreie seg om mer enn 5 dager, sier verken lvgo. § 16
Rundskriv F-70-94 noe om hvor lang tid en elev kan eller skal vises bort for. I
disk litteratur er det imidlertid lagt til grunn at kompetansen også omfatter bor
ning for godt fra vedkommende skole, se Hans Petter Jahre i Norsk Skolerett, s
315 og 322. Også forarbeidene til lov om videregående opplæring kan tolkes d
at det kan bli tale om bortvisning av mer varig karakter, se Innst.O. nr. 28 (1
74), s. 42, der det sies at «... bortvisning av elevar må vere det siste disiplinær
skolen grip til ...». At bestemmelsen også gir adgang til bortvisning for godt s
også å ha vært oppfatningen i forarbeidene til Reform 94, der det ble vurde
bortvisning automatisk burde føre til tap av rettighetene etter lvgo. § 8, se O
nr. 31 (1992-93), s. 10 og 12.

Bortvisning for godt i denne sammenheng er av departementet forstått s
eleven bortvises for resten av skoleåret. Eleven vil allikevel ha adgang til å søk
tak på nytt enten på den samme skolen eller på en annen skole ved neste innt
gang. Loven eller inntaksforskriften (forskrift av 10.11.1993) har ikke særregle
elever som tidligere er bortvist. Disse må således behandles på lik linje med 
som søker videregående opplæring.

Når rektor i medhold av lvgo. § 16 er gitt myndighet til å bortvise elever
resten av skoleåret, vil det kunne hevdes at han i medhold av denne bestem
også burde kunne bortvise for kortere tid, f.eks. to uker, som jo er en mindre in
pende beslutning. Verken loven eller forskriften sier noe om det. Departement
imidlertid forstått bestemmelsen slik at en enten må velge å bortvise eleven i
5 dager (utelukkelse etter forskriftene) eller å bortvise eleven for resten av sko
i medhold av lvgo. § 16.

At bortvisning ikke automatisk innebærer at eleven mister alle sine rettigh
etter lvgo. § 8, følger klart av ordlyden i lvgo. § 16, der det framgår at det er fy
tinget eller den fylkestinget bemyndiger, som kan treffe vedtak om tap av rettig
etter lvgo. § 8, ikke rektor, slik som i bortvisningssaker. Se også Innst. O. n
(1992-93), s. 11.
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Tap av rettighetene etter lvgo.§ 8 innebærer ikke i seg selv at eleven er ute
fra den videregående skole for alltid, bare at eleven taper den ubetingede re
videregående opplæring som ligger i lvgo. § 8. Eleven vil kunne søke om pla
videregående skoler i konkurranse med andre som ikke har rettigheter etter l
8, se Ot.prp. nr. 31 (1992-93), s. 12.

Etter dette er dagens system i videregående skole altså som følger: Utelu
fra timen eller for resten av dagen er refsingstiltak som fastsettes i skolens or
reglement. Utelukkelse i 1-5 dager er særskilt tiltak som fastsettes i skolens or
reglement. Beslutning om bortvisning, som gjelder for resten av skoleåret, tre
medhold av lvgo. § 16 annet ledd. Bortvisning innebærer ikke at eleven miste
rettigheter etter lvgo. § 8. Vedtak om tap av rettigheter etter lvgo. § 8 må treffes
skilt. Eleven vil uansett være omfattet av oppfølgningstjenesten etter lvgo. § 1
lvgo. § 16 annet ledd siste setning.

30.3.2.3 Saksbehandling ved utelukkelse/bortvisning i videregående skole

Avsnitt B punkt 10 i forskriften til lvgo. § 16 gir detaljerte regler om framgangsm
ten ved bruk av refsingstiltak og særskilte tiltak. Reglene innebærer blant an
eleven, før refsingstiltak blir anvendt, skal ha fått anledning til å uttale seg. 
nevnt i punkt 30.3.1.3 bør forskriftene på dette punktet leses slik at eleven
kunne forklare seg før beslutning om utelukkelse treffes. For bortvisning utov
dager etter lvgo. § 16 følger dette direkte av ordlyden i lvgo. § 16 fjerde ledd. V
skal foreldre/foresatte ha fått skriftlig melding dersom eleven ikke er myndig, o
er tale om alvorligere refsingstiltak. Særskilt tiltak (bortvisning for en eller fl
dager) skal i utgangspunktet bare brukes der eleven ikke ha forbedret seg ette
av refsingstiltak eller hjelpetiltak.

Særskilte tiltak må antas å være enkeltvedtak, slik at også saksbehandli
glene i fvl. kap. IV-VI kommer til anvendelse. Refsingstiltak etter forskriftens pu
9 a, som f.eks. utelukkelse fra resten av timen eller for resten av dagen, vil de
ikke uten videre kunne anses å være enkeltvedtak, se nærmere punkt 30.3.1

Ifølge forskriften treffes beslutning om utelukkelse fra timen eller for resten
dagen av henholdsvis faglærer eller rektor, mens beslutning om utelukkelse fo
dager fattes av lærerrådet. Ved lov 11.06.1993 nr. 85 ble bestemmelsen i lvgo
om lærerrådet som lovpålagt organ imidlertid opphevet. Siden kompetansen
treffe beslutning om utelukkelse for flere dager i dag ikke uttrykkelig er lagt 
annet sted, vil det som utgangspunkt være fylkestinget som fylkeskommunens
ste organ som har primærkompetansen i disse tilfellene, og som eventuelt må
gere den.

Disse sakene vil imidlertid være særdeles uegnet til behandling i fylkesting
mangel av adekvat lovregulering kan det derfor være grunn til å anta at det i p
er rektor som har overtatt disse oppgavene, selv når det ikke er foretatt særski
gasjon.

En slik løsning vil også stemme overens med ordningen for vedtak om bo
ning, som etter lvgo. § 16 skal treffes av rektor selv, om de er mer alvorlige enn
tak om utelukkelse for inntil 5 dager. Etter lvgo. § 16 fjerde ledd skal eleven
adgang til å forklare seg muntlig før vedtak om bortvisning fattes. For øvrig s
16 fast at reglene i forvaltningsloven gjelder i disse sakene.

Etter lvgo. § 8 skal vedtak om tap av rettigheter fattes av fylkestinget eller
fylkestinget bemyndiger.
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30.3.2.4 Heving av lærekontrakt

Etter lov om fagopplæring i arbeidslivet § 16 har lærling og lærebedrift gjens
rett til å heve kontrakten ved visse typer av mislighold. Kontrakten kan heves
som en av partene vesentlig bryter sine plikter eller er ute av stand til å for
læreforholdet, eller lærlingen skriftlig erklærer at det vil være en urimelig ulem
fortsette ut kontraktstiden. Heving av kontrakten krever samtykke fra fylkesk
munen ved yrkesopplæringsnemnda.

Dersom lærebedriften krever at lærekontrakten heves, vil lærlingen fortsa
rettigheter etter lvgo. § 8, men yrkesopplæringsnemnda kan vedta særskilt at 
gen også fører til bortfall av rettighetene etter lvgo. § 8, jf. lfa. § 16 sjette ledd.
som lærlingen frivillig hever lærekontrakten, er utgangpunktet derimot at retti
tene etter lvgo.§ 8 bortfaller med mindre yrkesopplæringsnemnda vedtar at d
være i behold, jf. lfa. § 16 femte ledd.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak om tap av rettighet må antas å være e
vedtak med den følge at reglene i forvaltningsloven kap. IV-VI kommer til anv
delse. Departementet eller den departementet bemyndiger, er klageinstans fo
tak om tap av rettighet, jf. lfa. § 16 siste ledd.

30.3.2.5 Bortvisning fra private skoler som mottar tilskudd etter privatskolelov

Gjennom privatskoleloven § 12 er bestemmelsene om bortvisning i gsl. § 1
lvgo. § 16 gjort gjeldende også for private grunnskoler og videregående skole
mottar tilskudd etter loven. Bestemmelsen slår dessuten fast at forvaltningsl
bestemmelser om enkeltvedtak (kap. IV-VI) gjelder i bortvisningssaker, o
departementet er klageinstans.

30.4 SÆRLIG OM SKOLEPERSONALETS ADGANG TIL Å BRUKE FY-
SISK MAKT

30.4.1 Gjeldende rett

Å treffe beslutninger som er bindende for andre krever hjemmel enten i lov e
f.eks. instruksjonsmyndighet eller avtale. Det gjelder også for skolens fastse
av reglement som er bindende for elevene, se punkt 30.2.1 foran.

Selv om ordensreglementet gir f.eks. læreren adgang til å beslutte at en ele
sitte igjen eller få parade, kan en ikke automatisk innfortolke en adgang til å b
de fysiske maktmidler som måtte være nødvendige for å gjennomføre beslutn
overfor vedkommende elev.

Faktiske handlinger som f.eks. fysisk maktbruk overfor elevene vil også k
støte mot blant annet straffelovens forbud mot legemsfornærmelse, tvang m
følger allerede av forbudet i gsl. § 16 mot «kroppsleg refsing» at undervisning
sonalet ikke kan bruke fysisk makt i refsingsøyemed. Men som tidligere nevn
et tilsvarende forbud mot legemlig avstraffelse følge av straffeloven § § 228
som gjelder generelt. Det innebærer at slik refsing vil være forbudt også i vide
ende skole, der lovgivningen ikke gir noen bestemmelse tilsvarende gsl. § 16

Det er antatt at straffeloven § 228 i en viss utstrekning må tolkes innskrenk
når det gjelder foreldrenes refsingsadgang, slik at f.eks. et «spontant klaps .
fysiske ettervirkninger» ikke vil rammes, se Backer: Barneloven, s. 193. Forbu
gsl. § 16 bidrar imidlertid til å gjøre det høyst tvilsomt om et tilsvarende synsp
kan anvendes når det gjelder undervisningspersonalets adgang til fysisk refs

Enhver form for fysisk maktanvendelse fra skolepersonalets side vil lik
ikke bli rammet av straffeloven § 228. Svært lempelige former for maktbruk vil i
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hvor grensen går. Det vil bero på en skjønnsmessig vurdering der flere mome
tilknytning til handlingen vil ha betydning. Dersom en lærer f.eks. tar tak i arm
og fører bort en elev som etter muntlig instruks har nektet å flytte seg, må det
å ikke rammes av § 228 med mindre læreren har vært særlig hardhendt.

Også bestemmelsene i straffeloven § § 47 og 48 om nødrett og nødverge
viss adgang for skolens personale til å stoppe håndgemeng og slossing m
elever med fysisk makt og til å verge seg selv mot elever som opptrer truende
voldelig. Bruk av fysisk makt for å hindre at elevene skader enten seg selv
andre eller skolens eller annen eiendom, vil altså etter omstendighetene kunn
rettmessig.

Skolens personale må sies å ha en særlig plikt til å dra omsorg for eleven
skolen. Jo yngre elevene er, jo større må denne plikten antas å være. Undervi
personalet vil således ikke bare ha rett, men også plikt til å gripe inn for å hin
elever skader eller plager andre elever eller skader seg selv eller skolens eie
At undervisningspersonalet i slike situasjoner har både rett og plikt til å gripe fy
inn, er også forutsatt i grunnskoleforskriften § 2-2 nr. 6 og 7, som gir mer deta
regler om framgangsmåten i slike tilfeller.

I denne sammenheng kan det også vises til "Skoleanlegg, helse og arbeids
miljø" i kap. 25, der utvalget foreslår at det i bestemmelsen om arbeidsmiljø og
kerhet i skolen innføres en plikt for tilsatte i skolen til å arbeide for å hindre at e
ene blir utsatt for krenkende ord og gjerninger.

Også ransaking av elevene eller deres skolevesker vil kunne rammes av s
loven. Etter omstendighetene vil bestemmelsene om nødrett og nødverge 
gjøre også slik ransaking rettmessig, f.eks. når læreren blir oppmerksom på
elev har med seg kniv e.l. og det er konkret og nærliggende fare for at ved
mende vil kunne skade andre med gjenstanden. For øvrig må slike tiltak føl
alminnelige reglene i blant annet straffeprosessloven.

30.4.2 Særlig om tvang og maktbruk overfor psykisk utviklingshemmede
Sosialdepartementet har utarbeidet et forslag til regler om tvang og maktbruk
for mennesker med psykisk utviklingshemning. Reglene er tenkt inntatt som
kapittel 6 a i lov om sosiale tjenester.

Forslaget innebærer at det i en viss utstrekning skal være adgang til å 
tvang i forbindelse med skadeavverging, atferdsendring og omsorg. Adgang
tvangsbruk er ikke begrenset til institusjoner i helse- og sosialsektoren, men
personer tilsatt i denne sektoren kan gis tillatelse til å bruke tvang som ledd i s
nesteutøvelse.

Høringsnotatet peker på at regelforslaget også har aktualitet for opplæring
toren, og at det derfor er naturlig at spørsmålet om tilsvarende regler vurder
opplæringslovutvalget.

30.5 UTVALGETS VURDERINGER

30.5.1 Om skolereglement

Etter utvalgets syn bør også en ny opplæringslov gi bestemmelser om ordens
ment. Skolens myndighet til å fastsette slikt reglement bør gå klart fram av lo
og alle skoler bør ha plikt til å fastsette reglement.

Utvalget vil også foreslå at loven viderefører de krav til innholdet i skolere
mentet som i dag framgår av privatskoleloven § 11 og lov om videregående o
ring § 15. Det innebærer at ordensreglementet også i framtiden skal ha beste
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ser om elevenes rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt på annen
regler om atferd, regler om hvilke tiltak skolen skal kunne nytte overfor elever
bryter ordensreglementet, eller regler om elevenes atferd som er fastsatt på
måte, og regler om framgangsmåten i disse sakene.

Bestemmelsene i lvgo. § 15 tredje og fjerde ledd og lfa. § 12 annet ledd o
eleven/lærlingen har plikt til å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt,
etter utvalgets syn videreføres og knyttes til lovbestemmelsene om innholdet i
regående opplæring. Utvalget vil dessuten foreslå at en tilsvarende bestem
gjøres gjeldende for grunnskolen. Bestemmelsene er ikke ment å være til hind
at enkeltelever på grunn av sykdom eller funksjonshemning fritas for visse de
opplæringstilbudet eller får dette i en annen form.

Det er etter utvalgets syn naturlig at den som er tillagt ansvaret for skolen,
får myndighet til å fastsette ordensreglement. For offentlige grunnskolers og 
regående skolers vedkommende vil det da være henholdsvis kommunestyret 
kestinget som har denne myndigheten. Det blir da opp til kommunestyret/fylke
get å avgjøre om og eventuelt til hvem myndigheten skal delegeres. Utvalget
at de fleste kommuner/fylkeskommuner vil finne det hensiktsmessig å dele
denne myndigheten enten til et folkevalgt organ med særlig ansvar for skoler
til organer ved den enkelte skole.

Utvalget antar dessuten at den enkelte skoles særlige forhold og behov
oftest vil bli best ivaretatt ved at ordensreglementet utarbeides og eventuelt fa
tes ved den enkelte skole eller av et organ som har særlig innsikt i skolespø
Men en ordning der den enkelte skole får sin myndighet delegert fra kommun
ret/fylkestinget, framfor å få myndigheten tillagt direkte gjennom loven, vil ivar
kommunens/ fylkeskommunens behov for å kunne gripe inn overfor skolen
eventuelt fastsette felles regler eller endre regler ved den enkelte skole som fra
som urimelige eller mangelfulle. Det er heller ikke noe i veien for at kommun
fylkeskommunen fastsetter normalreglement e.l. som den enkelte skole som h
regel skal holde seg innenfor.

Utvalget vil videre foreslå en lovbestemmelse om at framgangsmåten ved
settelse av ordensreglement skal følge forvaltningslovens bestemmelser om
skrifter. I tillegg til å avklare rettstilstanden, jf. punkt 30.2.4 ovenfor, vil anvende
av reglene om høring i fvl. § 37 bidra til å sikre at hensynet til elevdemokrati og
kermedvirkning blir ivaretatt under saksforberedelsen. Også reglene om utredn
plikt, formkrav,vil bidra til ryddighet og klarhet.

Utvalget vil i denne forbindelse minne om at høring etter fvl. § 37 må tilpa
det geografiske område det er tale om. Kunngjøring i Norsk Lovtidend vil imidle
etter utvalgets syn være en lite hensiktsmessig måte å gjøre ordensreglemen
på. Utvalget går derfor inn for at det gjøres unntak for forvaltningsloven § 38 fø
ledd bokstav c. I stedet foreslår utvalget at det tas inn en bestemmelse om at o
reglementet skal gjøres kjent for elevene og foreldrene.

Utvalget vil videre foreslå at det gis en felles bestemmelse for offentlige gr
skoler og videregående skoler og for private skoler. For private skoler omfatt
tilskuddsreglene vil utvalget gå inn for at myndighet til å fastsette ordensregle
tillegges skolens styre. For skoler som eies av staten, må ordensreglement fa
av det organ som ellers har myndighet til å styre skolen. Se "Lovens virkeområde"
i kap. 37 om lovforslagets anvendelse på statlige skoler.

Etter utvalget syn vil de foreslåtte lovbestemmelsene ta vare på de gen
krav som bør stilles til skolereglement. Forvaltningsloven vil stille de nødven
minimumskrav til saksbehandlingen i disiplinærsaker som må anses som enke
tak, se nærmere i "Særlig om reglene for enkeltvedtak og forskrift" i kap. 15. Utval-
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get ser derfor ikke grunn til å foreslå videreføring av departementets forskrifts
petanse på dette feltet.

Dersom departementet ønsker å påvirke ordensreglementenes innhold og
ming, kan det etter utvalgets syn mest hensiktsmessig gjøres gjennom veiled
eller rundskriv av uforpliktende karakter.

30.5.2 Om bortvisning og heving av lærekontrakt
Etter utvalgets syn bør det også i framtiden være ulike regler om bortvisn
grunnskolen og i videregående opplæring. I motsetning til videregående oppl
er grunnskolen obligatorisk, og de hensyn som taler for skoleplikt, tilsier at ad
gen til bortvisning bør være vesentlig mer begrenset enn i et skoleslag som er
på frivillighet.

Utvalget finner ikke grunn til å utvide adgangen til bortvisning i grunnskol
men antar at det fortsatt vil være behov for å kunne bortvise i inntil 3 dager
alvorlige forseelser. Etter utvalgets syn går imidlertid dagens adgang til å bo
elever allerede fra første klasse for langt. En så alvorlig reaksjon som bortvi
for mer enn resten av dagen bør derfor være forbeholdt 8.-10. skoleår. Videre 
utvalget at det bør inntas en regel om at foreldrene skal varsles før elever p
klassetrinn bortvises for resten av dagen. Utvalget vil dessuten peke på at d
vil være riktig og nødvendig for skolen å iverksette alternative tiltak for elever 
bortvises. Ved å bruke uttrykket «fra undervisningen» i forbindelse med bortvis
ønsker utvalget å gjøre det klart at skolen kan tilby andre tiltak for elever so
bortvist.

En slik adgang til bortvisning bør gis klar lovhjemmel og ikke bare følge fo
setningsvis av loven, slik som i dag. Utvalget vil således foreslå en lovbestem
som fastslår at skolens rektor, etter å ha rådført seg med elevens lærere, kan b
en elev på 8.-10. klassetrinn for inntil 3 dager ved alvorlige forseelser. For elev
lavere klassetrinn bør kompetansen begrenses til å gjelde bortvisning for res
timen eller dagen. Utvalget finner grunn til å understreke at lovforlaget på 
punktet ikke i seg selv gir hjemmel for å bortvise, men bare gir kommunen hjem
til å fastsette en slik regel i ordensreglementet for den enkelte skole. Dersom
munen mener at det er behov for en slik bortvisningsregel, må den innarbe
ordensreglementet, med en nærmere angivelse av i hvilke tilfeller bortvisning
kunne brukes.

Etter utvalgets oppfatning er bortvisningsbestemmelsen i lvgo. § 16 på 
punkter uklart formulert. Utvalget går derfor inn for at det i en ny bestemmelse
les klart mellom utelukkelse for inntil 5 dager, bortvisning fra skolen for reste
skoleåret og tap av retten til videregående opplæring. For å sikre en mest muli
artet terminologi bør ordet «bortvisning» benyttes enten utestengningen skal 
for mindre eller mer enn 5 dager.

Utvalget går inn for å videreføre dagens ordning med at det er rektor som
myndighet til å vedta bortvisning fra videregående skole for resten av dagen. U
get mener også at rektor bør ha myndighet til å bortvise for flere dager. Som
punkt 30.3.2.3 ovenfor er dagens rettstilstand på dette punktet noe uklar.

Bortvisning av elever i videregående skole for resten av skoleåret er etter 
gets oppfatning så inngripende overfor den enkelte elev at vedtaksmyndighet
ligge hos fylkeskommunen. Myndighet til å treffe vedtak om bortfall av retten
videregående opplæring bør fortsatt legges til fylkeskommunen. Av kommun
ens system vil det i begge disse tilfellene da følge at det er fylkestinget eller de
ketinget har delegert myndigheten til, som kan treffe slike vedtak.
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Etter utvalgets syn er vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og ta
rettigheter så alvorlige beslutninger for den enkelte at de ikke bør fattes ve
enkelte skole. Utvalget foreslår derfor at delegasjon til organer ved den en
skole blir uttrykkelig forbudt.

Når det gjelder heving av lærekontrakt etter lfa. § 16 annet ledd, er denne
digheten allerede etter dagens ordning lagt til fylkeskommunen ved yrkesop
ringnemnda og ligger således hos et fylkeskommunalt organ over skolenivå. 
16 inneholder også bestemmelser om frivillig heving av lærekontrakt og hevin
grunn av forhold i lærebedriften. Dette er bestemmelser som ble vurdert og en
forbindelse med Reform 94. Utvalget har således ikke funnet grunn til å endre 
Utvalget går derfor inn for at lfa. § 16 videreføres uendret i en ny opplæringsl

I "Klage over enkeltvedtak" i kap. 16 punkt 16.6.3.2 foreslår utvalget at vedt
om tap av rett til videregående opplæring skal kunne påklages til departemente
ordningen er etter lvgo. § 16 tredje ledd og lfa. § 16 sjuende ledd i dag.

Utvalget vil foreslå at prinsippet om at eleven skal gis mulighet til å forklare
muntlig før det treffes beslutning om å ilegge refs, bør gjøres gjeldende for alle
mer for refsingstiltak, både i grunnskole og i videregående skole. Utvalget se
grunn til å gi en slik regel anvendelse bare på de mer alvorlige refsingstilta
Men regelens praktisering må naturligvis variere alt etter som det er tale om
alvorlige forseelser og refsingstiltak eller om mindre alvorlige forhold. Bestemm
sen vil således ikke kreve noen omstendelig prosedyre forut for en muntlig i
settelse fra læreren. Men det forutsetter at hovedprinsippet om elevens rett til
klare seg er ivaretatt gjennom den utveksling av synspunkter og påstander 
regelen vil gå forut for muntlig irettesettelse.

Den foreslåtte lovbestemmelse om elevens rett til å forklare seg muntli
tjene som supplement til bestemmelsen i fvl. § 16 om forhåndsvarsling og utta
Før det blir truffet vedtak om refsing som vil være enkeltvedtak (se nærmere i 
30.3.1.3), må skolen med andre ord varsle også foreldrene som partsreprese
for umyndige elever og gi disse anledning til å uttale seg før vedtak treffes. Fo
ningsloven gir imidlertid ingen ubetinget rett til å forklare seg muntlig direkte ov
for beslutningstakeren.

Retten til å forklare seg, skriftlig eller muntlig, gjelder overfor den som 
myndighet til å ilegge vedkommende refsingstiltak.

Utvalget finner heller ikke for framtiden grunn til å ha ulike regler for offentli
og private skoler på samme nivå. Utvalget vil derfor gå inn for at de fores
bestemmelsene gis tilsvarende anvendelse i private grunnskoler og videreg
skoler som mottar tilskudd etter loven. For disse skolene vil det imidlertid ikke
nes noe organ over skolenivå. Det vil derfor være nærliggende at skolens st
det organ som har myndighet til å treffe vedtak om bortvisning for resten av s
året. Når det gjelder beslutning om tap av rettigheter til videregående opplærin
myndigheten imidlertid også her ligge hos fylkeskommunen, i og med at d
denne elevene har rettigheter overfor.

30.5.3 Om skolepersonalets adgang til å bruke fysisk makt
Utvalget går inn for at forbudet mot korporlig refselse og annen krenkende be
ling i gsl. § 16 videreføres i en ny bestemmelse om skolereglement og gjøres
dende både for grunnskole og videregående skole. En slik bestemmelse vil 
ha en pedagogisk funksjon og vil dessuten gjøre det klart at foreldrenes even
adgang til bruk av korporlig refs ikke gjelder for personalet ved skolene, se p
30.4.1.
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Når det gjelder undervisningspersonalets plikt til å hindre at elever skader
plager hverandre (mobbing), vises til utredningen i "Skoleanlegg, helse og arbeids
miljø" i kap. 25. Forbudet mot korporlig og annen krenkende refselse vil sålede
mært rette seg mot skolens personale og innebære en skranke for hvilke refs
tak som kan anvendes. Bestemmelsen om plikt til å hindre at elevene skad
eller plager hverandre, vil derimot pålegge en aktivitetsplikt på skolens tilsatt
også å hindre at elevene utsetter hverandre for plager eller skader.

For øvrig vil utvalget ikke foreslå særlige bestemmelser om adgang til bru
makt eller til ransaking i skolen. Forslag til slike regler vil etter utvalgets oppfatn
kreve en mer omfattende utredning enn hva utvalget har kunnet ta på seg. D
være tale om regler av særlig inngripende karakter. Dessuten får en rekke me
relle bestemmelser i blant annet straffeloven allerede i dag anvendelse på slik
hold, og utvalget vil understreke at et forslag om særregler på dette feltet vil k
nøye gjennomgang av de negative sidene det har å innføre lovbestemmels
adgang til bruk av fysisk makt og ransaking i skolen i større grad enn det som 
av alminnelige lovbestemmelser.

Grunnskoler og videregående skoler har også ansvar for opplæring av e
med psykisk utviklingshemning. Sosialdepartementets forslag til regler om t
og maktbruk overfor mennesker med psykisk utviklingshemning (se punkt 3
ovenfor) har dermed interesse også for opplæringssektoren.

Det nevnte forslaget til nye bestemmelser i sosialtjenesteloven er utformet
med tanke på opplæringssituasjoner. Men bestemmelsene er ennå ikke ved
har således ikke fått sin endelige utforming. Det er også tale om vanskelige 
mål som ikke egner seg for mer eller mindre improviserte løsninger, og lovfors
reiser spørsmål av langt mer generell karakter enn det er naturlig å ta standpu
som ledd i en utredning om opplæringslovgivning.

På denne bakgrunn har ikke utvalget grunnlag for å ta standpunkt til om 
reglene bør gis anvendelse også i grunnskoler og videregående skoler. Men u
vil anbefale at dette spørsmålet blir vurdert når reglene har funnet sin form og 
tuelt er endelig vedtatt.
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31.1 INNLEDNING
Etter § 1 i lov 11.04.1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste er bokmål og nyn
likeverdige målformer og skal være likestilte skriftspråk i alle offentlige orga
Etter § 2 omfatter lovens bestemmelser imidlertid bare den administrative del
undervisningsvirksomheten.

Regler om målform i grunnskoleopplæringen finnes i gsl. § § 39 og 40, 
utfyllende regler i grunnskoleforskriften § 4-3. For opplæring utover grunnsk
er det ikke gitt særlige regler for valg av målform.

I dette kapitlet skal utvalget gi en framstilling og vurdering av reglene om 
ske målformer i skolen. Elevenes rett til selv å velge målform vurderes like
"Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 om brukerinnflytelse og skolevalg, og d
særlige reglene om bruk av nynorsk og bokmål i lesebøker i norsk vurderes i "Lære-
midler og annet utstyr i opplæringen" i kap. 24. Det vises for øvrig til "Opplæring-
ens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21, der utvalget foreslår å gi depart
mentet hjemmel til å gi forskrifter om opplæringens innhold, herunder opplær
nynorsk og bokmål.

Det avgrenses her mot opplæring på samisk som vil bli behandlet i "Særlig om
samisk opplæring" i kap. 33.

31.2 GJELDENDE RETT
Etter gsl. § 39 nr. 2 velger foreldrene for sine barn om lærebøkene skal være p
mål eller nynorsk. Regelen omfatter ikke lærebøker i norskfaget («morsmålet
nærmere i "Læremidler og annet utstyr i opplæringen" i kap. 24.

I den muntlige opplæringen kan elevene etter § 40 nr. 1 i skoletimene bruke
mål dei talar heime». På sin side skal læreren ta hensyn til elevenes talemål ve
av ord og uttrykk i muntlige fremstillinger. Det er ikke gitt andre særlige regler
lærerens talespråk i undervisningssituasjoner.

Kommunen fastsetter om det som hovedregel skal brukes bokmål eller ny
i den skriftlige opplæringen ved den enkelte skole i kommunen, jf. § 40 nr. 3. I 
ligger en mulighet for kommuner i f.eks. distrikter med begge målformer å fast
ulik målform for skolene i kommunen for å imøtekomme lokale behov og øns

Fra tid til annen kommer spørsmålet om skifte av målform for skriftlig opp
ring ved en skole opp på den politiske dagsorden i en kommune. Gsl. § 40 nr
grunnskoleforskriften § § 4-2 og 4-3 gir detaljerte regler om prosedyren i for
delse med slikt skifte. Kommunenes kompetanse til å fastsette målform er imid
ikke beskåret av disse reglene.

Videre kan foreldrene på visse vilkår kreve klassedeling og opprettelse av
klasse på barnetrinnet for elever som vil benytte den motsatte målform av de
kommunen har vedtatt, jf. gsl. § 40 nr. 6 første ledd. Det kan skje når foreldre
minst 10 barn på ett klassetrinn ved en skole på barnetrinnet ønsker skifte u
det blir færre enn 10 elever igjen i de klassene som avgir elever til den nye kla

Elevene i den nye klassen kan samles fra flere klasser og fra flere skoler
40 nr. 6 annet ledd. Kommer elevene fra flere skoler, har foreldrene rett 
bestemme hvilken skole i kommunen den nye klassen skal opprettes ved. K
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I brev 05.12.1994 til departementet opplyser Kommunenes Sentralforbu
150 klasser i 35 kommuner er opprettet på grunnlag av reglene om klassedel
annen målform.

Etter § 40 nr. 6 fjerde ledd kan foreldre til elever som på grunn at kretsinnd
gen etter 3. klasse blir overført til ny skole med annet opplæringsmål, kreve at
ene får fortsette med sitt opprinnelige skriftlige opplæringsmål og får norskun
visning i egen gruppe. Det gjelder selv om antall elever er lavere enn 10.

Etter § 40 nr. 5 skal elevene de to siste årene i grunnskolen ha opplæring i
målformer. Nærmere regler om slik undervisning kan sies å være gitt i lærepla
for norsk hovedmål og sidemål.

Fra sjuende klassetrinn velger elevene selv målform.
Som nevnt er det ikke gitt tilsvarende regler for videregående opplæring.

også her er det krav om læremidler på begge målformer mv., se nærmere i "Lære-
midler og annet utstyr i opplæringen" i kap. 24.

31.3 UTVALGETS VURDERINGER

31.3.1 Muntlig opplæring, fastsettelse av målform i skriftlig opplæring, side-
mål

Reglene om målform i grunnskolen må bygge på språkpolitiske og pedago
hensyn. Dette danner rammene for både den nasjonale styring og for den 
handlefrihet på området.

Utvalget foreslår for det første å videreføre dagens regler om målform i mu
opplæring, likevel slik at også personalets rett til selv å velge målform og di
lovfestes. Det foreslås også å presisere i loven at det skal tas hensyn til ele
målform og dialekt både i undervisningen og ved utarbeidelsen av det skri
materialet elevene mottar fra skolen. Utvalget vil også foreslå å videreføre i
form kommunens rett til å fastsette målformen i den skriftlige opplæringen ved
enkelte skole eller i kommunen sett under ett.

Også retten til opplæring i begge målformer de to siste årene på ungdomst
foreslås videreført. Departementet bør fortsatt ha myndighet til å gi forskrifte
opplæringens innhold og omfang, jf. "Opplæringens innhold (læreplaner og vurde
ring)" i kap. 21.

Endelig foreslås det i "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.2.2 å
videreføre elevenes rett til selv å velge skriftlig hovedmålform på ungdomstrin

I retten til selv å velge hovedmålform på ungdomstrinnet ligger for det først
rett til å velge hvilken målform som skal være hovedmål i norskfaget de to 
årene, når elevene skal ha opplæring i begge målformer. Videre kan eleven i a
år velge å levere besvarelser o.l. i andre fag enn norsk på samme målform so
hovedmålform som er valgt. Det gir blant annet mulighet for å bruke hovedm
aktivt som en del av innlæringen.

31.3.2 Endring av målform for den enkelte skole
Mange virkemidler kan nyttes for å påvirke lokalpolitiske vedtak. Det er i dette 
spektiv dagens lovverk med til dels detaljerte bestemmelser for behandling
ønsker om endring av målform for den enkelte skole må vurderes, spesielt n
likevel er de ordinære styringsorganer i kommunen som har det siste ordet.

Økt bruk av lokale folkeavstemninger vil kunne ha gunstig innvirkning 
befolkningens interesse for og engasjement i lokale politiske spørsmål. Men
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reiser spørsmål som er av mer omfattende og generell karakter enn at de bør 
til nærmere diskusjon i en utredning om opplæringslovgivning. Regler om lo
folkeavstemninger bør heller vurderes i sammenheng med den generelle lovg
om kommuner og fylkeskommuner.

Disse spørsmål må dessuten ses i sammenheng med at kommunene og
står fritt til å arrangere rådgivende folkeavstemning i hele eller deler av kommu
Slik avstemning vil også kunne arrangeres om skolepolitiske spørsmål.

Utvalget vil foreslå at dagens regler om prosedyre ved målvalg ikke vider
res. Lokale ønsker om å skifte målform ved en skole bør fremmes overfor de
tiske beslutningsorganene i kommunen på samme måte og etter samme regl
andre ønsker og forslag.

31.3.3 Valg av lærebokutgave
Foreldrenes rett til å velge lærebokutgave når den foreligger på både nynor
bokmål, er utbetinget og ikke knyttet til den målform som ellers benyttes i klas
En elev i en nynorskklasse kan f.eks. ha samtlige lærebøker i bokmålsutgave

Dette gjelder likevel ikke i norskfaget, der opplæringen i bokmål hoved- e
sidemål foregår med lærebøker på bokmål, og lærebøker på nynorsk benyt
nynorsk hoved- eller sidemål.

Samlet bidrar disse reglene til språklig mangfold og likestilling. De kan i
sies å binde lokal handlefrihet eller avskjære nasjonal styring i større grad enn
tiget ut fra de språkpolitiske hensyn som reglene bygger på.

Utvalget vil derfor foreslå å videreføre dagens regler om rett til å velge mål
i lærebøker. Av hensyn til sammenhengen med retten til selv å velge målfor
ungdomstrinnet foreslås det også at elevene selv velger lærebokutgave på un
trinnet.

31.3.4 Retten til egen klasse med annen målform
Fastsettelse av skriftlig opplæringsmål for en skole innebærer at den ene målf
blir hovedmål ved norskopplæringen, mens den andre blir sidemål. Dessuten 
skolen og den enkelte lærer hovedmålet ved prøver, meldinger osv. Det skap
med et språkmiljø for den målform som er valgt. Et slikt miljø er en viktig fakt
arbeidet med å lære å beherske en målform på en god måte

På visse vilkår kan foreldrene i dag kreve at det opprettes egen klasse fo
målform som ikke er skolens målform. Slik klassedeling er ofte svært kostba
kommunen.

Dagens regler om klassedeling med sikte på opplæring på den målform s
i mindretall ved en skole, bygger på viktige språkpolitiske hensyn, på pedago
hensyn og på demokratiske hensyn. Utvalget foreslår derfor at dagens regle
reføres.

Kostnadene ved egen klasse kan avdempes noe dersom kommunene sti
ere enn i dag ved tilrettelegging og organisering av det alternative tilbudet. Utval-
gets flertall foreslår derfor å oppheve foreldrenes rett til å velge den skole der 
læring i mindretallets målform skal gis, og la kommunen bestemme ved hv
skole tilbudet om alternativ målform skal gis. Se også tilsvarende forslag i "Særlig
om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.4 vedrørende samisk opplæring.

Flertallet understreker imidlertid at opplæringen i utgangspunktet bør legg
den eller de skoler der den største gruppe av elever som velger alternativ må
hører hjemme, jf. "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 ovenfor om nærhets
prinsippet. Dessuten bør kommunene fortsatt legge stor vekt på ønskene
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berørte foreldrene. Ikke i noe tilfelle vil kommunen ha anledning til konsekve
legge tilbudet f.eks. til de skoler som av geografiske eller andre grunner vil 
minst attraktive for foreldrene.

Flertallet forutsetter at lovens regler om rett til skyss også skal omfatte sky
hjem til den skole der tilbudet om annen målform blir gitt. Også det vil motv
vedtak om å legge opplæringen til skoler som ligger lenger unna de aktuelle el
enn nødvendig.

Utvalgets medlemmer Folkestad og Wøien mener at dersom det er minst 1
elever på samme klassetrinn i kommunen som velger annen hovedmålform, s
ha rett til å velge ved hvilken skole tilbudet skal gis. Ellers fastsetter kommu
skolested.

31.3.5 Retten til å beholde målform ved skolebytte
Retten til å beholde målform ved skolebytte kom inn i gsl. § 40 nr. 6 i 1979
Ot.prp. nr. 67 (1977-78). Om bakgrunnen for bestemmelsen heter det i Innst. 
33 (1978-79) bl.a.:

«I nokre kommunar er det eigen skole i ei eller fleire grender for born 
første 3-4 klassestega i grunnskolen. Deretter kan elevane måtte føras
til ein større barneskole. Dersom dei overførde elevane har ulikt op
ringsmål med elevane i den mottakande skolen og dersom dei er færr
10 elevar med den eine målforma, må dei overførde elevane, i medha
§ 40 nr. 6, skifte opplæringsmål. § 40 nr. 4 har rett nok i siste lekken ei
gel om at dei som har gått minst 3 år i skolen, har rett til å bruke den 
målforma som før i skriftleg arbeid. Men denne føresegna gjev ikkje he
for krav om særskild opplæring utanom klassen. Dessutan gjeld føres
berre når krinsar blir slegne saman, ikkje når elevar frå ulike krinsar blir
de saman etter dei tre eller fire første åra i skolen.»

Ordningen sikrer mot ufrivillig bytte av hovedmål ved skolebytte etter fullfør
klassetrinn. Et slikt bytte vil kunne være uheldig blant annet for elevenes opplæ
i hovedmålet. Utvalget foreslår derfor at denne ordningen videreføres.

31.3.6 Særlig om målformer i videregående opplæring
Vurderingene i punkt 31.3.1-31.3.5 ovenfor tar sikte på valget av målform i gr
skoleopplæringen.

Som nevnt inneholder lovgivningen om vidergående opplæring i dag in
regler om de sider av spørsmålet om målform som utvalget tar sikte på i dette
let. Andre viktige sider av dette spørsmålet er imidlertid underkastet rettslig re
ring, se blant annet "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 om
opplæringens innhold og "Læremidler og annet utstyr i opplæringen" i kap. 24 om
når læremidler skal tilbys på begge målformer.

På denne bakgrunn ser utvalget ikke grunn til å foreslå lovregler for vider
ende opplæring som tilsvarer de som er vurdert i punkt 31.3.1-31.3.5 ovenfor
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Særlig om fagopplæring i arbeidslivet

32.1 INNLEDNING
Spørsmål som knytter seg til opplæringens struktur og innhold, herunder fa
svenneprøver, er behandlet i sammenheng med den videregående opplæring
øvrig, se "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21. I "Om
ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 foreslår utvalget at dagens regler o
heving av lærekontrakt og tap av rettigheter i hovedsak blir videreført. I "Bruker-
innflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.2.2 foreslås det lovfestet at vergens s
tykke ikke er nødvendig ved inngåelse av lærekontrakt. Endelig er enkelte av
lingenes rettigheter, herunder formidling av lærlinger til lærebedrifter, behand
"Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisni
kap. 19 om spesialundervisning og i "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 om rett
og plikt til opplæring.

I dette kapitlet vil utvalget redegjøre for og vurdere andre forhold som er 
egne for fagopplæringen. Dette gjelder organiseringen av arbeidslivspartenes
kelse i styring av fagopplæringen, herunder deltakelse i læreplanprosessen o
bindelse med fag- og svenneprøver mv., godkjenning av lærebedrifter og læ
driftenes plikter, enkelte forhold knyttet til lærlingenes rettigheter og plikter og
syns- og straffebestemmelser i fagopplæringen.

I forbindelse med Reform 94 er en rekke nye fag kommet inn under fagop
ringsloven. Et eksempel på dette er omsorgsfagene. Opplæring i disse fag finn
det meste sted i offentlige virksomheter av forskjellige slag. Nedenfor i forslag
ny § 4-3 i loven videreføres dagens ordning med at offentlige etater eller instit
ner på samme måte som private bedrifter kan godkjennes som lærebedrifter.

I "Lovstruktur" i kap. 12 foreslår utvalget at fagopplæringen skal reguleres
felles lov for grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Det understre
dette forslaget i seg selv ikke har betydning for lovreguleringens innhold, heru
spørsmålet om hvilken innflytelse partene i arbeidslivet skal ha i styringen av
opplæringen.

32.2 GJELDENDE RETT

32.2.1 Råd og nemnder med deltakelse fra arbeidslivspartene

32.2.1.1 Nasjonalt nivå

Lov om fagopplæring (lfa.) i arbeidslivet pålegger departementet å oppnevn
gende nemnder og råd på nasjonalt nivå med deltakelse fra arbeidslivsparten
– Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA), jf. § 5.
– Opplæringsråd for hvert fag/fagområde, jf. § 6.
– Læreplangrupper til å bistå i læreplanarbeidet, jf. § 18.

RFA skal bistå departementet med råd og ellers ta initiativ til å fremme fagop
ring, jf. lfa. § 5. Etter lfa. § 2 skal uttalelse fra rådet innhentes før et fag- 
arbeidsområde føres inn under lov om fagopplæring.

Mer enn halvparten av medlemmene i RFA skal representere arbeidsliv
tene. Med hjemmel i § 5 gav departementet 19.01.1990 Reglement for Råd
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fagopplæring i arbeidslivet. Reglementet inneholder blant annet en nærmere b
velse av rådets oppgaver.

Opplæringsrådenes oppgaver og sammensetning er fastsatt i lfa. § 6 og i 
ment for opplæringsråd av 01.03.1981. Rådene er blant annet klageinsta
yrkesopplæringsnemndenes faglige vedtak, jf. § 6 fjerde ledd.

Opplæringsrådet har også oppgaver i forbindelse med læreplanarbeidet o
/svenneprøver, jf. lfa. § § 13, 18 og 19. Rådene skal blant annet gi forslag til 
kompetanse for fagene og gi uttalelse om læreplanene for det samlede løp fra 
kurs fram til avsluttet opplæring.

Også i opplæringsrådene skal arbeidslivspartene være i flertall. I tillegg
rådene ha medlemmer med bred kjennskap til opplæringens innhold og opp
jf. § 6 annet ledd.

Læreplangruppene skal bistå i læreplanarbeidet , jf. § 18 femte ledd. Arbe
vet og skolen skal være likeverdig representert i læreplangruppene.

32.2.1.2 Fylkesnivå

Etter lfa. § 7 første ledd skal hver fylkeskommune ha en yrkesopplæringsne
Nemnda skal bestå av to arbeidstakerrepresentanter, to arbeidsgiverreprese
en lærlingerepresentant og to medlemmer oppnevnt av fylkeskommunen, jf. lf
annet ledd.

Yrkesopplæringsnemnda har på vegne av fylkeskommunen det administ
ansvaret for gjennomføringen av lov om fagopplæring, jf. § 7 første ledd. Lo
utdyper ikke nærmere hva som ligger i formuleringen «på vegne av fylkeskom
nen». Formuleringen ble innført ved lov 28.05.1993 nr. 51 uten at dens bety
for kompetanseforholdet mellom fylkeskommunen og nemnda ble nærmere 
mentert i forarbeidene.

For det første er det nemnda som godkjenner lærebedrifter, formidler ele
til de enkelte lærebedriftene og godkjenner lærekontrakter, jf. henholdsvis §
annet ledd, 3 og 10 tredje ledd. Nemnda har videre et tilsyns- og utviklingsan
forhold til fagopplæringen i arbeidslivet, jf. § 7 tredje ledd. Nemnda har også 
gaver i forbindelse med endringer i læreforholdet (§ 15), heving av lærekontra
16) og fag- og svenneprøver (§ § 19-22).

Nemnda skal oppnevne rådgivende yrkesutvalg for det enkelte fag eller fa
råde , jf. § 7 femte ledd. Departementet kan fastsette forskrifter for yrkesutvalg
sammensetning og virksomhet. Slike forskrifter er gitt i Regler om oppnevn
sammensetting og virksomhet for yrkesutvalg for yrkesopplæring i skole og y
utvalg for fagopplæring i arbeidslivet av 01.12.1981.

Etter § 7 sjette ledd kan fylkeskommunen eller staten pålegge yrkesopplæ
nemnda andre oppgaver i tilknytning til fagopplæringen. Samtidig kan departe
tet gi forskrifter for nemndas virksomhet, jf. § 7 åttende ledd. Slike forskrifter er
i Reglement for fylkeskommunale yrkesopplæringsnemnder av 20.04.1987.

Yrkesopplæringsnemnda skal ha et sekretariat med en leder, jf. § 7 tredje
Fylkeskommunen står fritt med hensyn til den organisatoriske plasseringe
sekretariatet, jf. Ot.prp. nr. 87 (1984-85), s. 8, men det er forutsatt i lovforarbe
at sekretariatet er ansvarlig overfor nemnda, ikke overfor de øvrige myndigh
fylkeskommunen, jf. Ot.prp. nr. 6 (1979-80), s. 33 og Ot.prp. nr. 87 (1984-85),

32.2.1.3 Medlemmer av råd, utvalg og nemnder

Etter lfa. § 9 har en plikt til å la seg oppnevne som medlem av Rådet for fago
ring i arbeidslivet, opplæringsråd, yrkesopplæringsnemnd, stedlig yrkesutvalg
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venemnd og klagenemnd. Medlemmene kan imidlertid kreve seg fritatt for ny 
nevning for like lang periode som de har gjort tjeneste i sammenheng. Vider
den som har fylt 60 år, kreve seg fritatt.

32.2.2 Godkjenning av lærebedrifter
Lærebedrifter må godkjennes av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemn
lfa. § 4 annet ledd. Lærebedrifter som godkjennes, må være i stand til å gi opp
i samsvar med læreplanen for det aktuelle faget, og en faglig utdannet pers
være ansvarlig for opplæringen (faglig leder). Loven fastsetter ikke nærmere
til faglig leders kompetanse. I lovforarbeidene heter det imidlertid at den som
gi opplæring i et fag, selv må ha utdanning i faget, jf. Ot.prp. nr. 6 (1979-80), s

Godkjente lærebedrifter kan bestå av en eller flere enkeltbedrifter, samme
ninger, offentlige etater eller institusjoner, jf. § 4 nr.1. Når flere arbeidsgivere
sammen om opplæringen av en eller flere lærlinger betegnes dette som opplæ
kontor eller opplæringsring, jf. lfa. § 4 første ledd nr. 2 og 3.

En skole kan være deltaker i en opplæringsring eller et opplæringskontor
4 tredje ledd og Ot.prp. nr. 87 (1984-85). Skolen kan imidlertid ikke påta
arbeidsgiveransvar for lærlingen eller godkjennes som lærebedrift alene.

Etter lfa. § 4 fjerde ledd kan departementet gi forskrifter om vilkår for godk
ning av lærebedrifter. Forskrift av 01.02.1991 nr. 195 om godkjenning av op
ringskontor for fagopplæring bestemmer blant annet at opplæringskontoret ska
tilsyn med opplæringen i medlemsbedriftene, jf. § 3 annet ledd. I tillegg til op
ringskontoret skal også de deltagende bedrifter godkjennes av yrkesopplæ
nemnda, jf. § 5.

Dersom ikke annet er avtalt, lønnes lærlingen av den medlemsbedrift der
læringen til enhver tid finner sted, jf. § 2 siste ledd. De plikter og rettigheter 
følger av arbeidsmiljøloven, gjelder i forholdet mellom lærlingen og den bedrift
opplæringen finner sted.

32.2.3 Lærebedriftenes rettigheter og plikter
En bedrift kan stille krav til de lærlinger den vil ta inn, og herunder unnlate å ta 
de lærlinger som yrkesopplæringsnemnda formidler, jf. inntaksforskriften § 
Etter lfa. § 24 får en lærebedrift tilskudd etter forskrift som fastsettes av dep
mentet. Slike tilskuddsregler er fastsatt i rundskriv F-12/94.

Når en lærling er tatt inn, skal lærebedriften, herunder sammenslutning av
bedrifter som har gått sammen om opplæringen (se punkt 32.2.2 ovenfor), gi l
gen opplæring etter fastsatt læreplan (se lfa. § 18 første ledd) og sørge for de
læring som er nødvendig for å nå de fastsatte mål, jf. § 11 nr. 1. Gjelder opplæ
fag med teorikrav utover grunnkurs og videregående kurs I, må lærebedr
dekke omkostningene ved denne tilleggsopplæringen.

Etter § 11 nr. 2 skal lærebedriften legge vekt på å skape et godt arbeids- og
miljø. Summen av lærlingens arbeidstid og eventuelle skoletid skal ikke over
den arbeidstid som gjelder for andre arbeidstakere i faget.

Lærebedriften har ansvar for å melde lærlingen opp til fag- eller svennep
jf. § 11 nr. 3. Lærebedriften skal stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, u
m.m. til prøven. Produktet av prøven blir lærebedriftens eiendom.

Av straffebestemmelsen i lfa. § 14 framgår det videre at lærebedriften har
til å forelegge lærekontrakten for yrkesopplæringsnemnda for godkjenning.
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32.2.4 Lærlingenes rettigheter og plikter
Begrepet lærling defineres i lfa. § 3 første ledd:

«Lærling etter denne lov er den som i samsvar med bestemmelsen i
har inngått lærekontrakt i fag som er lagt under denne lov, med sikte på
prøve/svenneprøve.»

Lærlingene har rett til å få opplæring i henhold til læreplanen og rett til fri for å g
nomføre teoriopplæringen, jf. § 12 nr. 1. Samtidig har lærlingen «plikt til å d
aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmil
gode samarbeidsforhold», jf. § 12 nr. 2.

Lærlingene omfattes av arbeidsmiljøloven, jf. lfa. § 17 første ledd. Reglen
heving av lærekontrakt i lfa. § 16 skal imidlertid gå foran avskjedsbestemme
aml. § 66, jf. lfa. § 16 annet ledd. Videre bestemmer lfa. § 17 at arbeidsavtalen
nært opphører ved læretidens slutt, selv om det ikke er avtalt.

For tariffbundne bedrifter er avlønning og eventuelt skyss for lærlinger reg
i tariffavtale, mens den enkelte arbeidskontrakt fastsetter vilkårene der hvor t
avtale ikke gjelder.

Lærlingene har rett til å benytte den pedagogisk-psykologiske tjenesten
lov om videregående opplæring, jf. lfa. § 13 femte ledd.

32.2.5 Lærekontrakt
Skriftlig lærekontrakt skal som hovedregel opprettes ved starten av læreforh
jf. lfa. § 10 første ledd. Unntak gjelder for lærlinger med kontrakt opprettet i h
hold til lfa. § 1b femte ledd., jf. § 10 annet ledd. Bestemmelsen i § 1b femte
åpner for lærekontrakt med hele opplæringen i bedrift når lærlingen begynner 
etter fylte 21 år. I slike tilfeller innledes læreforholdet med en prøvetid på 
måneder. Kontrakten skal opprettes før utløpet av prøvetiden.

Når læreforholdet er knyttet til opplæringskontor, skal lærekontrakten inn
mellom lærlingen og opplæringskontoret, jf. lfa. § 4 første ledd nr. 2. Ved lær
hold knyttet til opplæringsringer er den hovedansvarlige lærebedriften part, jf
§ 4 første ledd nr. 3.

Lærekontraktens gyldighet er betinget av yrkesopplæringsnemndas god
ning, jf. § 10 tredje ledd tredje punktum. Loven setter ikke vilkår for godkjenn
og departementets hjemmel til å gi forskrifter om lærekontraktens innhold og f
jf. § 10 tredje ledd første punktum, er ikke benyttet.

Etter § 10 siste ledd kan yrkesopplæringsnemnda i visse tilfeller godkj
avvikende kontraktsvilkår, se nærmere "Opplæring av barn, unge og voksne me
særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.4.5.5.

Endringer i læreforholdet, herunder heving av lærekontrakt, er regulert i l
§ 15 og 16.

32.2.6 Tilsyns- og straffebestemmelser
Yrkesopplæringsnemnda skal føre tilsyn med gjennomføringen av lov om fag
læring, jf. lfa. § 7 tredje ledd. Sammen med faglig leder skal arbeidstakerrepr
tanter føre tilsyn i den enkelte lærebedrift, jf. lfa. § 8.

Tilsynsbestemmelsene gir ikke hjemmel til å gi pålegg overfor lærebedrift
Yrkesopplæringsnemnda kan imidlertid frata lærebedriften retten til å ha lærlin
lfa. § 4 annet ledd.

Visse overtredelser av lov om fagopplæring er straffesanksjonert, jf. lfa. §
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32.3 UTVALGETS VURDERINGER

32.3.1 Generelt

I forbindelse med Reform 94 ble fagopplæringen tilpasset den nye strukturen i
regående opplæring, herunder retten til 3-årig videregående opplæring. I den f
delse ble lov om fagopplæring i arbeidslivet vurdert med tanke på nødvendige
ringer. Vurderingen resulterte i en rekke endringer i alle delene av loven, jf. Ot
nr. 31 (1992-93), som er et av utvalgets grunnlagsdokumenter.

På denne bakgrunnen vil utvalget i hovedsak foreslå en videreføring av in
det i dagens lovregulering av fagopplæringen i bedrift. Med særlig tanke på fo
ling og klargjøring skal utvalget imidlertid vurdere enkelte endringer i forhold
dagens lovregulering.

Utvalget skal også vurdere deler av lovreguleringen av arbeidslivspartene
takelse i styringen av fagopplæringen, særlig sett i forhold til fylkeskommun
ansvar for videregående opplæring. Av tidsmessige årsaker ble denne lovreg
gen ikke vurdert i forbindelse med fase I i kommunelovtilpasningen, se Ot.prp
59 (1992-93), s. 56-57.

32.3.2 Trepartssamarbeidet i statlige organer
Den offentlige styringen av fagopplæringen er basert på samarbeid med pa
arbeidslivet.

Norge er part i ILO-konvensjon nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæ
Konvensjonen forplikter statene til gradvis å bygge ut sin yrkesrettledning og y
opplæring i samarbeid med partene i arbeidslivet. Statenes plikt til å samar
med partene i arbeidslivet er imidlertid betinget av at det «høver og er i samsva
nasjonal lov og praksis» (art. 4).

I tilknytning til konvensjonen anbefaler ILO-rekommandasjon nr. 150 bl
annet representasjon fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjone
organer som er ansvarlig for styringen av offentlige opplæringsinstitusjoner o
tilsynet med deres virksomhet» (art. 69). Dagens lovregulering av styringsor
gen i fagopplæringen i Norge bygger i stor grad på dette utgangspunktet.

Etter utvalgets oppfatning er arbeidslivspartenes medvirkning en forutse
for at systemet med videregående opplæring i bedrift skal fungere etter sin he
Det er først og fremst partene som kan motivere bedriftene til å motta lærli
Arbeidslivspartene har også i særlig grad kunnskap om arbeidslivets beho
yrkeskompetanse.

I St.meld. nr. 37 (1991-90) om organisering og styring av utdanningssek
går Regjeringen inn for at Rådet for fagopplæring videreføres. Det begrunnes
annet slik (s. 38):

«Det er viktig at arbeidslivets parter har en særlig innflytelse over op
ringens innhold, og departementet har behov for en spesiell kontakt
partene i arbeidslivet for å høre deres syn på fagopplæringen. Fellese
ringen mellom LO og NHO viser at partene i arbeidslivet er interesser
bidra konstruktivt, i et samarbeid med departementet, for å utvikle fag
læringen videre.»

I meldingen heter det også at partene i arbeidslivet fortsatt bør ha vesentlig i
telse på utviklingen av læreplaner for fagopplæringen gjennom opplæringsrå
(se s. 24 og 38). Meldingen tar derimot ikke stilling til de fylkeskommunale yrk
opplæringsnemndene (se s. 40).
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Stortingets kirke- og undervisningskomité sluttet seg til meldingens syn
Rådet for fagopplæring og understreket at partene i arbeidslivet skal være ree
viktige medspillere for departementet når det gjelder behov, omfang og kvalit
opplæringen (Innst. S. nr. 186 (1990-91), s. 11-12).

På denne bakgrunnen foreslår utvalget at dagens ordning med lovregule
takelse fra arbeidslivets parter i rådgivende organer for staten blir viderefør
statlige rådsorganene er i hovedsak tillagt en rådgivende funksjon. Med unnt
rådenes behandling av klager over yrkesopplæringsnemndenes faglige v
utgjør lovreguleringen av opplæringsrådenes virksomhet således ingen direkt
ding av den fylkeskommunale opplæringsvirksomheten.

Utvalgets flertall foreslår ikke endringer i forhold til innholdet i dagens lovr
gulering. Medlemmene Folkestad og Wøien viser til sitt forslag til representasjon fra
undervisningspersonalet i punkt 32.3.6.

32.3.3 Trepartssamarbeidet i fylkeskommunale organer
Lovens pålegg om yrkesopplæringsnemnder innebærer en sterk binding av d
keskommunale organisasjonsfriheten. Ordningen bryter med det prinsipp ba
nye kommuneloven som sier at fylkeskommunens myndighet ligger i fylkestin
som selv skal kunne organisere den fylkeskommunale virksomheten.

I motsatt retning legger utvalget stor vekt på den kunnskap og erfaring o
kontakter som arbeidslivspartene kan tilføre den videregående opplæringsvirk
heten gjennom direkte deltakelse i styringen av fagopplæringen. De internas
forpliktelser som er nevnt ovenfor, og den etablerte tradisjonen på dette om
trekker i samme retning.

Gjennom Norges ratifisering av ILO-konvensjon nr. 142, har partene i arbe
livet blitt gitt et grunnlag for å delta i utforming og styring av fag- og yrkesopp
ringen som må innpasses i lovsamordningen. Konvensjonen art. 5 lyder slik:

«Politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesrettleiing og yrkesopplæring sk
utformes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakernes og arbe
vernes organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner når 
ver og er i samsvar med internasjonal lov og praksis.»

Det er et klart motsetningsforhold i prinsippene som ligger til grunn for ILO-k
vensjonen og intensjonen i kommuneloven om overføring av større myndigh
folkevalgte organer på kommunalt nivå.

Slik det nye systemet for fag- og yrkesopplæring er utformet gjennom Re
94 foreligger det fremdeles et sterkt behov for arbeidslivspartenes deltakelse
statlige og fylkeskommunale forvaltningen. Grunnlaget for å oppfylle reform
mål om å tilby 1/3 av ungdomskullet kontrakt med lærebedrift de to siste åre
utdanningen, forutsetter forvaltningsmessige ordninger som gir partene 
adgang til å påvirke spørsmål som gjelder volum, formidling, yrkesveiledning, 
luering, godkjenning, kvalitetssikring, m.v.

På denne bakgrunnen går utvalgets flertall inn for å videreføre yrkesopplæ
ringsnemnda som obligatorisk ledd i den fylkeskommunale styring av fagopplæ
gen.

Medlemmene Berg, Hildrum, Hjortland, Hove, Loe, Skard og Sørensen er av en
annen oppfatning. Ved Reform 94 er fagopplæringen blitt en fullt ut integrert d
den videregående opplæringen med fylkeskommunen som ansvarlig mynd
Det gjelder også det endelige ansvaret for å gi lærlingene den praktiske de
opplæringen i vedkommende fag.
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Disse forholdene tilsier etter disse medlemmers oppfatning at regelen o
særskilt yrkesopplæringsnemnd med spesielle fullmakter etter lov/forskrift ikke
videreføres. Det bør i stedet gis en generell regel om fylkeskommunens plik
organisere virksomheten slik at partene i arbeidslivet sikres reell medvirknin
innflytelse i samsvar med våre internasjonale forpliktelser (ILO-konvensjon
142). Den enkelte fylkeskommune vil da kunne fastsette egnet politisk og adm
trativ organisering, slik kommuneloven forutsetter. Disse medlemmer foreslår
for at lovbestemmelsen utformes som en plikt for fylkeskommunen til å utfør
oppgaver som skal gjøres i de enkelte fylker.

32.3.4 Nærmere om yrkesopplæringsnemndas stilling
Innenfor rammen av forslaget fra utvalgets flertall foreslår utvalget enkelte en
ger og presiseringer i forhold til dagens lovregler om yrkesopplæringsnem
kompetanse og virksomhet. Etter utvalgets oppfatning bør loven blant annet i 
grad enn i dag klargjøre forholdet mellom fylkeskommunens og yrkesopplær
nemndas kompetanse.

Utvalget nevner først at departementets kompetanse etter lfa. § 7 til å gi 
relle pålegg bør videreføres, men at det bør presiseres at slike regler er fors
se fvl. § 2 og nærmere utredning om forvaltningslovens regler om forskrifter i "Sær-
lig om reglene for enkeltvedtak og forskrift" i kap. 15. Tilsvarende presisering bø
foretas i tilknytning til departementets kompetanse etter lfa. § 7 femte ledd ti
regler for yrkesutvalgenes sammensetning og virksomhet.

I denne sammenheng vises det for øvrig til utvalgets forslag i "Rett og plikt til
opplæring" i kap. 18 punkt 18.6.1 om å videreføre departementets kompetans
gi forskrifter om formidling av elever til lærebedrift.

Når det gjelder forholdet mellom yrkesopplæringsnemnda og andre orga
fylkeskommunen, vil utvalget for det første foreslå å oppheve nemndas plikt
medvirke til fullført opplæring i skole for personer som ikke får nytt læreforh
etter at tidligere forhold er avbrutt, jf. lfa. § 15 annet ledd annet punktum. Siden
keskommunen ellers har det direkte ansvaret for videregående opplæring i sk
det lite naturlig å gi yrkesopplæringsnemnda noe ansvar på dette området ved
av fylkeskommunens ansvar.

For å bidra til bedre samordning mellom yrkesopplæringsnemndas og fy
kommunens virksomhet i fagopplæringen foreslås det videre at dagens be
melse i lfa. § 7 sjuende ledd om plikt til å rapportere om virksomheten og tilta
betydning for fagopplæringen også skal gjelde overfor fylkeskommunen.

Fylkeskommunen bør ha hjemmel til å fastsette hvem som skal møte i ne
sammen med arbeidskraftmyndighetene, jf. lfa. § 7 fjerde ledd. Det foreslås o
det - i tråd med dagens praksis - presiseres at arbeidskraftmyndighetene i 
sammenheng er fylkesarbeidskontoret.

Utvalget finner ellers grunn til å foreslå bestemmelser som kan klarg
omfanget av fylkeskommunens kompetanse til å instruere yrkesopplæringsne
under utførelsen av de oppgaver nemnda er tillagt ved lov. Det gjelder
– godkjenning av lærekontrakter og lærebedrifter
– formidling av elever til den enkelte lærebedrift
– tilsynsansvar - utviklingsansvar
– oppgaver og kompetanse i forbindelse med endring av eller avbrudd i læ

hold og heving av lærekontrakt, herunder bortfall av opplæringsretten
– utstedelse av fag- og svennebrev.
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Utgangspunktet bør tas i fylkeskommunens ansvar for utbygging og drift av vid
gående opplæring. Dette ansvaret gir behov for et minimum av fylkeskomm
styring også med den del av videregående opplæring som foregår i bedrift.
dette gjelder særlig forhold som er av betydning for dimensjoneringen av op
ringstilbudet, herunder antall skoleplasser. Fylkeskommunens styringsbeh
ikke like fremtredende i saker av mer faglig karakter.

Etter utvalgets syn bør fylkeskommunen ha instruksjonskompetanse i fo
til nemndas utviklingsansvar. Utvalgets flertall mener i tillegg at den sterke sam
menhengen mellom endring og heving av læreforhold og retten til opplæring t
at fylkeskommunen også bør kunne instruere nemnda i slike spørsmål.

Derimot vil spørsmål som gjelder godkjenning av lærekontrakter og lærebe
ter, tilsyn med opplæringen og utstedelse av fag- og svennebrev, etter utvalge
fatning i hovedsak være av faglig karakter. Slike spørsmål bør derfor unntas fr
keskommunal instruksjonsmyndighet. Det samme gjelder yrkesopplæringsn
das formidling av de enkelte lærlinger til de godkjente lærebedriftene med le
lærlingeplasser. Det vises til at denne formidlingen ikke legger ressursmessig
dinger på fylkeskommunens skolevirksomhet eller innvirker på omfanget a
totale tilskuddene til lærebedriftene.

Fylkeskommunen må ha instruksjonsmyndighet i forhold til nemndas e
økonomi og organisering. Videre mener utvalgets flertall at fylkeskommunens fri-
het til å organisere sekretariatsfunksjonen for nemnda og dens kompetanse i 
delse med sekretariatets økonomi bør fremgå av loven.

Det understrekes at sekretariatsfunksjonen vil være underlagt nemndas in
sjonsmyndighet alene i alle andre spørsmål enn sekretariatets organisering o
nomi. Det hindrer imidlertid ikke at sekretariatets personale også kan tillegges 
fylkeskommunale oppgaver. På slike områder vil personalet på vanlig måte
underlagt fylkeskommunens instruksjonsmyndighet.

Fylkeskommunen skal fortsatt kunne pålegge nemnda oppgaver utover de
gaver som framgår av lov og forskrift, jf. lfa. § 7 sjette ledd. Ved utførelsen av 
oppgaver skal yrkesopplæringsnemnda være underlagt fylkeskommunens in
sjonsmyndighet.

Fylkeskommunens instruksjonsmyndighet i forhold til oppgaver som påle
gjennom forskrift, bør avklares i de samme forskriftene.

Medlemmene Sverdrup og Aagesen mener i motsetning til flertallet at også opp
gaver og kompetanse i forbindelse med endring eller avbrudd i læreforho
heving av lærekontrakt, først og fremst dreier seg om faglige forhold og derfo
være unntatt fra fylkeskommunens instruksjonskompetanse. Ved å gi fylkes
munen instruksjonskompetanse i slike saker griper man inn i den tilpasning s
gjort i tre-partssamarbeidet gjennom organiseringen av yrkesopplæringsnemn

Disse medlemmer er ellers enige i at fylkeskommunen fastsetter rammen
yrkesopplæringsnemndas sekretariats økonomi. Fylkeskommunen organisere
sekretariatsfunksjonen fritt i forhold til den organisatoriske plasseringen av s
tariatet. Det forutsettes imidlertid at yrkesopplæringsnemndas administrasjon
underlegges en annen fylkeskommunal administrasjon som har andre primæ
gaver. Yrkesopplæringsnemnda skal dermed ha sin egen administrasjon med
og administrativ leder i et direkte instruksjonsforhold til nemnda.
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32.3.5 Særlig om arbeidslivspartenes deltakelse ved utarbeidelse av lærepl
ner og i tilknytning til fag- og svenneprøver

Både Rådet for fagopplæring i arbeidslivet, opplæringsrådene og yrkesopplæ
snemndene har lovfestede oppgaver i forbindelse med utarbeidelse av lærepla
oppgaver i tilknytning til avvikling av fag- og svenneprøver.

Etter utvalgets oppfatning er det viktig å bevare arbeidslivspartenes innfly
på opplæringens innhold. Partenes kunnskap om arbeidslivets behov for yrke
petanse bør bringes inn ved utformingen av læreplanene. Utvalget foreslår de
dagens lovregulering av partenes deltakelse i læreplanprosessen videreføre
omfatter også dagens ordning med læreplangrupper.

Partenes deltakelse i forbindelse med lærlingvurderingen (fag- og svenn
ver) bør imidlertid henvises til regulering i forskrifter. Rådet for fagopplærin
arbeidslivet bør fortsatt ha rett og plikt til å uttale seg i forbindelse med utarbe
sen av slike forskrifter. I "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap.
21 foreslår utvalget å gi departementet hjemmel til å gi forskrifter om lærlingvu
ring, herunder klage på vurdering. Lovregulering av arbeidslivspartenes delta
på dette området vil i for stor grad begrense departementets muligheter for å
hensiktsmessige ordninger for prøveavviklingen. Det må også antas at parten
takelse i læreplanprosessen i tilstrekkelig grad vil bidra til å ivareta yrkesl
behov ved utforming av fag- eller svenneprøver. Utvalget forutsetter i denne fo
delse at prøvene utformes på bakgrunn av læreplanene.

32.3.6 Særuttalelse fra medlemmene Folkestad og Wøien om undervisning
personalets representasjon i RFA, opplæringsråd og yrkesopplæ-
ringsnemnder.

Det såkalte trepartssamarbeidet er lagt til grunn ved sammensetningen i stat
fylkeskommunale organer for fagopplæringen. Denne sammensetningen er be
net i ILO-konvensjonen nr. 142. Artikkel 5 i nevnte konvensjon er formulert sl

«Politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesrettleiing og yrkesopplæring sk
utformes og gjennomføres i samsvar med arbeidstakernes og arbeids
nes organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner når de
og er i samsvar med nasjonal lov og praksis.»

En kan ikke av konvensjonen avlede sammensetningen til bare å omfatte pa
arbeidslivet og myndighetene selv.

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet og opplæringsrådene er rådgivende 
ner for departementet. En tredjedel av medlemmene i disse rådene er oppne
og representerer departementet. Stortinget påpekte at det «lett skapes urydd
hold om et rådgivende organ hvor departementet selv deltar, gir råd til seg 
(Innst. O. nr. 80 1992-93, s. 16).

Ved Reform 94 er fagopplæring i skole og arbeidsliv integrert ved at nor
modellen er to år i skole og resten i bedrift. Læreplaner for hele opplæringslø
innført. Disse forholdene burde tilsi at RFA og opplæringsrådene skal ha repr
tanter for arbeidslivets parter, mer enn halvparten, og fra undervisningsperso
I tillegg burde yrkesopplæringsnemndas antall utvides ved at representant
undervisningspersonalet tilkjennes rett til deltakelse. Lovteksten må utformes 
med dette slik at undervisningspersonalet sikres representasjon i disse organ
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32.3.7 Særlig om valgbarhet og plikt til å motta valg
Reglene i kommuneloven § 14 om valgbarhet og plikt til å ta imot valg for b
annet fylkeskommunale nemnder opprettet etter andre lover vil i utgangspu
antas å omfatte yrkesopplæringsnemnder, yrkesutvalgene og eventuelle fylke
munale prøvenemnder (sml. lfa. § 22).

Som nevnt i punkt 32.2.1.3 gir lfa. § 9 særskilte regler om plikt til å ta imot v
Reglene tilsvarer i hovedsak reglene om plikt til å motta valg i kommuneloven 
Imidlertid er aldersgrensen etter kommuneloven 65 år, mens den etter lov om
opplæring er 60 år. Videre har kommuneloven bestemmelser som knytter plik
bostedskommune eller bostedsfylke, mens tilsvarende bestemmelser ikke e
lov om fagopplæring.

Utvalget finner ikke grunn til å foreslå at særlige regler i opplæringslovgivn
gen om valg til fylkeskommunale nemnder og utvalg skal opprettholdes. De vu
ringer som ligger til grunn for kommunelovens bestemmelser, må antas å få a
delse også i forhold til yrkesopplæringsnemnder, yrkesutvalg og fylkeskommu
prøvenemnder.

Utvalget foreslår derfor at de særlige bestemmelsene i lfa. § 9 om plikt til
imot oppnevning som medlem av yrkesopplæringnemnda og yrkesutvalg opph
Slike spørsmål må løses etter kommunelovens bestemmelser.

Plikten til å ta imot oppnevning som medlem av Rådet for fagopplæring, 
læringsrådene og statlige nemnder for lærlingvurdering (fag- og svenneprøve
derimot fremdeles fremgå av loven. På dette området er det ikke generelle l
stemmelser å falle tilbake på.

32.3.8 Godkjenning av lærebedrifter
Etter lfa. § 4 er «opplæringsring» to eller flere bedrifter som går sammen om
læringsansvaret for en eller flere lærlinger. I praksis er «opplæringskontor» et 
dinerende organ for samarbeid mellom flere lærebedrifter som har selvst
ansvar for sine lærlinger. I «opplæringsringer» vil en av bedriftene bli ansett
hovedbedrift og tillegges ansvaret for lærlingene.

Definisjonen skal bidra til å klargjøre at yrkesopplæringsnemnda kan 
kjenne at flere bedrifter går sammen om opplæringsansvaret. I tilknytning til 
nisjonen er det gitt bestemmelser om hvem som skal være parter i lærekontra

Utvalget foreslår en forenkling av bestemmelsene om godkjenning av en 
bedrift (jf. lfa. § 4), som i dag må antas å være unødig komplisert. Nærmere 
om hvem som er parter i lærekontrakten, bør henvises til vilkår som måtte bli 
tet til godkjenningsvedtaket eller til forskrifter gitt av departementet.

Loven gir ikke nærmere regler om hvilken utdanning som kreves av den fa
utdannete personen (faglig leder), som etter lfa. § 4 skal forestå opplæringe
lærebedrift som tar inn lærlinger. Utvalget foreslår derfor å presisere utdanning
vet i samsvar med det som er uttalt i lovforarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 6 (1979-8
30 (utdanning i faget). Dette fører ikke nødvendigvis til krav om at denne pers
skal ha fag- eller svennebrev i vedkommende fag.

Som nevnt under punkt 32.2.2 ovenfor, kan en skole være deltaker i en o
ringsring eller et opplæringskontor. Skolen kan imidlertid ikke påta seg arbei
veransvar for lærlingen eller godkjennes som lærebedrift alene. I praksis bidra
lene på det administrative og rådgivende planet og vil ikke selv stå for opplæri
lærlingene.

Etter utvalgets oppfatning bør lovreguleringen av skolens deltakelse i oppl
gen av lærlinger klargjøres i samsvar med dagens praksis. Utvalget foreslår 
at dagens lovregulering av skolens deltakelse oppheves. En skole kan bidr
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organisering og råd uten at det har hjemmel i lov. Skoler vil også kunne godkje
som lærebedrift når de opptrer som bedrifter. I andre sammenhenger kan ik
skole godkjennes som lærebedrift.

Endelig foreslår utvalget å oppheve den særlige reguleringen i lfa. § 10 
ledd første punktum av adgangen til å frata lærebedriften retten til å ha lærl
Det vil her være tilstrekkelig å vise til de alminnelige forvaltningsrettslige regl
om tilbaketrekking av tillatelser.

32.3.9 Lærebedriftenes opplæringsansvar
Etter lfa. § 11 nr.1 skal lærebedriftene i dag «sørge for at lærlingen får den o
ring som er nødvendig for å nå de mål som er fastsatt». Etter utvalgets oppf
er lærebedriftenes plikter på dette punktet for strengt formulert. De plikter love
uttrykk for, kan i visse tilfeller være umulig å oppfylle. Slik bestemmelsen er 
mulert, er den heller ikke i overensstemmelse med utvalgets syn på innhold
lærlingers og elevers rett til opplæring etter læreplanen, se nærmere i "Rett og plikt
til opplæring" i kap. 18, og lærebedriftenes opplæringsplikt skiller seg fra fylk
kommunens plikt til å gi opplæring i skole i samsvar med læreplanene.

Utvalget foreslår etter dette å gi lærebedriftenes opplæringsplikt en slik fo
lering at den stemmer overens med lærlingenes opplæringsrett og blir likelyd
med de tilsvarende plikter som hviler på fylkeskommunen i forbindelse med s
tilbudet.

32.3.10 Straff
Etter lfa. § 14 er det satt straff for unnlatelse av å inngå skriftlig lærekontrakt, 
forsømmelse av opplæringsansvaret og unnlatelse av å forelegge lærekontrak
yrkesopplæringsnemnda.

Det første forholdet har bakgrunn i den tidligere plikten til å tilby lærekontr
til bedriftens unge arbeidstakere. Når bedriftene etter lov 28.05.1993 nr. 51 ikk
ger har en slik plikt (jf. Ot.prp. nr. 31 (1992-93), s. 12), finner utvalget ikke gr
til å opprettholde denne delen av straffebestemmelsen.

De to øvrige forholdene må begge anses relevante for å bli godkjent som
bedrift. Men etter utvalgets oppfatning vil tilbaketrekning av godkjenning s
lærebedrift være en mer naturlig reaksjon enn straff.

På denne bakgrunnen foreslår utvalget at straffebestemmelsen i lfa. § 14
heves i sin helhet.

32.3.11 Opphør av lærekontrakten
Etter lfa. § 17 opphører arbeidsavtalen «ordinært» ved læretidens slutt. Utvalg
ikke se hvilke forhold som kan begrunne unntak fra denne hovedregelen. Hv
ikke regelen er gjort absolutt, er heller ikke begrunnet i forarbeidene, jf. Ot.prp
31 (1992-93) og Innst. O. nr. 80 (1992-93). Utvalget foreslår derfor at bestem
sen om at lærlingers arbeidsavtale opphører ved læretidens slutt, skal være a

32.3.12 Forholdet til de arbeidsrettslige stillingsvernregler
Lærlingen er arbeidstaker i arbeidsmiljølovens forstand, jf. lfa. § 17. Det bør v
reføres som et av utgangspunktene for lærlingens rettslige stilling.

Lærekontrakten vil være omfattet av særskilte hevingsregler, se "Om ordensre-
glement, bortvisning mv." i kap. 30, der dagens bestemmelse i lfa. § 16 om hev
av lærekontrakt foreslås videreført. Etter lfa. § 16 annet ledd annet punktum g
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ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser om avskjed ved heving etter lfa. § 16. D
ikke gjort unntak fra de øvrige stillingsvernreglene i arbeidsmiljøloven.

Utvalgets foreslår at læreforhold unntas fra arbeidsmiljølovens regler om
lingsvern i sin helhet. Det antas at dagens hevingsregler vil gi tilstrekkelig a
ning til å bringe læreforholdet til opphør. Samtidig er en forsvarlig saksbehan
sikret gjennom krav om samtykke fra fylkeskommunen ved yrkesopplæri
nemnda og dermed også gjennom forvaltningslovens regler. Ved at de rele
bestemmelsene er samlet i en lov, vil et slikt unntak også bidra til å forenkle l
guleringen av læreforholdets opphør.

Ved lov 28.05.1993 nr. 51 ble fagopplæringslovens regler om prøvetid i ho
sak opphevet. En særlig prøvetidsregel ble beholdt for lærlinger som begyn
lære etter fylte 21 år, og som skal gjennomføre hele sin videregående opplæ
bedrift, jf. lfa. § § 1b femte ledd og 10 annet ledd. I prøvetiden er oppsigelsesfr
kortere og vernet mot oppsigelse svakere enn i faste tilsettingsforhold, jf. am
58 nr. 6 og 63 første ledd.

Utvalgets flertall kan ikke se at den særlige prøvetidsregelen er tilstrekk
begrunnet. Også overfor lærlinger som tar hele opplæringen i bedrift etter fyl
år, må hevingsreglene i opplæringslovgivningen antas å være tilstrekkelige.
lærlinger vil ha samme behov for stabilitet og forutberegnelighet i opplærings
asjonen som andre lærlinger. Utvalgets flertall vil derfor ikke foreslå prøvetid
gler i den nye opplæringsloven.

Medlemmet Sverdrup kan ikke slutte seg til flertallets forslag om å fjerne pr
vetidsregelen i lfa. § 10 annet ledd. Disse lærlingene, som har tegnet kontrakt
hold til lfa. § 1b femte ledd, kommer i en annen stilling enn øvrige lærlinger. D
medlem ønsker derfor å opprettholde någjeldende prøvetidsregler for disse l
gene.

32.3.13 Tidspunkt for inngåelse av lærekontrakt
En lærekontrakt skal inngås ved læreforholdets begynnelse (lfa. § 10 første 
For lærlinger som tar hele opplæringen i bedrift etter fylte 21 år skal lærekontra
opprettes før utløpet av prøvetiden på seks måneder (lfa. § 10 annet ledd).

Etter arbeidsmiljøloven § 55 B første ledd slik den lyder etter lov 24.06.1
nr. 41 skal skriftlig arbeidsavtale foreligge senest en måned etter at arbeidsfor
begynte. Lovendringen var en konsekvens av Rådsdirektiv 91/533/EØF
arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakere om vilkårene i arbeidsavtalen
arbeidsforholdet.

Regjeringen har på denne bakgrunn foreslått endringer i lfa. § 10 annet led
at bestemmelsen kommer i samsvar med arbeidsmiljøloven § 55 B, se Ot.prp.
(1994-95), s. 2. Etter forslaget skal lærekontrakten opprettes senest en måne
at læreforholdet startet. Etter lfa. § 1b femte ledd vil lærlinger dermed bli like
med øvrige arbeidstakere. Ved sluttbehandlingen av utvalgets utredning var f
get enda ikke ferdigbehandlet i Stortinget.

Særreglene om tidspunkt for inngåelse av lærekontrakt for enkelte lærlinge
antas å være begrunnet i de særlige prøvetidsreglene. I punkt 32.3.12 ovenfo
slår utvalgets flertall å oppheve særreglene om prøvetid. Dermed bortfaller
grunnlaget for særskilte regler om tidspunkt for kontraktsinngåelsen. Utvalgets fler-
tall fremmer et forslag i samsvar med dette.

Medlemmet Sverdrup er ikke enig i begrunnelsen for å ta bort den særlige re
om opprettelse av lærekontrakt for lærlinger som tar hele opplæringen i bedrift
fylte 21 år. Det har blant annet sammenheng med at dette medlem ønsker de 
prøvetidsreglene opprettholdt, se ovenfor under punkt 32.3.12. Dette medle
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imidlertid enig i forslaget om at lærekontrakt skal opprettes senest en måned
at læreforholdet startet.
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Særlig om samisk opplæring

33.1 INNLEDNING
Utvalgets mandat og den særlige presisering av dette for samisk opplæring er 
i den generelle innledningen ("Innledning" i kap. 1). Utvalget har fått opplyst a
departementet har tatt sikte på selv å arbeide med noen av de problemstilling
er reist av Sametinget, men som faller utenfor utvalgets mandat. Det gjelder s
visse administrative og organisatoriske spørsmål.

Under arbeidet med spørsmål som gjelder samisk opplæring, har utvalge
tatt synspunkter og fått råd og veiledning fra Samisk utdanningsråd, og det ha
rådd seg med Sametingsrådet.

Når det gjelder ekstra tidsressurs til elever med samisk opplæring, vises 
"Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 der dagens ordning med 3 uketimer eks
for elever med samisk i fagkretsen på barnetrinnet foreslås videreført i loven.

Når det gjelder videreføring av bestemmelsen om unges rett til selv å v
samisk opplæring, vises det til "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33.

33.1.1 Generelt om samenes rettslige og politiske status
Tidligere lovgivning og tolkningen av den må i stor grad ses i lys av den pol
norske myndigheter har ført overfor den samiske folkegruppen. Helt fram til e
krigstiden var dette en politikk som søkte å assimilere samene inn i det norske
funnet.

Denne linjen har norske myndigheter nå gått bort fra. På det rettslige og
tiske området har denne endringen ikke minst kommet til uttrykk gjennom ve
kelsen av grunnloven § 110 a og lov 12.06.1987 nr. 56 om Sametinget og 
samiske rettsforhold (om sameloven, se nærmere under punkt 33.1.4 nedenf

Grunnloven § 110 a ble tilføyd ved grunnlovsbestemmelse 27.05.1988 nr.
Bestemmelsen lyder:

«Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for a
samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit S
fundsliv».

I forbindelse med vedtakelsen av denne bestemmelsen uttalte utenriks- og ko
sjonskomiteen blant annet (Innst. S. nr. 147, 1987 -88):

«Komiteen vil imidlertid peke på at selv om den vesentligste virkningen
være av politisk og moralsk art, ikke av rettslig, vil bestemmelsen o
innebære en viss rettslig forpliktelse for statsmyndighetene. Den vil ek
pelvis gi beskyttelse mot at det øvrige norske samfunn søker å presse
nom en tvungen assimilasjonspolitikk overfor det samiske mindretall».

Også folkerettslig har samenes rettsstilling blitt styrket gjennom flere konvens
m.m. som Norge har tiltrådt. Det vil bli gjort nærmere rede for dette i punkt 
nedenfor.

Samlet setter denne utviklingen nye krav til norsk lovgivning og rettstenkn
som neppe på alle punkter harmonerer fullt ut med intensjonen bak grunnlo
110 a og konvensjonsbestemmelsene om vern for nasjonale minoriteter.
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Det er et selvstendig mål å søke å få norsk lovgivning i best mulig samsva
de rettslige og politiske kravene som i dag legges til grunn. En samlet revisjo
lovverket med dette målet for øyet er for tiden ikke planlagt. Men disse spørsm
må vurderes under arbeidet med revisjon av enkeltlover på områder av bety
for samiske spørsmål. Det gjelder også under dette utvalgets arbeid med oppl
slovene.

Dette synet stemmer også med de overordnede prinsipper som i dag lig
grunn for regjeringens samepolitiske arbeid. Disse prinsippene kan kort oppsu
res slik (jf. St.meld. nr. 52 (1992-93)):

– «Norsk samepolitikk skal etterleve prinsippene nedfelt i generell in
nasjonal folkerett og urbefolkningsrett.

– Samene anerkjennes å være en urbefolkning med rett til selv å sik
utvikle sitt språk, sin kultur og sitt nærings- og samfunnsliv.

– Den norske stat forplikter seg til aktivt å tilrettelegge for at samene 
urbefolkning selv skal kunne verne og utvikle sitt språk, sin kultur
sitt nærings- og samfunnsliv på en helhetlig måte.»

33.1.2 Nærmere om samisk opplæring
De forpliktelsene som norske myndigheter har etter grunnloven § 110 og folker
må tjene som utgangspunkt for all lovgivning av betydning for samenes rettssti
Lovgivningen om opplæring står særlig sentralt i denne forbindelse.

Regjeringens syn på samisk opplæring kommer frem blant annet i St.mel
4 (1992-93) Langtidprogrammet, der det blant annet heter (s. 202):

«Fordelingspolitiske hensyn tilsier at også barn og unge fra miniorit
grupper må stimuleres til å ta utdanning. Det skal fortsatt satses på m
rende språk- og kulturtiltak blant samiske barn og unge. Særlig vil de
lagt vekt på å få samisk ungdom til å ta høyere utdanning. Europaråde
tok i juni 1992 et charter om regions- og minoritetsspråk. Norske regle
bruk av samisk språk er i samsvar med chartererets bestemmelser. R
ringen tar sikte på å ratifisere charteret i nær framtid, og vil arbeide for å
dre det samiske språkets stilling ytterligere både i skoleverket o
voksenopplæringen.»

Europarådets charter om regions- og minoritetsspråk ble ratifisert av N
10.11.1993.

I 1993 la Regjeringen fram St.meld. nr. 52 (1992-93) Om norsk samepo
(samemeldingen). Meldingen ble behandlet i Stortinget 02.06.1994 på grunnl
kommunalkomiteens Innst. S. nr. 116 (1993-94). Stortinget sluttet seg til
hovedtrekkene i stortingsmeldingen, som må stå sentralt i utvalgets behandl
disse spørsmålene.

Samemeldingen oppsummerer prinsippene for samepolitikken på opplæ
sområdet på følgende måte (s. 16):

«Det er en målsetting for Regjeringen å medvirke til at den samiske befolk
ningen får like gode muligheter til utdanning, på alle nivåer, som den øv
befolkningen. Det er videre et mål at samene selv skal ha stor innflytels
innholdet i den samiske skolen, slik at skolen kan bli et viktig redskap 
varingen og utviklingen av samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dette in
bærer at samiske organer skal kunne medvirke i utformingen av fagp
og utdanningsprogrammer angående opplæring av samer. Samisk u
ningsråd er opprettet for dette formål.»

I generell del av læreplan for grunnskolen heter det (s. 9):
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«Samisk språk og kultur er en del av denne felles arv som det er et s
ansvar for Norge og Norden å hegne om. Denne arven må gis rom for v
utvikling i skoler med samiske elever, slik at den styrker samisk identite
vår felles kunnskap om samisk kultur.»

I høringsutkast til prinsipper og retningslinjer for den 10-årige grunnskolens 
bygning, organisering og innhold uttaler departementet blant annet følgende (

«Samisk språk og norsk språk er likeverdige språk i grunnskolen. ... 
og unge med samisk språk og kultur skal kunne bli fortrolig med, uttry
og videreutvikle de mange elementer den samiske kulturen rommer. S
dig er samisk kultur en del av vår nasjonale arv, som alle barn skal m
Grunnelementer av den samiske kulturen vil derfor gå inn som del av
felles lærestoffet i grunnskolen. ... Målet for opplæringen av samiske e
er at de skal være fullt ut tospråklige. De skal beherske samisk språ
kjenne samisk kultur, og samtidig beherske norsk språk og kultur så go
de kan leve og arbeide og føle seg hjemme i to kulturer og kunne virke
internasjonale samfunnet.»

Mønsterplanen 1987 (M87) legger på sin side følgende føringer på samisk o
ring (s.34):

«Målet for opplæringen av samiske elever må være at de fullt ut skal b
ske samisk språk og kjenne samisk kultur. Målet er også at de fullt ut
utvikle en funksjonell tospråklighet som gjør det mulig for dem å føle 
hjemme i to kulturer. Skolen må tilby den nye generasjonen samer en u
ning som gir dem mulighet til aktiv samfunnsdeltakelse. Samtidig, og 
ledd i dette, må skolen gi samene mulighet til å opprettholde og videre
kle sin egenart. I samiske områder vil det være av verdi for alle elever
kjennskap til samisk språk og kultur. Den enkelte skole må gjennom sin
dervisning formidle kjennskap til de språk- og kulturformer som er rep
sentert i skolekretsen.»

I læreplanen for videregående opplæring, nordsamisk som førstespråk, felle
ment fag for alle studieretninger, heter det f.eks. (s. 1):

«Gjennom opplæringa i nordsamisk som førstespråk og samisk som a
språk skal elevane bli kjende med den samiske kulturarven, litteratu
samfunnet, språket og mediene. Elevane skal ha kunnskapar om korle
misk kultur har endra seg gjennom tidene, og om samisk kultur som ei
av ein større kulturkrins. Dei må også kunne utfalde seg kreativt og ut
evne til kritisk tenking slik at dei bevisst og aktivt kan videreutvikle og s
pe kultur».

Det kan også nevnes at statsministeren, i en tale til Sametinget 21.02.1995, op
at Regjeringen har tatt initiativ til å sette i gang arbeid med en nordisk sameko
sjon. Et av formålene med dette arbeidet er å sikre harmonisering og et best
samarbeid om særlige tiltak der felles nordisk innsats kan skape større effek
og bedre ressursutnyttelse.

I et møte mellom representanter for Sametinget og for Kirke-, utdannings
forskningsdepartementet (KUF) 13.12.1994 ble det besluttet å opprette et s
beidsorgan på politisk nivå mellom Sametinget, KUF, Kommunal- og arbeidsde
tementet og Samisk utdanningsråd.
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33.1.3 Sameloven
Lov 12.06.1987 nr. 56 om Sametinget og andre rettsforhold trådte i 
24.02.1989. Lovens "Utredninger og reformer av særlig betydning for utvalge
arbeid" i kap. 3 om samisk språk ble tilføyd ved lov 21.12.1990 nr. 78.

Samelovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folke
pen i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, jf. § 1

I § 3-1 nr. 1 er det bestemt at kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby
sanger, Tana og Kåfjord utgjør forvaltningsområdet for samisk språk. I dette o
det gjelder en rekke særlige regler om bruk av samisk språk, bl.a. om overse
om rett til svar på samisk, om utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet og i h
og sosialsektoren, om rett til opplæring på samisk osv. § 3-8 Rett til opplærin
nærmere i punkt 33.3.2 nedenfor.

33.1.4 Sametinget
Sameloven § 1-2 fastslår at samene skal ha et eget landsomfattende sametin
av og blant samene. Tingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets 
ning særlig berører den samiske folkegruppen, og det kan reise og avgi uttalel
alle saker innenfor sitt arbeidsområde, jf. § 2-1.

Sametinget trådte inn i alle funksjoner, rettigheter og plikter til Norsk same
som ble opprettet i 1964 (jf. § 4-1). Dette var et rådgivende organ for offen
myndigheter i økonomiske, kulturelle, juridiske og sosiale spørsmål og i spør
om forvaltning av naturressursene som særlig berører den samiske befolknin

Sametinget velges direkte på samme dag som stortingsvalget, jf. § 2-3. Ma
perioden er på fire år, regnet fra 1. oktober i valgåret. Det velges 39 represen
fra 13 valgkretser, jf. § 2-4. Finnmark fylke er inndelt i seks valgkretser og har 
representanter, mens Troms har tre kretser med ni representanter. Nordland
meområdet og utflyttede samer i Sør-Norge velger resten.

Det er opprettet et samemanntall som omfatter alle som oppfatter seg sel
same, og som kan samisk selv, eller som har foreldre eller besteforeldre so
samisk, jf. § 2-6. Sametinget holder tre-fire sesjoner av en ukes varighet p
Sametinget og dets administrasjon er lokalisert i Karasjok.

33.1.5 Samisk utdanningsråd
Samisk utdanningsråd ble etablert ved kgl.res. 08.12.1975. Rådet oppnevn
Kongen etter forslag fra Sametinget. Det er opprettet et eget sekretariat me
budsjett i Kautokeino. Sekretariatet har tolv stillingshjemler.

Rådet har som hovedoppgave å samordne framdriften av særskilte tiltak fo
samiske befolkningen, gi veiledning og informasjon og være rådgivende orga
departementet. Rådet skal arbeide for økt informasjon og undervisning om s
samisk næringsliv og kultur i skoler og ved kurs for den øvrige befolkning.

Rådet skal særlig ta seg av undervisningsmessige tiltak ved å ta initiativ
utvikle læreplaner, lærebøker og læremidler, vurdere og godkjenne lærebøke
opp spørsmål som gjelder rettledningstjenesten, utdanning og etterutdanni
undervisningspersonale og internatbetjening i samiske områder.

33.1.6 Særlig om de statlige samiske videregående skoler
Opplæring i samiske fag og emner gis ved flere fylkeskommunale videregå
skoler i nordsamiske og sørsamiske områder. De to rent samiske videregåend
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lene, Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole o
driftsskole i Kautokeino, drives imidlertid av staten.

Målsettingen for de statlige samiske videregående skolene er å gi et vide
ende opplæringstilbud som er tilpasset samiske behov, som tjener de samiske
gene og den samiske kulturen, og som kan spille en aktiv rolle i samfunnsutv
gen i samiske bosettingsområder.

I henhold til lvgo. § 36 oppnevner departementet eget styre for de samiske
regående skolene. Styrets myndighet er i hovedsak den samme som fylkesko
nen har overfor de fylkeskommunale videregående skolene, men styret ska
påse at skolene tilpasses de spesielle behovene som den samiske befolkning

33.1.7 Førskolelærer- og lærerutdanning
Samisk lærerutdanning blir gitt ved Samisk høgskole, der undervisningen fo
på samisk. Høgskolen tilbyr 4-årig allmennlærerutdanning og 3-årig førskolelæ
utdanning. I tillegg tilbys 10-vekttalls studier i nordsamisk språk, duodji, tolke
danning, flerkulturell pedagogikk, tospråklighetspedagogikk (20 vekttall) og sp
alpedagogikk. Videre har en ved Bodø lærerhøgskole utdanningstilbud i lulesa
og ved Levanger lærerhøgskole tilbud i sørsamisk. Utdanningsenhetene ved
to høgskolene har et omfang på et halvt års studium. Studiene i lule- og sørs
kan tilbys lærere og andre som har behov for disse språkene i sin yrker.

Samisk lærerutdanning er det sentrale virkemiddelet for å sikre de sam
områdene godt kvalifisert personale til barnehager og grunnskoler, med b
samisk kultur. Samisk lærerutdanning har som mål å utdanne lærere for det sa
samfunnet, og den skal bidra til å styrke og videreutvikle samholdet mellom sa

Sameloven § 3-7 gir tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forv
ningsområdet rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samis
organet har behov for slik kunnskap. Ordningen er finansiert ved statstilskudd a
nistrert av Kommunaldepartementet.

Undervisningspersonalet omfattes ikke av denne tilskuddsordningen, men
Utdanningsdepartementets budsjett finansieres det årlig studiepermisjon for
med lønn for tolv tilsatte, mot at de binder seg til fem års tjeneste etter fullført
misjon.

33.1.8 Statens budsjettmessige ansvar
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjettmessige ansvar på
der av særlig betydning for samiske forhold, omfatter Samisk utdanning
Samisk høgskole i Kautokeino, de samiske videregående skolene i Karasj
Kautokeino, særskilte tiltak ved grunnskoler i distrikter med både norsk og sa
språk og utgiftene til de samiske grunnskolene i Hattfjelldal, Målselv og Snåsa
ten driver også grunnskoleinternatene i Karasjok og Kautokeino, og det gis stø
den samiske folkehøgskolen i Karasjok. Videre er det avsatt øremerkede mid
kommuner som gir opplæring i samisk.

33.1.9 Samer og samisk opplæring - statistiske opplysninger
Ifølge årsmelding 1993 for SUR var det i skoleåret 1993/94 563 barn i samiske
nehager, en oppgang på 35 fra året før. Disse er fordelt på 36 samiske barn
med 30 førskolelærere.

Det var totalt 99 skoler som ga opplæring i samisk, 11 flere enn året fø
dette var det 83 grunnskoler og 16 videregående skoler. Totalt var det 2129 
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som fikk slik opplæring, en økning på 185. Herav var det 938 som fikk opplær
samisk som førstespråk, 1027 fikk opplæring i samisk som andrespråk, 131 s
C språk og 33 som valgfag.

Det var 145 samisktalende lærere med godkjent utdannelse i grunnskolen
samisktalende lærere uten godkjent utdannelse. I videregående opplæring v
totalt 36 faglærere i samisk, av disse var det 27 med undervisningskompet
faget.

33.2 HISTORISK OVERSIKT

33.2.1 Innledning

For å forstå utviklingen av samisk opplæring over tid vil utvalget først peke på 
grunnleggende historiske perspektiver vedrørende samisk opplæring. Frems
gen er relativt omfattende, fordi denne delen av norsk historie må antas å væ
kjent for mange av de som kommer i kontakt med den rettslige reguleringe
samisk opplæring. - Størsteparten av beskrivelsen er hentet fra Utredning 
samisk læremiddelsenter, Balto/Dahl/Finess/Hanssen/Nystad, SUR - 1992.

33.2.2 Misjoneringsperioden - fra 1716 til slutten av 1800-tallet
I 1716 fattet misjonskollegiet i København beslutning om å starte misjon b
samene. Oppdraget ble gitt til Thomas von Westen. Beslutningen ble gjenno
med satsing både på misjonærer og på lokale skoleholdere. Hovedformåle
begge tilfellene kristning, men undervisningen ble etter hvert, etter 1808, for
skolenes ansvar. Det var viktig at både forkynning og opplæring foregikk på sa

Skoleringen av misjonærer og skoleholdere ble tatt hånd om av ulike instit
ner, Seminarium scholasticum, Seminarium domesticum og Seminarium lap
cum. Disse institusjonene fikk stor betydning for utviklingen av samisk som sk
språk og for utgivelse av bøker på samisk. De fleste skoleholderne ble imid
utdannet direkte av misjonærene.

Fra begynnelsen av 1800-tallet tok skolen gradvis over ansvaret for oppl
gen. Det ble da nødvendig å opprette et eget offentlig seminar for utdanni
lærere for den nordlige landsdelen. Lærerseminaret på Trondenes, som ble op
i 1821 og statet i 1826, fikk et særlig ansvar for utdannelse av lærere for sam

Imidlertid ble det, særlig i begynnelsen, utdannet så få lærere at skolehol
i praksis preget skolen langt utover i hundreåret. Gradvis ble likevel de samiske
leholderne avløst av seminarister, som i langt mindre grad hadde tilknytning 
vektla samiske elevers bakgrunn.

Opprettelsen av «Finnefondet» i 1851 med det særlige formål «at bib
Lapperne kyndighet i den Norske sprog» svarte godt til den språkpolitikken
etter hvert fortrengte samisk som undervisningsspråk og gjorde det til hjelpe
for norsk.

Parallelt med denne utviklingen foregikk det også en tilsvarende utvikling
språket i lærebøkene. Utgivelsene i denne perioden konsentrerte seg om kate
ABC- og salmebøker. Fra 1728 og fram til ca. år 1900 ble det gitt ut 13 utgav
katekismen og 10 ABC- og lesebøker i oversettelse til samisk. Original samis
teratur fantes ikke.

33.2.3 Fornorskingsperioden - fra slutten av 1800-tallet til vår tid
I tidsrommet 1862 til 1880 foregikk det offisielt en veksling mellom norsk 
samisk som opplæringsspråk for samiske elever. Språkinstruksen fra 1862 s
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at samisk skulle være undervisningsspråk. I instruksen fra 1870 ble det åpn
tospråklig undervisning, mens språkinstruksen av 1880 fastslo at norsk skulle
undervisningspråket, og at samisk bare skulle benyttes der hvor det var «uom
gelig fornødent». Instruksen av 1898 bekreftet dette hovedprinsippet, men
samisk status som hjelpespråk. Reelt gikk det likevel lang tid før språkinstruk
virket i praksis, selv om fornorskingen etter hvert dominerte mer og mer.

Denne fornorskingspolitikken fortsatte formelt til 1959, men i praksis i hv
fall fram til 1970-årene. Utbyggingen av skoleinternater for samiske elever for
ket denne politikken, og folkeskoleloven av 1936 betydde i realiteten ingen end
Normalplanen for landsfolkeskolen som var i bruk helt til 1960, bar ikke preg a
det skulle tas hensyn til de samiske elevene, eller at det skulle utvikles spe
pedagogiske opplegg overfor disse elevene. Den tverrpolitiske enigheten om
norskingspolitikken bidrog til en stadig økende assimilering av samene i det n
samfunnet.

En viss samisk opposisjon fantes. Markerte representanter for denne oppo
nen, som lærer Per Fokstad (1890-1973), lærer og redaktør Anders Larsen 
1949) og lærer og stortingsmann Isak Saba (1875-1921), fremmet forslag om
samisk folkehøgskole og ville at barneskolen skulle ha sin bagrunn det samisk
jøet.Men denne opposisjonen medførte ikke at den pågående fornorsking av 
ble svekket. Første halvdel av det tjuende århundret betydde derfor økende a
mellom skolen og samisk kultur, en fullstendig fornorsket skole og klare tende
til samisk avvisning av skolen som de fremmedes skole.

Hele perioden preges av stor mangel på samiske læremidler og samiskky
lærere. Fra og med 1920-årene og fram til ca. 1960 opphørte den spesielle p
sjonen av lærebøker for de samiske elevene. De få lærebøkene som fantes, v
sentrert til ABC, katekisme og bibelhistorie. I 1954 kom en dobbelttekstet ABC
1967 kom det imidlertid i gang en mer målrettet produksjon av samiske lærem
for begynneropplæringen.

33.2.4 Samisk som hjelpespråk - fra 2. verdenskrig til ca. 1980
Samordningsnemnda for skoleverket (1947) representerte et mer nyansert s
uttalte at opplæringen av samiske barn i prinsippet skulle foregå etter samme
som for andre norske innbyggere.

Også Samekomiteens innstilling fra 1956 representerte et brudd med ass
rings- og fornorskingslinjen. Stortingsbehandlingen i 1963 slo fast at samene s
gis større muligheter til materiell og kulturell vekst. I folkeskoleloven av 1959
det tatt inn en egen bestemmelse om samisk som opplæringsspråk (§ 37 nr. 8
bestemt at samisk kunne benyttes som opplæringsspråk etter bestemme
departementet.

Det prinsipielle skillet i skolens hverdag kom i 1967 da begynneropplærin
samisk og samisk som fag ble innført i skolen i to kommuner i Finnmark. Men
juridiske grunnlaget for en samisk skole kom med den nye grunnskoleloven i 1
som fastslo at «Barn av foreldre som benytter samisk som daglig talespråk, s
opplæring i samisk når foreldrene krever det» (§ 40 nr. 7).

I 1969 ble de første samiske gymnasklassene opprettet i Karasjok, etter a
meyrkesskolen for samer var startet i Kautokeino allerede i 1951.

Mønsterplanen for grunnskolen fra 1974 hadde et eget avsnitt om elever
trikter med både norsk og samisk språk. Den beskriver hvordan det skal unde
i samisk, med hovedvekt på samisk på de laveste klassetrinnene og på nor
høyeste trinnene i grunnskolen.

En ny endring av grunnskoleloven i 1975 fastslo i § 40 nr. 7:
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«Barn i samiske distrikter skal gis opplæring i samisk når foreldrene kr
det.»

Det betydde at det ble gitt mulighet til å få undervisning i samisk både som f
og andre språk. Dessuten bortfalt kravet om at foreldrene skulle benytte sam
daglig.

I 1967 ble det opprettet en konsulentstilling for samiske utdanningsspør
hos skoledirektøren i Finnmark. Oppnevnelsen av Samisk utdanningsråd i 
bidrog ytterligere til at samiske interesser i skolen ble styrket.

Læremiddelproduksjonen ble gradvis bedret utover i 1980-årene. Det ko
samisk grammatikk, leseverk og ordbøker. Enkelte utgivelser skjedde i sama
med svenske skolemyndigheter, og de første lesehefter/lesebøker ble gitt ut 
samisk og lulesamisk.

33.2.5 Tospråklighet - fra slutten av 1980-årene
I 1985 ble grunnskoleloven § 40 nr. 7 igjen endret. Den fikk nå denne ordlyde

«Barn i samiske distrikter skal få undervisning i eller på samisk på ba
trinnet. Eleven velger selv om han/hun vil ha samisk som fag på ungd
trinnet.»

Denne bestemmelsen åpnet adgang til å bruke samisk som opplæringsspråk
Mønsterplanen av 1987 gjorde tospråklighet formelt til et mål for sam

elever. Det markerte definitivt avslutningen på perioden med samisk som hj
språk. I 1989 ble del 2 av Mønsterplanen utgitt med samiske fagplaner for 7
grunnskolen. Disse fagplanene utgjør også grunnlaget for den overordnede 
gen av en samisk læremiddelutvikling.

I den samme perioden ble også grunnloven § 110 a og sameloven vedta
punktene 33.1.1 og 33.1.3 ovenfor.

Grunnskoleloven ble ytterligere endret i 1990. Den nye § 40 a uttrykker nå
dende rett:

«1) Born i samiske distrikt har rett til å få opplæring i eller på samisk.
og med sjuande klassesteg er det elevane sjølve som tek avgjerd. E
med opplæring i eller på samisk blir fritekne for opplæring i ei av de no
målformene på 8. og 9. klassesteg. 2) Kommunestyret kan etter fråse
skolestyret gjere vedtak om at born med samisk talemål skal ha opplæ
i samisk i alle ni år og at dei som har norsk som talemål, skal ha samisk
fag. 3) Opplæring i eller på samisk kan og bli gitt til elevar med samisk b
grunn utanom samiske distrikt. Dersom det er minst tre elevar med sa
talemål ved ein skole, kan dei krevje opplæring i samisk.»

Samisk lærerutdanning har en historie som strekker seg tilbake til 1700-tallet. N
samisk lærerutdanning finnes blant annet som et tilbud om samisk grunnfa
Universitetet i Oslo på midten av 1960-tallet. Det var et tilbud til lærere i grunn
len i Nord-Troms og Finnmark om ett års studier med lønn etterfulgt av en bind
periode i samiske distrikt.

I 1973 opprettet lærerskolen i Alta en egen avdeling for samisk lærerutdan
I 1989 ble Samisk høgskole opprettet i Kautokeino med lærerutdanning som
studietilbudene.

Ved overgangen til 1990-årene er initiativet til utvikling av samisk opplæri
økende grad lagt til samiske områder og institusjoner. Sett under ett har sam
perioden fra 1960 og framover i økende grad tatt skolen i bruk. Samisk opplæ
tar form og blir en integrert del av utviklingen av en samisk identitet.
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Det avspeiles også i læremiddelutviklingen. Dette arbeidet startet i folkes
rådet i begynnelsen av 1960-årene og fortsatte siden ved lærerskolen i Alta, s
avdeling. Fra 1980 ble læremiddelutviklingen mer omfattende, bl.a. som følg
virksomheten i Samisk utdanningsråd. Etter at Mønsterplanen av 1987 o
samiske fagplanene kom, har satsingen vært konsentrert om større læreverk 
tematisk utvikling med grunnlag i planene. Etter 1985 og fram til 1991 er det u
i alt ca. 125 større og mindre læremidler.

33.2.6 Samisk - et offisielt språk i Norge
Språkreglene i sameloven "Utredninger og reformer av særlig betydning for utva
gets arbeid" i kap. 3 trådte i kraft 01.01.1992. De fastslår at samisk og norsk er 
sielt likestilte språk i Norge.

Særlige bestemmelser gjelder i et eget «forvaltningsområde» for samisk s
Loven fastsetter blant annet at offentlige etater med tjenestekrets i forvaltning
rådet har plikt til å besvare henvendelser på samisk.

Som en følge av denne utviklingen har behovet for opplæring i samisk økt
tig. Blant annet er kravet til opplæringsplaner for voksne og til opplæringsprog
i samisk for offentlig forvaltning forsterket. Behovet for læremidler er omfatte
og raskt økende.

33.2.7 Oppsummering
Tidligere har opplæringen i samiske distrikter stort sett bestått av misjonering
norsking og svekkelse av samisk identitet. Etter hvert har dens oppgave i øke
grad blitt vedlikehold av samisk identitet og kultur. Dagens utfordring og mulighe
er å gjøre skolen til en faktor for forsterking av samisk kultur, bl.a. ved å fylle de
formelle rammene med et innhold som reelt bidrar til å forsterke og videreut
samisk identitet, språk og kultur.

33.3 GJELDENDE RETT

33.3.1 Opplæringslovgivningen

Det er først og fremst grunnskoleloven § 40 a som bidrar til å sikre særskilt sa
opplæring. Bestemmelsen trådte i kraft 01.01.1992, jf. Ot.prp. nr. 60 (1989-9
Innst. O. nr. 3 (1990-91).

Grunnskoleloven har i utgangspunktet hele landet som virkeområde. I §
opererer den imidlertid med rettsvirkninger knyttet til begrepene «samisk distr
«samisk talemål» og «samisk bakgrunn». Det stedlige og personelle virkeom
for loven er følgelig snevret inn når det gjelder rett til opplæring i og på samis

Det nærmere innholdet i de nevnte begrepene er imidlertid ikke nær
avklart i loven. I § 40 a nr. 1 knyttes det f.eks. rettsvirkninger til begrepet «sa
distrikt». Men loven gir ikke bskjed om hvilket geografisk område som faller 
under begrepet. Dets rettslige innhold lar seg heller ikke fastslå på bakgru
bestemmelsens forarbeider, jf. Ot.prp. nr. 51 (1984-85), der det heter:

«Omgrepet «samisk distrikt» er ikkje eintydig. Departementet har a
kravt at samane måtte vere i fleirtal, men det måtte vere eit tradisjone
memiljø som sette sitt preg på busetnaden i eit visst geografisk områd

Etter § 40 a nr. 1 har alle barn i samisk distrikt rett til å få opplæring i eller på samisk
Fra og med 7. klassetrinn bestemmer elevene selv. Elever med opplæring i e
samisk blir fritatt i en av de to norske målformene på 8. og 9. klassetrinn.
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Etter § 40 a nr. 2 kan kommunestyret vedta at samisktalende barn skal h
læring i samisk i alle ni år, og at norsktalende barn skal ha samisk som fag. 
ikke fastslått hvem som er å regne som samisktalende.

Etter § 40 a nr. 3 kan opplæring i eller på samisk også bli gitt elever med samisk
bakgrunn utenom samiske distrikter. Dersom det er minst tre elever med samisk
talemål ved en skole, kan de kreve opplæring i samisk. Det er ikke fastslått hva
menes med samisk bakgrunn eller samisk talemål.

«Opplæring i samisk» betyr i denne sammenheng opplæring i samisk språ
eget fag. «Opplæring på samisk» betyr at opplæringen i alle fag i størst mulig
foregår med samisk som opplæringsspråk, med samiske læremidler, i tråd
samiske læreplantillegg etc.

Det er ikke gitt forskrifter til § 40 a, jf. § 12. Departementet har imidlertid br
hjemmelen i grunnskoleloven § 7 nr. 4 til å fastsette læreplaner for samisk o
ring.

Videre inneholder grunnskoleloven § 3 nr. 5 tredje ledd en bestemmelse 
foreldre i distrikter med samisk og norsk språk kan kreve opprettet egen kre
barna sine når de utgjør mer enn 10 elever. Språkblandingsdistrikt er distrikt
både samisk og annen norsk bosetting. Delingen opprettholdes så lenge g
ikke har færre enn 6 elever. I en klasse som er opprettet på dette grunnlag 
kunne være opplæring på og i samisk.

Regelen er begrunnet slik i Ot.prp. nr. 64 (1973-74), s. 55:

«Den nye siste lekken i nr. 6 gjev lovheimel for ein skipnad med to krin
ved ein skole, som har vore praktisert i 15 år i Karasjok og som kan k
på tale i visse andre samedistrikt der busetnaden og levesettet til eit m
tal gjer det ønskjeleg at borna deira får eigne klassar med timeplan og
deling av skoleåret som avvik frå det som høver for fleirtalet.»

Konkret omfang og innhold av samisk opplæring er angitt i Mønsterplanen av 
(M 87) "Ressursbruken i grunnskolen og videregående skole" i kap. 5 (overordnede
mål for opplæringen av samiske elever), "Generelt om alminnelige regler om saks
behandling, taushetsplikt og delegasjon" i kap. 14 (egen timefordelingstabell fo
elever med samisk i fagkretsen), "Opplæringens innhold (læreplaner og vurde
ring)" i kap. 21 (fagplaner for samisk som førstespråk), "Organisering av skoleun-
dervisningen, herunder klassestørrelser" i kap. 22 (samisk som andrespråk) o
"Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 (norsk som andrespråk for elever med sam
som førstespråk).

I tillegg til M 87 er det utarbeidet samiske fagplaner som inneholder tilpas
ger av de ordinære fagplanene ut fra samisk miljø og kultur. Fagplanene er ut
det i samråd med Samisk utdanningsråd. Det er utarbeidet egne samiske fag
i kristendomskunnskap, engelsk, orienteringsfag 1. - 6. klasse, samfunnsfag 
klasse, musikk, duodji (samisk husflid) og heimkunnskap. Enkelte av disse fag
ene ligger forholdsvis nær opp til de ordinære fagplanene, mens andre har 
avvik.

Det framgår ikke av loven eller læreplanen eller på annen måte hvilke e
som kan eller skal benytte de samiske læreplanene. Det er heller ikke fastslåt
som fastsetter det konkrete opplæringstilbudet ved opplæring i samisk ell
samisk.

For videregående opplæring og voksenopplæring er det ingen spesiell re
regulering av samisk opplæring utover det som følger av læreplanreguleringe
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33.3.2 Annen lovgivning
Bestemmelsen i grunnloven § 110 a gir prinsipielle retningslinjer for norsk sam
litikk uavhengig av skiftende regjeringers syn. Etter denne bestemmelsen ha
ske myndigheter plikt til å tilrettelegge forholdene slik at samene selv skal k
sikre og påvirke det samiske samfunnets utvikling. Paragrafen forutsetter at sa
selv skal ha en aktiv rolle i arbeidet med å sikre og utvikle samisk språk, kult
samfunnsliv.

De prinsippene som er fastsatt i grunnlovsparagrafen, er nærmere utd
sameloven av 12.06.1987 nr. 56. I Innst. O. nr. 79 (1986-87) slår Stortingets j
komite fast

«at dersom man ved utforming av myndighetenes samepolitikk skal k
ta tilstrekkelig hensyn til samenes egen rettsoppfatning og verdiforest
ger, forutsettes etablering av ordninger der samenes syn kommer fram
er viktig at disse ordningene blir representative og at de gjenspeiler de
miske folks mangfold i standpunkter og politiske holdninger.»

Sameloven § 1-5 Samisk språk sier:

«Samisk og norsk er likeverdige språk. De skal være likestilte språk 
bestemmelsene i kapittel 3.»

Med vedtakelsen av denne bestemmelsen ble samisk lovfestet som offisielt 
Dermed fikk Norge to offisielle språk, norsk og samisk. I tillegg har vi to offisie
målformer av norsk, nynorsk og bokmål

Sameloven § 3-8 Rett til opplæring i samisk bestemmer:

«Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere regle
gjennomføringen av denne bestemmelsen.

For opplæring i og på samisk i grunnskolen og den videregående skolen g
reglene i og i medhold av grunnskoleloven og lov om videregående opplærin

Nærmere regler om gjennomføringen av denne bestemmelsen er gitt i for
av 31.03.1992 nr. 204 om rett til opplæring i samisk, som lyder:

«§ 1. Opplæring i samisk for voksne etter sameloven § 3-8 første ledd
følge de til enhver tid gjeldende regler i lov om voksenopplæring og lov
brevskular med tilhørende forskrifter. § 2. Opplæringen skal være arran
av tilskuddsberettiget opplysningsorganisasjon/studieforbund og/eller
skuddsberettiget fjernundervisningsinstitusjon.  Til fullført kurs på gru
skolens område yter staten 100 prosent tilskudd. § 3. Forskriften trer i 
1. april 1992.»

Samelovens bestemmelser kommer altså ikke til anvendelse for grunnskoleo
ringen og videregående opplæring, men må tas med i vurderingen av den re
reguleringen av voksenopplæring for samer.

33.4 INTERNASJONALE FORPLIKTELSER
Ved stortingsvedtak av 15.07.1994 fikk Grunnloven en ny bestemmelse i § 1
Den lyder:

«Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Mennesk
tighederne. Nærmere bestemmelser om Gjennomførelsen af Traktate
rom fastsettes ved Lov.»
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NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter foreslår at enkelte konve
ner skal gjelde som lov i den utstrekning de er bindende for Norge. Mening
også at slike lovbestemmelser skal gå foran lovbestemmelser som gir svakere
så lenge de sistnevnte bestemmelsene ikke tar sikte på noe annet. Det foreslå
annet å gjelde FNs konvensjon av 1966 om sivile og politiske rettigheter, jf. p
33.4.1. Proposisjon er ennå ikke fremmet for Stortinget.

Grunnloven § 110 c og den aktuelle lovgivning vil i prinsippet innebære en 
liggjøring og en viss forsterkning av internasjonale normer om vern av menn
rettigheter i norsk intern rett.

Norge som stat er imidlertid bundet av konvensjonsbestemmelser som de
tiltrådt uten hensyn til deres gjennomslagskraft direkte i intern rett. Dette pers
tivet er i seg selv avgjørende for staten som lovgiver og vil bli lagt til grunn
utvalgets arbeid med de relevante delene av opplæringslovgivningen.

33.4.1 Artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
Artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter fra 1966 er 
mest sentrale bestemmelsen i folkeretten til vern om etniske minoriteter. Slik e
minoritet er definert der, omfatter det også urbefolkninger som den samiske. D
bestemmelsen var et viktig grunnlag for vedtakelsen av sameloven.

Etter artikkel 27 skal de som tilhører etniske, religiøse eller språklige mino
ter, ikke berøves retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å
sin egen kultur, bekjenne og praktisere sin egen religion og bruke eget språk
ske myndigheter anerkjenner fullt ut samenes rettigheter i forhold til denne be
melsen.

33.4.2 Det europeiske charter for regions- eller minoritetsspråk
Europarådets ministerkomité vedtok 24.06.1992 et charter (en konvensjon) for
ons- eller minoritetsspråk i form av en rettslig bindende konvensjon. Norge r
serte charteret 10.11.1993.

Begrepet «regions- eller minoritetsspråk» er i charteret definert som språk

«i. tradisjonelt brukes innenfor et gitt område av en stat av borgere av d
stat som utgjør en gruppe som er tallmessig mindre enn resten av state
folkning, og ii. er forskjellig fra de(t) offisielle språk i staten; det omfat
ikke dialekter av de(t) offisielle språk i staten eller innvandreres språk.

Hovedbegrunnelsen for charteret er av kulturell art. Hensikten er å verne og fre
regions- eller minoritetsspråk i Europa som en truet del av Europas kulturarv,
nom aktiv støtte av disse språkene. I charterets preambel heter det bl.a.:

«Beskyttelse av de historiske regions- eller minoritetsspråk i Europa, h
av noen står i fare for endelig utslettelse, bidrar til opprettholdelsen o
viklingen av Europas kulturelle rikdom og tradisjoner, og representere
viktig bidrag til oppbyggingen av et Europa basert på prinsippene for de
krati og kulturelt mangfold. Retten til å bruke et regions- eller minorite
språk i det private eller det offentlige liv er en ukrenkelig rettighet i sams
med prinsippene nedfelt i De forente nasjoners internasjonale pakt om 
og politiske rettigheter og i henhold til ånden i Europa-rådets konven
for beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende frih
Charteret er i tråd med det arbeid KSSE utfører og sluttakten fra Hels
forsavtalen av 1975 og til dokumentet fra Københavnmøtet i 1990. Bes
telse og fremming av regions- eller minoritetsspråk i de forskjell
regioner av Europa representerer et viktig bidrag til oppbyggingen av e
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Hovedmål og prinsipper framgår av artikkel 7:
– «anerkjennelse av regions- eller minoritetsspråkene som et uttryk

kulturell rikdom;-respekt for det geografiske området for hvert regio
eller minoritetsspråk for å sikre at eksisterende eller nye administra
inndelinger ikke utgjør et hinder for fremmingen av det berørte regio
eller minoritetsspråket;-behov for besluttsom handling for å frem
regions- eller minoritetsspråk, muntlig og skriftlig, i privat og offentl
virksomhet;

– lettelse og/eller oppmuntring i bruken av regions- eller minoritetssp
muntlig og skriftlig, i privat og offentlig virksomhet,-opprettholdels
og utvikling av bånd, på de feltene som er omfattet av charteret, me
grupper som bruker et regions- eller minoritetsspråk og andre grup
staten som benytter et språk brukt i en identisk eller lignende form
vel som opprettelse av kulturelle forbindelser med andre grupper i
ten som bruker forskjellige språk;-fremskaffelse av egne former
midler for undervisning og studier av regions- eller minoritetsspråk
alle passende nivåer;-fremskaffelse av muligheter som setter de
ikke snakker et regions- eller minoritetsspråk og som bor i områ
hvor det brukes, i stand til å lære det dersom de ønsker det;-frem
av studier og forskning i regions- eller minoritetsspråk ved universit
eller tilsvarende institusjoner;-fremming av passende typer tverrna
nale utvekslinger, på de felter som er omfattet av dette charter, for 
ons- eller minoritetsspråk som brukes i en identisk eller lignende f
i to eller flere stater...»

Charteret omfatter utvilsomt samisk språk i Norge. Etter regjeringens syn, sli
kommer til uttrykk i St.meld. nr. 52 om norsk samepolitikk, s. 24, innebærer im
lertid blant annet grunnloven § 110 a, samelovens språkregler, grunnskolel
regler om samisk opplæring og loven om stadnamn at Norge alt i dag oppfyller
terets minimumskrav.

33.4.3 ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvsten-
dige stater

ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige state
vedtatt ved den 76. internasjonale arbeidskonferanse i 1989. Konvensjonen b
fisert av Norge 20.06.1990.

Hovedprinsippet i konvensjonen er urbefolkningers rett til å bevare og vid
utvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte d
arbeidet. Formålet er ikke å gi urbefolkninger en særstilling, men å motvirke ne
diskriminering og å oppnå reell likebehandling.

Konvensjonen bygger på prinsipper fra Verdenserklæringen om mennes
tighetene, FN-konvensjonene om økonomiske, sosiale og kulturelle rettighet
om sivile og politiske rettigheter, og andre internasjonale instrumenter mot d
minering.

Konvensjonen anerkjenner urbefolkninger og stammefolks ønskemål om
troll over egne institusjoner, egen livsform og egen økonomisk utvikling. Vid
anerkjennes ønskemål om opprettholdelse og videreutvikling av identitet, spr
religlion innenfor de stater de lever i.
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Konvensjonens del II beskriver allmenne retningslinjer for statens forplikte
Hovedprinsippene kommer fram i artikkel 2, der det heter:

«Regjeringene skal ha ansvaret for - med deltaking av vedkommende 
å sette i gang samordnet og systematisk virksomhet for å verne disse
rettigheter og å garantere at deres integritet blir respektert.»

I samsvar med konvensjonens artikkel 6 har Regjeringen plikt til å
– «rådføre seg med vedkommende folk, ved hensiktsmessige ordn

og spesielt gjennom deres representative institusjoner, når det 
veies å innføre lovgivning eller administrative tiltak som kan få dire
betydning for dem;

– etablere virkemidler for at disse folk fritt kan delta, minst i sam
utstrekning som andre deler av befolkningen, på alle beslutningsni
i folkevalgte , administrative og andre organer med ansvar for regel
og virksomhet som angår dem;

– etablere virkemidler for full utvikling av disse folks egne institusjon
og initiativer, og når det er aktuelt, skaffe nødvendige ressurser for d
formål.»

I konvensjonens del IV om yrkesopplæring, håndverk og bygdenæringer er de
lig artiklene 21 og 22 som er av interesse for utvalgets arbeid. Her heter det
annet at urbefolkningens medlemmer skal ha minst like gode muligheter til y
opplæring som øvrige borgere, at en skal stimulere til yrkesopplæring, og at y
opplæringen skal tilpasses vedkommende folks særlige behov og ta utgangsp
deres økonomiske forhold og deres sosiale og kulturelle vilkår og praktiske b
Når det er mulig, skal urbefolkningen etter hvert overta ansvaret for organiserin
gjennomføring av slike spesielle opplæringsprogrammer, dersom de beslutte

Det er videre særlig konvensjonens del VI om utdanning, språk og komm
kasjon som er av interesse for utvalgets arbeid. Del VI lyder i sin helhet:

«Artikkel 26
Det skal treffes tiltak for å sikre medlemmer av vedkommende f

minst like god mulighet til å skaffe seg utdanning på alle nivåer som den
rige del av nasjonalsamfunnet har.

Artikkel 27
1. Utdanningsprogrammer og utdanningstilbud for vedkommende 

skal utvikles og gjennomføres i samarbeid med dem for å kunne m
deres særlige behov. De skal omfatte deres historie, kunnskaper, t
logi, verdisystemer og deres soaiale, økonomiske og kulturelle øn
mål forøvrig. 

2. Ansvarlig myndighet skal sikre at medlemmer av disse folk får opp
ring, og at de deltar i utforming og drift av utdanningsprogrammer m
sikte på gradvis overføring av ansvar for driften av slike programm
forhold til disse folk, der dette er aktuelt. 

3. Dessuten skal myndighetene anerkjenne disse folks rett til å opp
sine egne utdanningsinstitusjoner og utdanningsordninger, forutsa
disse holder minimumsstandarder som ansvarlig myndighet fastse
samråd med disse folk. Rimelige ressurser skal settes av til dette fo

Artikkel 28
1. Når det er praktisk mulig, skal barn i vedkommende folk lære å les

skrive enten på sitt eget opprinnelige språk eller på det språk so
mest brukt av den gruppen de hører til. Dersom dette ikke er pra
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mulig, skal ansvarlig myndighet rådføre seg med disse folk fo
komme frem til tiltak som kan fremme denne målsettingen. 

2. Det skal treffes fullgode tiltak for å sikre at disse folk har mulighet t
uttrykke seg flytende på nasjonalspråket eller i et av nasjonalspråk
landet. 

3. Det skal treffes tiltak for å bevare og fremme utvikling og bruk av
opprinelige språk for vedkommende folk.

Artikkel 29
Formidling av allmenne kunnskaper og ferdigheter som kan bidra 

barn i vedkommende folk kan delta fullt ut og på like fot både i sitt eget 
jø og i nasjonal sammenheng, skal være et mål for utdanningen av 
folk.

Artikkel 30
1. Myndighetene skal treffe tiltak som passer med vedkommende f

tradisjon og kultur for å gjøre dem kjent med sine rettigheter og plik
særlig i forhold til arbeidsliv, økonomiske muligheter, utdanning, v
ferds- og helsespørsmål og til de rettigheter som følger av denne
vensjonen. 

2. Dersom det er nødvendig, skal dette gjøres ved hjelp av skriftlig in
masjon og bruk av massemedia på disse folks språk.

Artikkel 31
Det skal settes i verk informasjonstiltak i alle sektorer av samfunne

særlig blant de grupper som er mest i direkte kontakt med vedkomm
folk, for å fjerne fordommer som måtte eksistere mot disse folk. For å op
dette, skal det settes inn ressurser for å sikre at lærebøker i historie og
midler forøvrig gir et rettferdig, korrekt og informativt bilde av disse fol
samfunn og kultur.»

Tiltak i henhold til konvensjonen skal gjennomføres på en fleksibel måte og 
hensyn til særegne forhold i hvert enkelt land.

Det er viktig å understreke at ILO-konvensjon nr. 169 etablerer minimumss
darder for beskyttelse av urbefolkninger. De er ikke til hinder for at norske myn
heter går lenger enn konvensjonen tilsier. For norsk samepolitikk anses stand
verken å være uttømmende eller begrensende.

33.4.4 Verdenskonferansen for miljø og utvikling
Verdenskonferansen for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i juni 1992 gav b
annet sin tilslutning til Agenda 21, kapittel 26 som omhandler anerkjennels
styrking av urbefolkninger og deres samfunn, jf. nærmere i St.meld. nr. 13 (1
93).

De målene som er satt, og de tiltakene som foreslås, synes å følge aller
blant annet ILO-konvensjon nr. 169. Men dokumentet bidrar til å styrke både d
kerettslige vilkårene generelt for urbefolkninger og den internasjonale anerkje
sen av urbefolkningers rettigheter knyttet til ressursforvaltning. I tillegg presis
det i større detalj behovet for en bærekraftig utvikling.

33.4.5 FN-konvensjonen om barnets rettigheter
Høsten 1989 vedtok FNs generalforsamling en konvensjon om barnets rettig
Norge ratifiserte konvensjonen 08.01.1991. Konvensjonen, som bygger p
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grunnleggende erkjennelse av barns behov for spesiell beskyttelse, omhandle
sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Enkelte artikler har spesiell relevans for samiske barns rettigheter. Artikke
gir uttrykk for følgende generelle prinsipp:

«- I land hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter e
urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkni
ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å
godt av sin kultur, å bekjenne seg til og utøve sin religion eller til å br
sitt eget språk.»

I artikkel 29 om utdanning heter det:

«- Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på: (d) å forb
barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, t
ranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag
niske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilh
urbefolkningen.»

33.5 UTVALGETS VURDERINGER

33.5.1 Generelt

Opplæringen skal være en integrert del av samfunnet. Samenes etniske id
knyttet til sosiale og kulturelle forhold, danner en viktig forutsetning for læring. V
å ta utgangspunkt i den samiske kulturen vil skolen på den ene siden styrke ele
identitet og selvtillit og på den andre siden være med på å bevare og videreu
den samiske kulturarven.

Målet for opplæringen av samiske elever bør fortsatt være at de skal beh
samisk og norsk språk og kultur. Opplæringen må ta sikte på legge grunnla
aktiv samfunnsdeltakelse. Samtidig, og som et ledd i dette, må skolen gi sa
mulighet til å opprettholde og videreutvikle sin egenart.

Som ledd i den videre utvikling av den samiske opplæringen kan det være
elt å utforme en særskilt lovbestemmelse om formålet med den samiske opp
gen. Det bør i så fall skje i samråd med Sametinget. Utformingen av en slik be
melse ligger utenfor utvalgets mandat, som forutsetter at opplæringslovenes f
ligger fast.

I sine vurderinger har utvalget tatt særlig hensyn til den nyere rettsutviklin
på det samiske området. Utvalget har også tatt hensyn til Norges internasjona
pliktelser, slik de er skissert i punkt 33.4 ovenfor. Det har særlig tatt sikte på å
monisere den rettslige reguleringen av samisk opplæring med ILO-konvensjo
169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater, med spesiell ve
konvensjonens del VI om utdanning, språk og kommunikasjon.

Staten fullfinansierer direkte enkelte samiske grunnskoler, videregående s
og andre opplæringstiltak. Utvalget vil i denne sammenheng presisere at ko
nens og fylkeskommunens primæransvar for grunnskoleopplæring og videreg
opplæring i og på samisk ikke reduseres ved at staten har tatt et særlig ans
visse særtiltak.

Utvalget vil peke på at samisk består av i hvert fall tre dialekter, som er så 
at de må behandles som fullverdige, likestilte språk.

Utvalgets medlem Jahr viser til at St.meld. nr. 29 (1994-95) om prinsipper 
retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan, reiser en rekke spørsmål kn
til samisk opplæring. Da denne meldingen skal behandles av Stortinget h
1995, vil dette medlemmet ikke ta standpunkt til utvalgets forslag knyttet til o
nisering av samisk opplæring.
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33.5.2 Definisjoner
Etter utvalgets syn benytter gjeldende regelverk på dette området i for stor
begreper med uklart meningsinnhold. Det finner derfor grunn til å foreslå lovfe
enkelte definisjoner som vil kunne bidra til en mer presis angivelse av det sa
stedlige og personelle virkeområdet for samisk opplæring. Dermed vil den usi
het som i dag oppleves ved anvendelse av gjeldende rett i praksis, kunne red
eller opphøre.

I tråd med gjeldende rett er det etter utvalgets oppfatning naturlig å knytte
lige rettsregler om samisk opplæring dels til den samiske befolkning som s
dels til geografiske områder der samer i særlig grad tradisjonelt har vært bosa
bør videre avklares hva som menes med samisk som eget språk.

33.5.2.1 Samisk distrikt

De kommuner som ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet, slik det er
nert i sameloven, må sikkert regnes som «samisk distrikt» i relasjon til grunns
loven. I praksis har også enkelte kommunedeler utenfor dette området vært 
som samisk distrikt. Hvem som har myndighet til å fastsette hvilke kommuner
kommunedeler utenfor forvaltningsområdet etter sameloven som skal anses s
av det samiske distrikt, er imidlertid ikke klart.

Den usikkerhet som etter dette knytter seg til dagens bestemmelser om s
distrikt på opplæringsområdet, må anses som klart uheldig.

I tråd med dette heter det i statsministerens tale til Sametinget 21.02.1995

«Vi er klar over at definisjonen av samiske områder i grunnskolelovens
tydning ikke er uproblematisk, og at dette kan ha ført til visse vansker
kalsamfunn utenom kjerneområdene. Det utvalget som nå gjennomg
reviderer alle opplæringslovene, vil også se på dette problemet.»

I sin høringsuttalelse til utkastet til samelovens språkregler berørte Sametinge
grunnskoleloven § 40 a (sak S 26/90). Sametinget uttalte bl.a:

«Når det gjelder § 40 a nr. 1 viser Sametinget til at begrepet «samisk
trikt» skaper avgrensningsproblemer. Begreper bør derfor avklares næ
re i forskrifter. Samiske distrikter omfatter etter Sametingets mening
kommuner innen fylkene Hedemark, Sør-Trøndelag, Nord-Trønde
Nordland, Troms og Finnmark, der det bor samer.»

Grunnskoleloven § 40 a ble ikke forandret etter høringsrunden. Det er heller
utarbeidet forskrifter som nærmere definerer samiske områder.

I Sametingets sak 41/92 vedtok tinget blant annet følgende forslag til end
§ 40 a:

«Innenfor forvaltningsområdet for samisk språk i Samelovens språkre
skal barn med samisk talemål ha opplæring i og på samisk i alle ni år. 
med norsk talemål innenfor det samme området skal ha samisk som 
resten av landet kan kommunestyret ... gjøre vedtak om at barn med s
talemål skal ha opplæring i og på samisk i alle ni år og at de som har 
som talemål skal ha samisk som fag.»

Til saken uttalte Sametinget blant annet:

«Erfaringer viser at § 40 a, slik den er utformet, skaper problemer for g
nomføringen av samiskundervisning i deler av det samiske området ut
forvaltningsområdet for språkloven. Meningen med Sameloven var ikk
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bruken av samisk skulle begrenses til forvaltningsområdet, men tvert
bidra til å styrke bruken av samisk språk i hele landet.»

I brev til utvalget 06.02.1995 sier Sametinget blant annet:

«Tinget har i vedtaket (41/92) pekt på problemer formuleringen «sam
distrikt» har skapt med hensyn til samiskundervisning i samiske omr
som ikke hører under det definerte «forvaltningsområdet for samisk sp
i samelovens språkregler. Dette gjelder også områder som anses som
sjonelle samiske bosettingsområder. Stikk i strid med intensjonen i S
lovens språkregler, har kommunale myndigheter innskrenket «sam
distrikt» til det som i språkreglene er definert som «forvaltningsområde
samisk språk», og som omfatter kun deler av det nordsamiske område

Når begrepet «samisk distrikt» skal fastlegges nærmere, vil en mulighet vær
kommunene få full kompetanse til å avgjøre om de vil gi samisk opplæring. D
gi høy grad av kommunal handlefrihet, men mindre grad av individuelt vern o
vern for samisk språk og kultur. Et annet alternativ vil være å gi Sametinget 
dighet til å fastsette hvor det skal gis samisk opplæring.

Utvalget ser imidlertid at kommunens, fylkeskommunens, den enkelte bo
og Sametingets interesser vil kunne være motstridende. Utvalget har derfor ko
til at begrepet bør avklares nærmere i loven selv.

Utvalget foreslår at begrepet «samisk distrikt» for det første skal omfatte
samiske forvaltningsområdet ifølge sameloven § 3-1. Dette distriktet omfatter 
kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana og Kåfjord.

Utvalget foreslår videre å la Kongen få kompetanse til å fastsette hvilke k
muner eller kommunedeler for øvrig som skal falle inn under begrepet. Slike ve
vil ha stor prinsipiell betydning, de vil være svært viktig for den samiske befolkn
og vil kunne ha stor betydning også for den enkelte kommune som blir berørt. 
uten vil de etter omstendighetene berøre ansvarsområdet til flere departement
vil derfor være hensiktsmessig å legge kompetansen til Kongen i statsråd. Det
slaget vil innebære at vedtakskompetansen ikke vil kunne delegeres til f.eks. d
tementet.

Kongelig resolusjon om utvidelse av det samiske forvaltningsområdet på
læringslovgivningens område vil være forskrift. Hensynet til så vel Sametinget
de berørte kommunene kan derfor sies å være ivaretatt ved at de uansett 
anledning til å uttale seg etter reglene i forvaltningsloven kap. VI før slikt ve
blir fattet. Slik høring vil også være nødvendig for å sikre den bredest mulige
lysning av forslaget.

For å understreke Sametingets og berørte kommuners spesielle plass i b
lingen av slike saker vil utvalget imidlertid foreslå uttrykkelig lovfestet at de al
skal høres i forbindelse med forslag til vedtak om samisk distrikt.

Det nærmere innholdet i begrepet «samisk distrikt» har også betydnin
videregående opplæring. Det gjelder blant annet fordi utvalget (i punkt 33.5.3
enfor) foreslår at samiske elever med opplæring i samisk i grunnskolen også s
rett til opplæring i samisk på videregående nivå. Det har også betydning i fo
til bestemmelsene om skyss. Det foreslås derfor lovfestet at også berørte fylke
muner skal høres.

Dersom det ved denne lovens ikrafttredelse gis opplæring på samisk i kom
ner eller kommunedeler utenom det samiske forvaltningsområdet etter same
er det viktig at Kongen straks fastsetter at disse områdene skal være samisk 
etter den nye loven. Dermed vil en kunne unngå usikkerhet om, eller utilsiktet
snevring av, området for samisk opplæring som en følge av utvalgets forslag
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Utvalget presiserer at fastleggelse av begrepet «samisk distrikt» i opplærin
ven ikke har selvstendig betydning i andre relasjoner. Det som defineres, er de
lige virkeområdet for bestemmelser om samisk opplæring i denne lov.

33.5.2.2 Same

Grunnskoleloven § 40 a omtaler videre «barn med samisk talemål» og «eleva
samisk bakgrunn». Lovens virkeområde i forhold til alder og elevstatus vil bli r
lert av andre bestemmelser i lovutkastet. Det som står igjen er da å få fastlagt e
presis definisjon av hvem som omfattes av lovutkastets bestemmelser om opp
i og på samisk.

Utvalget vil foreslå at de særlige bestemmelsene om samisk opplæring kn
opp mot begrepet «same». Hvem som er same er grundig drøftet i forbindels
opprettelsen av et samemanntall, jf. sameloven § 2-6, som bestemmer:

«Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og
enten a. har samisk som hjemmespråk, eller b. har eller har hatt foreld
ler besteforelder med samisk som hjemmespråk kan kreve seg innfø
eget samemanntall i bostedskommunen.»

Etter utvalgets syn vil det være hensiktsmessig å lovfeste at de som kan stå i
manntallet og deres barn, er samer i relasjon til opplæringslovgivningen. Det 
seres at det i dette ikke ligger noe krav om å være registrert i samemanntalle
er tilstrekkelig at en tilfredsstiller kravene til å kunne bli registrert i manntallet, e
at ens foreldre kan registreres.

Med barn må i denne sammenheng forstås så vel egne biologiske som ad
barn.

33.5.2.3 Samisk

Samelovens språkkapittel omtaler språkbestemmelsene som å omfatte «sa
uten en nærmere problematisering av hva som ligger i begrepet. Det er derfor
til å presisere at samisk i Norge betår av tre dialekter som er så ulike at de i p
i stor grad blir, og fortsatt bør bli, behandlet som likestilte språk. Det gjelder n
samisk, sørsamisk og lulesamisk. Selv om nordsamisk er det klart mest talte o
klede språket, kan ikke utvalget se grunnlag for rettslig å forskjellsbehandle d
samiske språkene.

I forbindelse med læreplanarbeid, utvikling av samiske læremidler osv. v
like fullt kunne vektlegge språkenes utbredelse og stilling når en prioriterer blan
delte ressurser.

Utvalget vil på denne bakgrunn foreslå en legaldefinisjon som slår fa
«samisk» omfatter nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

33.5.3 Opplæring i samisk
I en merknad fra kommunalkomiteens mindretall (SV/Sp/KrF) i Innst. S. nr. 
(1993-94) heter det:

«Det henstilles til Regjeringen å vurdere endring av grunnskoleloven s
samisktalende barn får rett til morsmålundervisning i og utenfor sam
områder også når det er færre enn tre elever med samisk talemåte p
len.»

Merknaden ble oversendt Regjeringen uten realitetsvotering i Stortinget.
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I Sametingets brev til utvalget 06.02.1995 heter det bl.a.:

«Hva angår retten til opplæring i samisk utenfor samiske distrikt, er erfa
gene svært forskjellige. Enkelte kommuner tolker § 40 a siste ledd i p
3 mest mulig negativt, og viser liten vilje til å gi tilbud om opplæring i s
misk til tross for at departementet har villet dekke alle utgifter til under
ning i samisk. Ovennevnte erfaringer gjør at Sametinget ser det 
påkrevd å lovfeste en individuell rett til opplæring i samisk ...»

I en rapport av 01.11.1994 om opplæringslovene uttaler Samisk utdanningsråd
annet:

«Fraværet av en individuell rett har gjort at mange foreldre/elever ha
være å kreve samiskundervisning. Et nytt lovverk i opplæringen må ha
enkelte elev i fokus i stedet for geografiske og minimaliserende barr
som begrenser undervisning på samisk og i samisk som fag.»

For samer bør retten til opplæring i samisk etter oppfatningen til utvalgets flertall
være en individuell rettighet uten vilkår. Dette imøtekommer så vel langtids
grammets generelt uttrykte mål for samisk opplæring som Regjeringens sp
uttrykte målsetning i St.meld. nr. 52 om at «skolen kan bli et viktig redskap i b
ringen og utviklingen av samisk språk». Forslaget vil også harmonere med ar
28 nr. 1 i ILO-konvensjon nr. 169.

For å sikre muligheten for likebehandling, kommunikasjon og forståelse
utvalget foreslå å videreføre regelen om at alle barn i grunnskolen i samiske d
har rett til opplæring i samisk. Av de samme grunner vil utvalget foreslå å vid
føre ordningen med at kommunene i samisk distrikt kan fastsette forskrift om a
barn i kommunen (eller i deler av kommunen) skal ha grunnskoleopplær
samisk. Begge forslagene harmonerer med artikkel 31, første punktum i ILO
vensjon nr. 169.

Som i alle andre fag (jf. "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)"i
kap. 21) fastsettes omfanget av opplæringen i samisk språk av departemente

Utvalgets flertall er videre av den oppfatning at alle elever som har hatt op
ring i samisk i grunnskolen, også bør få tilbud om slik opplæring når de fortse
videregående opplæring. For å sikres fullverdig opplæring i samisk bør sam
elever ha individuell rett til slik opplæring.

Det vises i denne forbindelse til Innst. O. nr. 80 (1992-93) om endring i lov
videregående opplæring og lov om fagopplæring i arbeidslivet, der kirke- og u
visningskomiteen uttaler:

«Likeledes må de samiske elevers rettigheter til undervisning i og på sa
sikres. Det arbeidet som hittil er gjort og de tiltak som er satt iverk for å
kre samisk ungdom et utdanningstilbud på egne premisser, skal følge
også i framtiden.»

I sin rapport av 01.11.1994 om opplæringslovene uttaler Samisk utdannin
bl.a.:

«Det er i dag ikke lovhjemmel for å gi opplæring i samisk i den videre
ende skole. Loven må endres slik at samiske elever får rett til opplæ
samisk.»

I Innst. S. nr. 116 (1993-94) om St.meld. nr. 52 (1993-94) om norsk samepo
sier kommunalkomiteen bl.a.:



NOU 1995:18
Kapittel 33 Ny lovgivning om opplæring 347

misk

ynet til
feste
kke-
id-

tval-
festet
rådet

ytte
iske

 skal
k side-
regler
pplæ-

nder-
t ikke
n det
ng må
 til-

unen
nes

at det
kelig
amisk

ligere
eng

lig å
et av
vene

 indi-
ha
en-

 om det
urs,

t ikke
utval-
e til-

le og i
e opp-
tlige
re
økte
«Komiteen mener også at det bør være lovfestet rett til opplæring i sa
språk i videregående skole.»

Det er å merke at denne uttalelsen ikke er begrenset til samiske elever. Hens
vedlikehold og utvikling av samisk språk og kultur kan da også tale for å lov
en individuell rett til å få opplæring i samisk på videregående nivå også for i
samiske elever som har fått slik opplæring i grunnskolen. Et slikt forslag vil im
lertid kunne føre til kostnadsøkninger som det ikke er lett å ha oversikt over. U
get antar derfor at det, innenfor sitt mandat, ikke har grunnlag for å foreslå lov
en slik rett. Det kan dessuten være grunn til å anta at utviklingen på dette om
iallfall et stykke på vei vil kunne bli tilfredsstillende med den adgang til å ben
seg av tilbud om opplæring i samisk som likevel allerede blir gitt, som ikke-sam
elever i alle tilfeller vil ha.

For at elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk ikke
pålegges en for stor arbeidsbyrde, foreslås det videre at de kan fritas for nors
mål om de selv ønsker det. Departementet bør få hjemmel til å gi nærmere 
om slikt fritak, som bør ses i sammenheng med omfanget av enkeltelevenes o
ring i samisk.

Det stilles de samme kompetansekravene til lærere i samisk som til annet u
visningspersonale. I tillegg må de ha særskilt kompetanse i samisk. Er de
søkere til stilling som lærer i samisk med formell undervisningskompetanse, ka
tilsettes annen søker med realkompetanse i samisk. Etter utvalgets oppfatni
en legge til rette for slik tilsetting om det ikke er mulig å skaffe personale som
fredsstiller de formelle utdanningskravene. I motsatt fall kan det sies at komm
eller fylkeskommunen ikke har gjort tilstrekkelig for å bidra til å oppfylle eleve
rett til opplæring i samisk.

På sikt vil problemet med for få samiske lærere kunne reduseres ved 
utdannes flere lærere blant annet fra Samisk høgskole. Tilgang på tilstrek
undervisningskompetanse er svært viktig for å kunne gi bestemmelsene om s
opplæring et innhold. Departementet bør vurdere om det er mulig med ytter
tiltak for å sikre rekruttering til samisk lærerutdanning, jf. i denne sammenh
også artikkel 28 nr. 1 i ILO-konvensjon nr. 169.

Erfaring viser imidlertid at det kan oppstå situasjoner der det ikke er mu
skaffe samisklærer. Retten til opplæring i samisk vil derfor kunne bli begrens
tilgangen på lærerkrefter - når det ikke er mulig å gi samiskopplæring, vil ele
heller ikke kunne få oppfylt sin rett.

På tross av dette forbeholdet velger utvalgets flertall å foreslå en lovfestet
viduell rett til opplæring. Kommunene og fylkeskommunene vil i alle tilfeller 
plikt til aktivt å skaffe seg grunnlag for å tilby opplæring i samisk. I denne samm
heng må de også, når det ikke lar seg gjøre å skaffe kompetent lærer, vurdere
er mulig å etablere tilbud om fjernundervisning i samisk, gjennomføre intensivk
tilrettelegge særlige leirskoleopphold e.l.

For bedre å kunne sikre at opplæringsretten får et reelt innhold også når de
er mulig å gi opplæring i samisk med egnet undervisningspersonale, foreslår 
gets flertall at departementet får myndighet til å fastsette forskrift om alternativ
bud.

Etter departementets opplysninger får så godt som alle samer i grunnsko
videregående opplæring som i dag ønsker det, opplæring i samisk. Ut fra diss
lysningene vil rett til opplæring i samisk ikke innebære en økning av de offen
utgifter på kort sikt. En lovfesting vil imidlertid kunne virke førende slik at fle
ønsker opplæring i samisk når det gjøres til en individuell rett, noe som vil gi 
kostnader.
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Utvalgets medlemmer Loe, Skard og Sørensen peker på at utvalget i begrense
grad har hatt mulighet for å vurdere konsekvensene av å lovfeste en individue
til opplæring i samisk utenfor samisk distrikt. Spesielt bør to sider ved dette s
målet utredes nærmere. For det første er det uklart i hvilken grad det finnes k
sert lærerpersonale i aktuelle kommuner, og dersom så ikke er tilfelle bør de
des hvordan et undervisningstilbud likevel kan legges til rette. For det andre 
usikkert om flere elever vil kreve opplæring i samisk, både som følge av at en
viduell rett innføres og som resultat av at retten knyttes til elever med samisk-e
bakgrunn og ikke som tidligere elever med samisk talemål, jf. del VIII, merkn
til § 6-2.

Disse medlemmer tar med dette ikke stilling til ønskeligheten av å innfør
lovbestemt rettighet slik flertallet foreslår. Men inntil konsekvensene er forsva
utredet vil vi foreslå at dagens lovbestemmelser i grunnskoleloven § 40 a nr. 3
reføres, og at det ikke innføres en lovbestemmelse for videregående opplærin

33.5.4 Opplæring på samisk
Utvalget vil foreslå å videreføre retten til grunnskoleopplæring på samisk i sa
distrikt. En utvidelse av denne retten vil derimot kunne føre til betydelige kostn
for de berørte kommunene. Et slikt forslag vil derfor i utgangspunktet ligge ute
utvalgets mandat. Dessuten vil forslaget om å gi Kongen kompetanse til å fas
at bestemte kommuner eller kommunedeler skal være samisk distrikt, etter utv
syn åpne for tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne imøtekomme de behov som 
oppstå.

Utvalget vil videre foreslå å videreføre meningsinnholdet i bestemmelsen 
§ 3 nr. 5 tredje ledd. Det vil innebære at dersom det utenfor samisk distrikt i en
mune er mer enn 10 foreldre som ønsker at barna deres skal få grunnskoleopp
på samisk, skal barna fortsatt ha rett til slik opplæring, men bare så lenge gr
ikke blir på mindre enn 6 elever.

For å gi kommunene adgang til å organisere opplæringen på samisk på e
siktsmessig måte, og for at det skal kunne skapes samiske skolemiljøer av e
størrelse, vil utvalget foreslå at kommunen selv får myndighet til å organisere
læringen på samisk i en eller flere egne eller blandede skoler i kommunen. Det
sies å være et avvik fra nærhetsprinsippet, jf. "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap.
20. Etter utvalgets syn bør likevel de forannevnte hensyn være utslagsgiv
(Utvalget gjør ellers oppmerksom på at det i "Målformer" i kap. 31 fremmes et til-
svarende forslag om retten til opplæring på annen målform).

Denne friheten for kommunene vil delvis kunne kompensere for de utgift
ninger eller bindinger som kan følge av utvalgets øvrige forslag, jf. f.eks. p
33.5.3. foran, sammenholdt med utvalgets mandat om at utvalgets forslag tota
ikke skal føre til utgiftsøkning.

I videregående opplæring bør opplæring på samisk, på samme måte som
i hovedsak være styrt ved at staten fullfinansierer enkelte skoler som gir opplæ
stilbudet på samisk. For å sikre større samisk innflytelse foreslås det imidler
Sametinget får myndighet til å oppnevne styre for de samiske statlige videreg
skolene. Denne myndighetsoverføringen vil også være i tråd med intensjon
artikkel 27 nr. 2 i ILO-konvensjon nr. 169. Utvalget understreker for øvrig at sp
målet om den videre organisering av den samiske videregående opplæringen 
under den utredningen om visse administrative og organisatoriske spørsmå
departementet selv har tatt sikte på å arbeide med.



NOU 1995:18
Kapittel 33 Ny lovgivning om opplæring 349

il ikke
mme-

isk,
heter
unale

kt og
nne gi
ende
 tilby

atning
ellom

nheng
sko-

 skal
el av

pplæ-
istorie
n en
isk kul-

reslår
tsette
e at
-kon-

nde
iske

gs-

 lære-
en.
nne

g de
ette de
te.
ner i

tsettes

t. Det
e lik
Sametingets rett til å oppnevne medlemmene av styret for disse skolene v
begrense statens myndighet som skoleeier for øvrig og heller ikke styremedle
nes ansvar i forhold til budsjett og generelt regelverk.

Utvalget vil videre klargjøre at videregående opplæring kan tilbys på sam
også til elever som ikke har krav på slik opplæring. Det bør altså være mulig
for opplæring på samisk eller i særskilte samiske fag ved enkelte fylkeskomm
skoler, linjer eller klasser.

I tråd med det som er sagt foran om klargjøring av begrepet samisk distri
om hvem som bør fastsette det, vil utvalget foreslå at departementet skal ku
forskrift om videregående opplæring på samisk eller i særskilte videregå
samiske fag og åpne for at de fylkeskommuner som ønsker det, skal kunne
samisk videregående opplæring.

33.5.5 Opplæringens innhold
De nasjonale læreplanene som gjelder for alle elever, kan etter utvalgets oppf
være et viktig redskap i arbeidet med å skape gjensidig forståelse og respekt m
den samiske og den øvrige norske befolkningen. Det vises i denne samme
også til høringsutkastet om prinsipper og retningslinjer for den 10-årige grunn
len, der det heter:

«Samtidig er samisk kultur en del av vår nasjonale arv, som alle barn
møte. Grunnelementer av den samiske kulturen vil derfor gå inn som d
det felles lærestoffet i grunnskolen.»

Utvalget er av den oppfatning at de nasjonale læreplanene bør gi regler om o
ring i spørsmål som gjelder den samiske folkegruppen og dens kultur, språk, h
og næringsvirksomhet i tilknytning til det enkelte fag. Det er etter utvalgets sy
nasjonal oppgave å skape bedre kunnskap om, forståelse og respekt for sam
tur.

For utvetydig å sikre de nasjonale læreplanene en samisk dimensjon fo
utvalget at dette lovfestes. Generell kompetanse for departementet til å fas
opplæringens innhold er etter utvalgets oppfatning ikke tilstrekkelig til å sikr
dette hensynet bli ivaretatt. Forslaget harmonerer også med artikkel 31 i ILO
vensjon nr. 169.

De nasjonale læreplanene vil imidlertid ikke uten videre gi en tilfredsstille
beskrivelse av opplæringens innhold i forhold til de særlige behov for den sam
befolkningen. Det gjelder særlig i forhold til kultur, historie, identitet og nærin
virksomhet.

Dagens system med samiske læreplantillegg til fellesstoffet i de nasjonale
planene for grunnskolen vil derfor bli foreslått videreført med klar hjemmel i lov
Slike tillegg vil dels kunne innføre nye elementer i opplæringen, dels vil de ku
innføre elementer som erstatter deler av de nasjonale læreplanene.

Av hensyn til harmoni og samordning mellom de nasjonale læreplanene o
samiske læreplantilleggene foreslås det også at Kongen i statsråd kan fasts
saklige rammene for disse tilleggene da dette ikke fremkommer på annen må

Videre må det etter utvalgets oppfatning - som nå - fastsettes lærepla
samisk som fag i grunnskolen og i videregående opplæring, og det må fas
læreplaner i særlige samiske fag i videregående opplæring.

Tradisjonelt ligger all kompetanse til å fastsette læreplaner i departemente
sikrer blant annet et nasjonalt fellesstoff for alle, noe som igjen bidrar til å sikr
rett til utdanning.
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Med sitt særlige ansvar som folkevalgt organ for den samiske befolkninge
imidlertid Sametinget ved en rekke anledninger gitt uttrykk for et sterkt ønske
større deltakelse og myndighet i arbeidet med å fastlegge de deler av opplær
innhold som er av særlig betydning for samene. Ønsket omfatter i første rekke
plantilleggene for grunnskolen, læreplanene i samisk som fag og læreplane
særlige samiske fag i videregående opplæring.

Selv om det kan tenkes visse uheldige sider ved å dele kompetansen til 
sette læreplaner mellom flere organer, ser utvalget det alt i alt som gunstigst å
kompetansen til å fastsette de nevnte læreplanene og læreplantilleggene til Sa
get. Det vil også være i tråd med intensjonene i artikkel 27 nr. 1 i ILO-konven
nr. 169.

Utvalget understreker at en slik ordning ikke vil skape konstitusjonelle pro
mer så lenge kompetansen til å fastsette visse læreplaner og læreplantillegg
til Sametinget ved lov. Det konstitusjonelle og parlamentariske ansvar som h
på den fagstatsråd som til enhver tid er ansvarlig for opplæringssektoren, vil
tilsvarende begrenset. I hovedtrekk vil ansvaret være begrenset til de oppgav
loven legger til departementet, og dessuten til det mer generelle ansvar for å
utviklingen i vedkommende sektor med sikte på etter behov å foreslå f.eks. lo
ring eller budsjettmessige tiltak. I brev av 26.01.1995 til Kommunal- og arbeid
partementet uttaler Justisdepartementets lovavdeling seg entydig i samme re

Forslaget om å legge vedtakskompetansen på dette området til Sametin
innebære et brudd med dagens ordning. For å legge et best mulig grunnlag fo
moni og samordning mellom læreplaner og læreplantillegg fastsatt av henho
departementet og Sametinget vil utvalget derfor foreslå lovfestet at utkaste
læreplaner skal utarbeides av departementet. Slik den administrative oppbygn
dette området er i dag, vil det i praksis kunne innebære at arbeidet med å forb
læreplaner og læreplantillegg vil bli lagt til nåværende Samisk utdanningsråd.

Det foreslås videre å gi Sametinget myndighet til å gi en forskrift om over
nede mål og prinsipper for samisk opplæring. For å sikre de nasjonale hensyn
slås det imidlertid lovfestet at både slik forskrift og forskrift om samiske lærepl
og læreplantillegg skal bygge på den forskrift om læreplaner som til enhver 
fastsatt.

Læreplanene er det sentrale styringsmiddelet i styringen av opplæringen
hold. Det er da viktig at dokumentene er tilgjengelige også for samiske brukere
foreslås derfor at alle læreplanene skal foreligge på samisk samtidig som de fo
ger på norsk. Utvalget vil i denne sammenheng også peke på ILO-konvensj
169, artikkel 30 nr.1 som understreker betydningen av å kunne gjøre seg kjen
rettigheter og plikter i forhold til utdanning.

Timerammen for opplæringen i samisk og for særskilte samiske fag i vide
ende opplæring fastsettes av departementet med hjemmel i den alminnelige k
tansen for departementet til å fastsette timeramme og -fordeling. Etter utva
oppfatning bør det imidlertid ved klasser der det gis opplæring på samisk, 
samisk som førstespråk. Elever med rett til opplæring i samisk ved andre skole
i den grad det er mulig, få være med og velge omfanget av samiskopplæringe

Det er fortsatt mangel på læremidler for samisk opplæring på alle nivåer. L
midler for opplæring i og på samisk har en liten målgruppe. Derfor vil det og
framtiden være viktig at staten påtar seg et særlig ansvar for utvikling av slike 
midler.
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33.5.6 Voksenopplæring
Særlige regler for samiske studieforbund behandles i "Voksenopplæringsloven for-
øvrig" i kap. 40 punkt 40.4.4.



NOU 1995:18
Kapittel 34 Ny lovgivning om opplæring 352
KAPITTEL 34   
 pri-

kole-
 spe-
pri-
t
idere-
eopp-

yn-

Nor-
 over
punkt

sko-
 og
er å

 39.
ven.

lelo-
olen,

. Det
jelder
den

tet, jf.
glig-
 etter
Privat opplæring

34.1 INNLEDNING
Utvalget vil i dette kapitlet gjennomgå og vurdere den rettslige reguleringen av
vat opplæring, med særlig vekt på vilkårene for statstilskudd til private skoler.

Kapitlet avgrenses mot spørsmål som gjelder spesialundervisning og s
skyss, se nærmere i "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov -
sialundervisning" i kap. 19 og 26. Videre avgrenses det mot offentlig tilsyn med 
vat opplæring, se "Kontroll- og tilsynsordninger" i kap. 35, der utvalget foreslår a
staten skal ha ansvaret for å føre tilsyn med alle private grunnskoler og med v
gående skoler som mottar statstilskudd. Kommunen skal ha tilsyn med hjemm
læringen.

Private skolers forhold til forvaltningsloven behandles i del IV og deres m
dighet overfor elevene (ordensreglement, bortvisning m.v.) i "Om ordensreglement,
bortvisning mv." i kap. 30.

Endelig vurderes privatskolelovens henvisning til helselovgivningen i "Skole-
anlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25.

Utvalget gjennomgår først dagens rettsregulering av privat opplæring og 
ges internasjonale forpliktelser (punktene 34.2 og 34.3) og gir en kort oversikt
dagens godkjenningspraksis (punkt 34.4). Utvalgets vurderinger omtales i 
34.5.

34.2 GJELDENDE RETT

34.2.1 Innledning

Den første loven om statstilskudd til private skoler kom i 1970. Dagens privat
lelov 14.06.1985 nr. 73 (psl.) gjelder offentlig tilskudd til private grunnskoler
videregående skoler, herunder vilkår for slike tilskudd, jf. § 2. Dens formål 
medvirke til å sikre at det kan etableres og drives private skoler, jf. § 1.

Andre særregler om privat opplæring finnes i gsl. § § 13 og 14 og i lvgo. §
Etter psl. § 31 kan departementet gi nærmere forskrifter til gjennomføring av lo

34.2.2 Opplæringsplikt og hjemmeopplæring
Utgangspunktet for den rettslige reguleringen av privat opplæring er grunnsko
ven § 13 nr. 1, der det heter: «Born og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnsk
dersom dei ikkje på annan måte får tilsvarande undervisning.»

Bestemmelsen bygger på et prinsipp om opplæringsplikt og ikke skoleplikt
blir understreket av § 27 nr. 3, som gir kommunen et tilsynsansvar når det g
pliktig opplæring som ikke blir gitt i den kommunale skolen. Kommunen har i 
forbindelse rett til å kalle barna inn til særskilt prøve.

34.2.3 Godkjenning av private skoler
Privat grunnskole eller videregående skole må ha godkjenning fra departemen
gsl. § 14 og lvgo. § 39. Unntak gjelder for skoler som er opprettet som et fa
pedagogisk alternativ etter gsl. § 14 nr. 2 tredje ledd. Slike skoler blir godkjent
privatskoleloven alene, se nærmere i punkt 34.2.4 nedenfor.
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Vilkår for godkjenning av private grunnskoler er fastsatt i gsl. § 14 nr. 2 de
heter at «føresegner om skoletid, undervisningstid, avgangsprøver og avgang
mål etter denne lova, gjeld og for private skolar». Videre setter nr. 2 andre pun
som vilkår at undervisningsplaner og lærere er godkjent av statens utdanning
tor.

Før departementet godkjenner en videregående skole, skal fylkeskommun
uttalt seg, jf. lvgo. § 39. Videre kan departementet sette vilkår for godkjennin
Ordlyden gir ingen veiledning om hvilke vilkår som kan, eller eventuelt skal, sti
Dette spørsmålet drøftes imidlertid i forarbeidene til loven, der det blant annet 
(Ot. prp. nr. 18 (1973-74), s. 66):

«Vilkåret for å godkjenne et privat gymnas må bl.a. være at elevene er 
tilfredsstillende opplæring. Departementet antar at de regler for unde
ningstid og fagkrets som blir fastsatt for offentlige gymnas, også bør gj
for tilsvarende private skoler. Departementet forutsetter at det i reglem
om vurdering av elevenes arbeid og utskriving av vitnemål blir fastsatt h
ke regler som skal gjelde for private skoler. Endelig bør det være et v
for å godkjenne en privat skole at den har tilfredsstillende skolerom o
styr.»

De to lovene gir ikke ytterligere bestemmelser om i hvilken grad de regler som
der for offentlige skoler, gjelder tilsvarende for private.

Videre gjelder kompetansekravene for undervisningspersonalet i offen
skoler som hovedregel også for private skoler, jf. psl. § 14 og lærerutdannings
§ 1 nr. 1. Unntak fra kompetansekravene er gjort for videregående yrkesrette
læring som ikke gis ved offentlige videregående skoler (se Ot.prp. nr. 58 (198
s. 33).Ved slike skoler fastsetter skolens styre utdanningskravene, dersom
departementet i det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, jf. psl. § 14 annet le

34.2.4 Vilkår for godkjenning med statstilskudd
Reglene nevnt i punkt 34.2.3 ovenfor gjelder også for private skoler som m
statstilskudd etter privatskoleloven. Bestemmelsen i Gsl. § 14 nr. 2 medfører 
lertid at visse unntak fra dette gjelder for skoler opprettet som et faglig-pedag
alternativ.

Vilkårene for statstilskudd til private grunnskoler og videregående skoler fr
går av privatskoleloven. Etter § 3 må skolene først og fremst være

a) «Skipa av religiøse og/eller etiske grunnar, 
b) eller skipa som eit fagleg-pedagogisk alternativ, 
c) eller skipa for undervisning av norske born/norsk ungdom i utland
d) eller skipa for å fylla eit kvantitativt undervisningsbehov, 
e) eller å ha til føremål å gje vidaregåande yrkesretta undervisning

ikkje vert gjeven ved vidaregåande offentlege skular.»

Private grunnskoler som skal gis statstilskudd, må drive sin virksomhet etter u
visningsplaner godkjent av statlige skolemyndigheter, jf. psl. § 4 og gsl. § 14
vate videregående skoler som skal gis tilskudd etter loven, kan enten drive sin
somhet i samsvar med godkjenning etter lvgo. § 39 eller etter undervisningsp
godkjent av departementet, jf. psl. § 4.

Verken psl. § 4 eller gsl. § 14 gir nærmere veiledning om kriteriene for godk
ning av undervisningsplanene. Faglige krav til private skoler er imidlertid komm
tert i privatskolelovens forarbeider. I Innst. O. nr. 53 (1984-1985), s. 7 uttaler 
tingskomiteens flertall blant annet:
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«Dei private skulane skal etter fleirtalet si vurdering gi ei undervisning
same omfang og nivå som ved tilsvarande offentlege skular, og leggj
dervisninga opp slik at skulen gjev kompetanse som svarar til den ko
tansen offentlege skular gjev.»

Etter psl. § 5 skal undervisningsrom og utstyr mv. godkjennes av statens u
ningskontor. Så langt det er mulig skal skoleanlegg og inventar være tilpasset
sjonshemmedes behov.

Videre skal skolene ha hele landet som inntaksområde og være åpne fo
som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skoler, jf. psl. § 7 nr. 1 før
ledd. Bestemmelsen retter seg mot de formelle vilkår for opptak, jf. Ot.prp. n
(1983-84), s. 24, der det blant annet heter:

«Bestemmelsen innebærer at en privat skole ikke kan stille krav om f.
utdanning og praksis utover de krav som stilles ved opptak i offentlige 
ler. For inntak i private videregående skoler, som disse bestemmelsen
lig vil ha betydning for, vil det således være tilstrekkelig at vedkomme
søker fyller de krav som følger av lov om videregående opplæring § 7 fø
ledd. På den annen side gir oppfyllelsen av dette formelle krav ikke en s
ubetinget rett til å bli tatt inn ved privat skole.»

Dersom skolen må avvise elever ut fra kapasitetshensyn, antas det at slik avv
kan skje med grunnlag i skolens formål, jf. Innst. O. nr. 53 (1984-85), s. 9. Ve
som gjelder inntak, kan påklages til statens utdanningskontor, jf. § 7 nr. 3 og
gasjonsvedtak av 08.12.1993.

Departementet kan dispensere fra kravene i psl. § 7 nr. 1 første ledd, jf. 
ledd.

Elever som er tatt inn ved skolen har rett til å fullføre skoleåret eller vedk
mende kurs, jf. psl. § 8. Bestemmelsen gjelder 1-årige eller 2-årige kurs, ko
kurs eller deltidskurs. For bortvisning av elever gjelder psl. § 12, som i hove
henviser til de alminnelige reglene i grunnskoleloven og lov om videregående
læring (se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30).

Etter psl. § 11 skal det legges vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og gode
arbeidsformer ved skolen. Videre skal skolen å ha ordensreglement, se nær
"Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30.

Skolen skal ha en daglig leder som har både den pedagogiske og adminis
ledelsen av skolen, jf. privatskoleloven § 13.

Psl. § § 17-23 stiller blant annet krav om styre for skolen og rett til medinn
telse for elever, foreldre mv. Styret er øverste ansvarlige organ ved skolen, j
17 og 18 nr. 1. Styrets adgang til å delegere myndighet til skolelederen er begr
jf. § 18 nr. 4. Styret skal selv vedta budsjett, reglement og instrukser for skole
§ 18 nr. 2 og 3. Videre skal styret selv tilsette personalet, bortsett fra vikarer f
del av skoleåret, jf. § 15.

Når særlige grunner foreligger, kan departementet dispensere fra kravene
§ § 19-23, jf. § 23 b.

I tillegg til kravene etter privatskoleloven foretar departementet i hvert en
tilfelle «ei samla vurdering» av om skolen skal godkjennes for statstilskudd 
ikke, jf. psl. § 25 nr. 3. I Ot.prp. nr. 50 ( 1983-84), s. 50 annen spalte heter d
dette bl.a.:

«Viktige hensyn vil på den ene side være søkerens mulighet for å opp
og drive skolen. På den annen side må det tas hensyn til de offentlig
surser, og hvorledes bruken av dem bør prioriteres.»
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Justisdepartementets lovavdeling har i brev av 30.11.92 til Kirke-, utdanning
forskningsdepartementet uttalt at departementet i utgangspunktet står relativ
når spørsmålet om godkjenning skal vurderes etter § 25. Blant annet kan det 
vekt på budsjettmessige hensyn, men ikke i den grad at privatskoleloven blir s
av kraft. Videre kan det legges vekt på skolefaglige og skolepolitiske hensyn.

34.2.5 Tilskuddsbestemmelsene
Statstilskuddet beregnes etter psl. § 26. Det er en «tilskuddsregel» for hve
skole, bl.a. for skoler for funksjonshemmede og for norske skoler i utlandet.
skuddsregel nr. 10 gir regler om tilskudd for kompletterende undervisning til no
borgere som er elever ved utenlandske og internasjonale grunnskoler, og s
skudd til delvis dekning av skolepenger for norske borgere som er elever ved
landske eller internasjonale videregående skoler. Tilskuddsregel nr. 11 g
arbeidsgiverandelen ved pensjonsinnskudd.

Etter psl. § 27 skal alle offentlige driftstilskudd komme elevene til gode. S
lene kan ikke kreve skolepenger som sammen med de offentlige tilskuddene
stiger driftsutgifter tilsvarende utgiftsnivået ved tilsvarende offentlig skole, jf. 
§ 27 tredje ledd.

34.2.6 Lønns- og arbeidsvilkår
Undervisningspersonale og skoleledere ved privatskolene har rett til samme 
og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler, jf. psl. § 16 første ledd. Bes
melsen er ikke til hinder for at personalet godtar dårligere vilkår (se Ot.prp. n
(1983-84), s. 39).

Psl. § 16 første ledd gjelder ikke for skoler godkjent etter § 3 e. Ved slike s
fastsetter skolens styre lønns- og arbeidsvilkårene, jf. § 16 annet ledd.

34.3 INTERNASJONALE FORPLIKTELSER
Gjennom internasjonale konvensjoner har Norge i atskillig utstrekning påtat
plikter i forhold til private skoler. Gjennom blant annet UNESCO-konvensjonen
15.12.1960 mot diskriminering i undervising artikkel 5.1 har Norge akseptert
enkeltes rett til å etablere private skoler og til å benytte disse skolene. I den u
ning slik opplæring forekommer i stedet for offentlig, obligatorisk opplæring, 
staten imidlertid rett (og muligens også plikt) til å påse at opplæringen i disse
lene oppfyller visse minimumskrav.

Staten står imidlertid ikke fritt når det gjelder hvilke krav som kan stilles til o
læringen. Blant annet artikkel 2 i første tilleggsprotokoll til Den europeiske m
neskerettighetskonvensjonen må f.eks. antas å stå i veien for et krav om at p
skoler skal være kristne. Det må tvert imot antas at FN-konvensjonen om siv
politiske rettigheter artikkel 27 pålegger staten en særlig plikt til å legge forhol
til rette for at religiøse og etniske minoriteter skal kunne utøve sitt språk, sin ku
sin religion mv.

Av de konvensjoner Norge har tiltrådt, kan det derimot neppe utledes noen
for staten til å yte økonomisk tilskudd til private skoler.
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34.4 DAGENS GODKJENNINGSPRAKSIS

34.4.1 Godkjenning uten rett til statstilskudd

Det er godkjent en grunnskole uten statstilskudd etter gsl. § 14. Det er hittil
godkjent videregående skoler uten statstilskudd. Imidlertid er en del videregå
skoler godkjent i forhold til forskriftene for studiefinansiering. Det betyr at dep
tementet har godkjent det faglige opplegget ved skolen.

På tross av kravet etter gsl. § 14 drives utenlandske og internasjonale grun
ler i Norge uten godkjenning fra departementet.

Såkalte «alternative skoler» er en type virksomhet som drives i tilknytnin
behandlingsinstitusjoner. Skolene driver uten særskilt godkjenning, men man
dem er organisert som en del av offentlige grunnskoler.

I praksis innebærer det at departementet i svært liten utstrekning har utøv
godkjenningsmyndighet overfor skoler uten statstilskudd.

34.4.2 Godkjenning for rett til statstilskudd
Grunnskoler som mottar statstilskudd etter privatskoleloven, er opprettet ut 
religiøst og/eller etisk formål eller som et faglig-pedagogisk alternativ til offen
grunnskole, jf. psl. § 3 a og b. Eksempler på faglig-pedagogiske alternativer e
nerskoler og montessorriskoler.

Den ene gruppen av private videregående skoler godkjent med rett til st
skudd er skoler opprettet med religiøst og/eller etisk formål. De skal dekke et 
titativt undervisningsbehov eller være et faglig-pedagogisk alternativ til offen
videregående skole, jf. psl. § 3 a, b og d. Denne gruppen omfatter skoler s
såkalt «parallelle» med offentlige skoler, f.eks. private landbruksskoler. Steine
ler er eksempler på skoler godkjent som faglig-pedagogisk alternativ.

Den andre hovedgruppen av private videregående skoler godkjent med r
statstilskudd er skoler som gir yrkesrettet undervisning som ikke blir gitt i offen
videregående skoler, jf. § 3 e. Den største gruppen blant slike skoler er bibel
og kunstskoler. Her finnes også en skole for yrkesdykkere og en for musikkin
mentreparatører.

I tillegg kommer norske grunnskoler og videregående skoler i utlandet. D
gir opplæring til norske barn og unge som av forskjellige grunner oppholder se
kortere eller lengre tid utenfor riket, jf. psl. § 3 c.

Ifølge St.prp. nr. 1 (1991-92) mottok 156 skoler med et samlet elevtall p
652 statstilskudd etter kap. 0240 om private skoler i 1985. Ifølge St.prp. nr. 1 (1
95) er antall skoler i 1994 steget til 205 med elevtall på til sammen 17 754.

I 1985 mottok 40 private grunnskoler med tilsammen 4296 elever statstilsk
I 1994 var antall skoler økt til 61 med et elevtall på tilsammen 6951. Antall vid
gående skoler med statstilskudd har steget fra 38 med 6054 elever i 1990 til 4
6893 elever i 1994.

Ut over dette ble det i 1994 gitt statstilskudd til 28 grunnskoler i utlandet 
751 elever, 5 skoler i utlandet som gir videregående opplæring, med 90 elev
skoler for funskjonshemmede med 376 elever og 54 andre private skoler med
elever.

Alle skoler som hittil er godkjent på religiøst grunnlag, er kristne. Departem
tet har i 1995 avslått en søknad om godkjenning av en muslimsk grunnskole
ønsket statstilskudd.

Der det er aktuelt, gis skoler med statstilskudd rett til å avholde eksame
skrive ut vitnemål for sine elever.
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34.4.3 Særlig om statstilskudd for grunnskoler som er et faglig-pedagogisk 
alternativ

I sin godkjenningspraksis setter departementet følgende minstekrav til grunns
som skal få statstilskudd som faglig-pedagogisk alternativ:
– at skolen bygger på klart uttalte prinsipper som er forskjellig fra den offen

skoles, f.eks. en utdanningsfilosofi som i steinerskolene
– at skolen har et helhetlig alternativt pedagogisk opplegg, en metode, tilhø

læreplaner og en praksis som ikke lar seg gjennomføre i den offentlige sk
– at lærerene har spesialkompetanse til å kunne gjennomføre den alter

pedagogikken.

Dessuten må skolen gi et tilbud som samlet sikrer at elevene får oppfylt sin o
ringsplikt.

34.5 UTVALGETS VURDERINGER

34.5.1 Generelt

I "Generelle utgangspunkter for den rettslige regulering av opplæringsvirksom
i kap. 11 punkt 11.5 har utvalget gjort rede for de utgangspunktene som ligg
grunn for dets arbeid med den rettslige reguleringen av privat opplæring. I sine
deringer tar utvalget utgangspunkt i avveiningen mellom de nasjonale og indi
elle hensyn som ligger til grunn for styringen av den offentlige skole og for den
til å velge privat skole som følger av Norges internasjonale forpliktelser.

Utvalget finner ikke grunn til å foreslå vesentlige endringer i den avvein
mellom nasjonale interesser og hensynet til foreldrenes valgfrihet som ligge
dagens lovregler om privat opplæring i skole. Denne lovreguleringen har bl
gjennom en langvarig politisk prosess.

I "Lovstruktur" i kap. 12 foreslår utvalget at privat opplæring skal reguleres 
felles lov for grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Det understre
dette forslaget i seg selv ikke har betydning for lovreguleringens innhold.

Før utvalget vurderer de spørsmål om den rettslige regulering av privat s
virksomhet som det etter sitt mandat likevel finner grunn til å ta opp, gir utvalg
vurdering av adgangen til å oppfylle opplæringsplikten utenfor skole.

34.5.2 Grunnskoleopplæring utenfor skole
Det vises innledningsvis til "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18, der utvalget fore-
slår å videreføre plikten til grunnskoleopplæring tilsvarende den som gis i
offentlige grunnskolen. Plikten varer så lenge barnet eller den unge er i grun
lealder. Foreldrene skal kunne straffes med bøter dersom plikten ikke oppfyll

Plikten kan oppfylles i offentlige skole, i godkjent privat skole eller på an
måte. Når plikten oppfylles i godkjent privat skole må eleven anses å få opplæ
tilsvarende den som gis i den offentlige grunnskolen, jf. nedenfor om de krav
bør gjelde for private skoler.

I dag er opplæring som foretas av elevenes foreldre i hjemmet regulert i 
13 nr. 1 første ledd og i § 27 nr. 3, som bestemmer at kommunen skal føre
med opplæringen og innkalle elevene til særskilt prøve dersom det er behov fo

I "Kontroll- og tilsynsordninger" i kap. 35 foreslår utvalget å videreføre d
kommunale tilsynsansvar for hjemmeopplæringen. Kommunen skal fortsatt h
og plikt til å kalle inn elevene til særskilte prøver dersom det er tvil om at opplæ
gen er tilfredsstillende.
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For å lette kommunens tilsyn og bidra til at elevene får forsvarlig opplær
hjemmet foreslås det videre å lovfeste at opplæringen skal følge samme reg
opplæringens innhold som private skoler. Lov- og forskriftsfestede krav til fag
deling, fagenes innhold, vurdering osv. må således gjelde tilsvarende for hje
opplæring. Det vises i denne sammenheng til at læreplanene forutsettes til
Norges internasjonale forpliktelser, se punkt 34.5.4.3.

Andre bestemmelser som gjelder for skoler (krav til klassestørrelser, om 
petanse for personalet og om opplæringens omfang i tid m.v.) vil derimot vær
praktiske for hjemmeopplæringen og foreslås ikke gjort gjeldende.

34.5.3 Krav om godkjenning av private skoler
Utvalget foreslår å opprettholde et godkjenningskrav for alle private grunnsk
En slik godkjenningsordning vil bidra til å sikre at de krav som stilles til slike sk
er oppfylt før de starter sin virksomhet. Videre vil det gi foreldrene en viss sikke
for at skolen vil gi deres barn tilfredsstillende opplæring.

Det foreslås at grunnskoler som oppfyller lovens og forskriftenes krav sk
rett til godkjenning.

Videre foreslås det å gi hjemmel for bøtestraff for skoler som drives uten
nødvendige godkjenning. Uten en slik straffebestemmelse vil staten stå uten
hevingsmidler ved brudd på godkjenningsplikten.

Utvalget har også vurdert å foreslå krav til godkjenning for private videre
ende skoler som ikke mottar statstilskudd. På bakgrunn av den store variasjon
den i hva som kan oppfattes som videregående opplæring vil et slikt godkjenn
krav imidlertid være vanskelig å praktisere. Videre vil et godkjenningskrav i en
grad kunne bidra til at de private skolene søker å unngå de nasjonale lærep
for dermed å få fram at den opplæring de tilbyr ikke går inn under plikten til å 
godkjenning for «videregående opplæring».

Bruk av de nasjonale læreplanene vil kunne høyne kvaliteten i de private
læringstilbudene. Utvalget finner det uheldig å videreføre en ordning som kan 
til at private opplæringstilbud unnlater å bruke nasjonale læreplaner, og foreslå
for at dagens godkjenningskrav i lvgo. § 39 blir opphevet.

34.5.4 Nærmere om krav til godkjente skoler

34.5.4.1 Generelt

Utvalget vil her vurdere i hvilken grad rettsreglene om offentlige skoler skal gj
tilsvarende for private skoler som er godkjent etter de regler som foreslås i 
34.5.3 ovenfor.

34.5.4.2 Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere

De faglige-pedagogiske krav til undervisningspersonale og skoleledere i pr
skoler kan ikke være mindre enn i offentlige skoler. Også i private skoler e
behov for å sikre en god faglig-pedagogisk standard.

Faglige-pedagogiske kompetansekrav for private skoler vil være i tråd 
utvalgets prinsipielle synspunkter i "Generelle utgangspunkter for den rettslig
regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11. Utvalget antar således at slike kr
ikke kommer i konflikt med foreldrenes rett til å velge privatskole etter FN-konv
sjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og Den europeiske me
kerettighetskonvensjon. Slike krav vil også ivareta nasjonale hensyn, heru
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behovet for et høyt kompetansenivå i befolkningen, og vil kunne bidra til å s
likeverdig opplæring for elevene i private skoler.

Utvalget vil derfor foreslå at kravene til kompetanse for undervisningspe
nale og skoleledere i private skoler videreføres og gjøres gjeldende for alle g
skoler uten hensyn til om de mottar statstilskudd.

34.5.4.3 Opplæringens innhold, herunder læreplaner

Prinsippet om likeverdig opplæringstilbud til alle, ivaretakelsen av et felles ku
, verdi og kunnskapsgrunnslag, og hensynet til mobilitet og opptak til videre ut
ning tilsier en høy grad av felles innhold og felles progresjon i opplæringen. S
hensyn vil kunne ivaretas ved at privatskolene må følge læreplanene for offe
skoler så lenge dette ikke støter mot Norges folkerettslige forpliktelser eller sk
tilskuddsgrunnlag for øvrig (f.eks. skoler som er godkjent som faglig-pedago
alternativ).

På denne bakgrunn foreslår utvalget at bestemmelsene i lov og forskri
opplæringens innhold i offentlige skoler (se "Formålsbestemmelser" i kap. 13 om
formålsbestemmelser og "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap.
21 om opplæringens innhold) gjøres gjeldende for private grunnskoler så lan
ikke står i strid med Norges internasjonale forpliktelser og det formål som beg
ner tilskuddet til den enkelte skole.

I forskrifter om læreplan, jf. "Opplæringens innhold (læreplaner og vurde
ring)" i kap. 21, vil departementet kunne fastsette hvilke deler av læreplanen
den offentlige skole som skal gjelde for de private skolene, eventuelt at sko
læreplaner skal godkjennes av departementet. Departementet skal også ku
forskrifter med krav til læreplanarbeidet ved den enkelte privatskole. Etter fvl. 
kan det bare dispenseres fra forskrifter, derunder forskrift om læreplan, i den
forskriften selv gir beskjed om det.

Også for utenlandske barn ved utenlandske skoler i Norge kan det væ
naturlig å kreve at norske læreplaner skal følges. Som nevnt vil departemente
lertid kunne benytte sin kompetanse til å helt eller delvis dispensere fra de alm
lige forskrifter om læreplan. I denne sammenheng vil det også kunne bestemm
de utenlandske skolenes læreplaner i stedet skal godkjennes av departem
Hjemmelen til å gi forskrifter om læreplan vil også være det naturlige sted for å
det mulige behov for å samordne kravene til opplæringens innhold for norsk
utenlandske elever ved slike skoler.

Utvalget finner ikke grunn til å foreslå noen særskilt bestemmelse om rett
gjøre tidsbegrensede avvik fra lov og fra godkjente planer for forsøksformål, jf
§ 4 annet ledd. Det vises her til utvalgets omtale i "Opplæringens innhold (lærepla-
ner og vurdering)" i kap. 21 av det tilsvarende spørsmål for offentlige skoler.

Ut over det som er fastsatt i lov og forskrift vil skolene fullt ut ha sin under
ningsfrihet.

34.5.4.4 Organer for medinnflytelse

I "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 foreslår utvalget lovregler om sama
beidsutvalg, elevråd, klasseråd og foreldreråd i offentlige grunnskoler. Fors
begrunnes i at så vel demokratihensyn som hensynet til kvalitet i skolen tils
elever og foreldre gis innflytelse på opplæringens utforming og organisering.

De samme hensyn gjør seg gjeldende i forhold til private skoler. Utvalget 
slår derfor at ovennevnte lovregler i utgangspunktet også skal gjelde for pr
grunnskoler.
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34.5.4.5 Andre bestemmelser

Idag er private grunnskoler bundet av samme regler om skoletid og undervisn
tid som offentlige skoler, jf. gsl. § 14. Utvalget foreslår at slike krav videreføres
"Opplæringens omfang i tid" i kap. 23) og gjøres gjeldende for godkjente priva
grunnskoler så langt det passer. De private skolene skal imidlertid selv fastsett
leruten.

Utvalget vil videre foreslå at bestemmelser om klassestørrelser i offentlige
ler (se "Organisering av skoleundervisningen, herunder klassestørrelser" i kap. 22)
skal gjelde tilsvarende for godkjente private grunnskoler. Et slikt krav vil sikr
det pedagogiske personalet kan gi tilpasset opplæring til den enkelte elev. Be
for tilpasset opplæring kan ikke antas å være mindre i private enn i tilsvar
offentlige skoler.

På samme måte bør kravene til ledelse i offentlige skoler (se "Krav om stillin-
ger, funksjoner og tjenester" i kap. 27) gis tilsvarende anvendelse for godkjente p
vate grunnskoler.

Også begrunnelsene for øvrige regler om stillinger, tjenester, funksjo
arbeidsmiljø, utstyr, læremidler og målformer (se "Læremidler og annet utstyr i
opplæringen" i kap. 24, 25, 27 og 31) står like sterkt for private som for offentl
skoler. Utvalget foreslår derfor likelydende regler for private og offentlige sko
De private skolene overtar imidlertid ikke kommunens plikt til å holde grunnsk
elevene med gratis skolemateriell. I private skoler er det i utgangspunktet el
selv som må holde seg med skolemateriell til eget bruk.

Endelig foreslår utvalget at undervisningspersonalet skal ha samme rett til 
for undervisning i kristendomsfaget som tilsatte i offentlige skoler (se "Undervis-
ningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29 punkt 29.2.5
og 29.3.5.). Hensynet til religionsfriheten vil i utgangspunktet stå like sterkt i 
vate skoler. Videre vises det til arbeidsmiljøloven § 55 A tredje punktum som
arbeidsgiver adgang til i visse tilfeller å kreve opplysninger om hvordan søk
stiller seg til blant annet religiøse spørsmål.

34.5.5 Særlige krav for godkjenning med rett til statstilskudd

34.5.5.1 Skolens formål

I tråd med de prinsipielle utgangspunker for utvalgets arbeid, jf. "Formålsbestem-
melser" i kap. 13, foreslår utvalget at dagens regler i psl. § 3 om hvilke formål 
kan gi grunnlag for statsstøtte i hovedsak blir videreført.

I "Lovstruktur" i kap. 12 om lovstruktur foreslår utvalgets flertall at skoler m
tilskudd etter psl. § 3 e holdes utenfor en felles lov for grunnskoleopplærin
videregående opplæring. Slike skoler har ikke paralleller i det offentlige skole
og vil derfor falle utenfor det naturlige virkeområde for en felles lov om grunns
leopplæring og videregående opplæring.

Ved at skolene ikke er en del av det felles opplæringsløp svekkes etter fler
oppfatning også argumentene for en lovfesting av ordningen med statstilskudd
målet med privatskoleloven er å støtte opp under foreldrenes rett til å velge et
nativ til den offentlige skole for sine barn (se punkt 34.3 ovenfor). Dette hensy
i liten grad gjennomslag når det gjelder skoler som ikke har paraleller i den of
lige skolen.

På denne bakgrunn inneholder ikke utvalgsflertallets utkast til ny opplærings-
lov regler om tilskudd til skoler som i dag omfattes av psl. § 3 e. Utvalget har i
lertid ikke tatt stilling til om tilskudd til slik skoler fortsatt bør være gjenstand 
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lovregulering. Dersom tilskuddene fremdeles skal være lovregulert kan som 
i "Lovstruktur" i kap. 12 en mulig plassering være voksenopplæringsloven.

Medlemmet Riosianu mener at forslag om lovendring som en strykning av 
e innebærer, ligger utenfor utvalgets mandat. Dette medlem er også av den o
ning at det bør være en «ventil» innenfor skoleverket for drift av skoler på vid
gående nivå (mellom grunnskole og høgskole) på områder som ikke dekkes
kurser som den offentlige skole tilbyr. Den offentlige skolen vil ikke lett fange 
interessene til mindre grupper eller personer som har ideer og initiativ som kan
verdifulle for samfunnet. Det er også lange tradisjoner for privat drift av forskje
skoler som gir ulike former for yrkesutdanning eller allmennutdanning på d
nivået. Disse skolene er et verdifullt supplement til den offentlige skolen, og 
alt et omfang som gjør at skolene bør ha en plass i lovgivningen.

34.5.5.2 Andre lovfestede krav

Siden statsstøtte etter loven bare kan gis til private grunnskoler som allerede e
kjent av departementet, vil de krav til slike skoler som utvalget foreslår gjort 
dende, se nærmere i punkt 34.5.4 ovenfor, gjelde automatisk (også) for p
grunnskoler som mottar statsstøtte.

Det foreslås også at de krav som etter utvalgets syn bør stilles til grunns
uten hensyn til om de mottar statstilskudd (se punkt 34.5.4), skal gjelde tilsva
for private videregående skoler som mottar statstilskudd.

Videre foreslås bestemmelsene i psl. § 7 om inntak til private skoler i hove
videreført. Det bør imidlertid klargjøres hvilke søkere som kan prioriteres når d
færre plasser enn søkere. Utvalget finner det naturlig at skolene i slike tilfeller
må prioritere de som har rett til enten grunnskoleopplæring eller videregående
læring. I den videre prioriteringen bør skolen kunne prioritere ut fra de etiske
religiøse formål som er grunnlag for tilskuddet, eller andre saklige hensyn, f.e
en søker har søsken ved skolen.

Også dagens regler i psl. § § 17 og 18 om styrets sammensetning og komp
bør videreføres. Dagens styreordning sikrer både direkte innflytelse for elever
eldre mv. og at eierinteressene ikke blir for dominerende i styringen av skolen

I tråd med utvalgets forslag i "Kontroll- og tilsynsordninger" i kap. 35 om å
overføre tilsynsansvaret for privat skoler i sin helhet til staten bør imidlertid re
for kommunen eller fylkeskommunen til å oppnevne en representant med ret
møte i styret (se psl. § 17 bokstav a) overføres til staten.

Private skoler som mottar statstilskudd bør imidlertid unntas fra kravet om 
arbeidsutvalg og skoleutvalg, jf. punkt 34.5.4.5. Det lovfestede kravet om møt
talerett for elever, lærere, foreldre og andre tilsatte i skolens styre må her ant
tilstrekkelig styring av den organiserte medinnflytelse i slike skoler.

Videre foreslår utvalget å oppheve forbudet mot delegasjon i tilsettingss
Det antas at skolens styre kan foreta en forsvarlig vurdering av hvem som
avgjør slike saker.

Utvalget foreslår ikke ytterligere lovbestemmelser om særlige krav for sk
som mottar statstilskudd.

34.5.5.3 Departementets kompetanse

Det er i dag uklart i hvilken grad departementet kan stille andre krav for godk
ning enn de som framgår uttrykkelig av loven. Bestemmelsen i psl. § 25 nr. 
godkjenning etter «ei samla vurdering» gjør det imidlertid klart at departeme
uansett må antas å ha en viss grad av fritt skjønn.
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Utvalget antar at departementet - innenfor de krav om saklighet mv. som f
av alminnelig forvaltningsrett - i utgangspunktet bør kunne avslå søknad om 
tilskudd selv om skolen oppfyller alle krav etter loven. Siden godkjennin
utgangspunktet vil gi rett til tilskudd for ubestemt tid, se nærmere i punkt 34
nedenfor, må iallfall hensynet av budsjettmessig karakter kunne tillegges 
Departementet bør også kunne ta hensyn til den samlede skolestruktur, samt
ningen mellom skolen som møteplass for det overveiende antall barn og u
lokalmiljøet og det forhold at private tilskuddsskoler fortsatt skal være et sup
ment til den offentlige skolen (se også "Generelle utgangspunkter for den rettslig
regulering av opplæringsvirksomhet" i kap. 11 punkt 11.5).

Departementet bør gis kompetanse til å gi forskrifter om hvilke ytterligere
kår som skal stilles. Hensynet til søkerne og deres rettssikkerhet tilsier at e
kompetanse blir benyttet.

34.5.6 Tilskuddsvedtakets varighet og omfang
Spørsmålet om tilskuddsvedtakets varighet må ses i sammenheng med muli
for oversikt over og fleksibilitet i fremtidige statsutgifter. I motsatt retning må h
synet til kontinuitet i elevenes opplæring veie tungt.

På denne bakgrunn bør tilskuddsvedtak gis varighet utover den enkelte
sjettperiode. Utvalget foreslår derfor å videreføre dagens ordning med at ret
tilskudd står ved lag inntil tilskuddsvedtaket trekkes tilbake eller på annen måt
ler bort.

Dagens lovregulering av tilbaketrekning av tilskuddsvedtaket foreslås lik
ikke videreført, jf. psl. § 25 nr. 4. Her er det tilstrekkelig å vise til de alminne
forvaltningsrettslige regler om tilbaketrekking av tillatelser mv.

Når tilskuddsvedtaket varer inntil det trekkes tilbake eller på annen måte 
faller må vedtaket gis en kvantitativ begrensning. Skolene kan ikke stå fritt til å
antall elever/klasser eller på andre måter øke opplæringstilbudet på en slik m
det automatisk utløser rett til økt tilskudd. Dette ville svekke statens mulighete
å forutberegne utgiftene til de private skolene. Tilskuddsvedtaket må derfor kn
til et bestemt opplæringstilbud og elevtall/klassetall. Rett til tilskudd utover d
kan bare oppstå på grunnlag av søknad til og vedtak av departementet.

34.5.7 Særlig om tilskuddsvedtakets adressat
Under praktiseringen av privatskoleloven har det vært reist spørsmål om hvem
gis godkjenning. Spørsmålet har særlig kommet opp ved overdragelse av sko
statstilskudd.

Etter utvalgets syn er det naturlig at det er eieren av virksomheten som 
om tilskudd og som et eventuelt tilskuddsvedtak rettes til. Eieren vil derme
hovedansvaret for at kravene for tilskuddet hele tiden er oppfylt.

Når hovedansvaret for at tilskuddskravene er oppfylt legges til eier, vil e
forhold være relevant for om tilskudd skal gis. Blant annet kan departementet
dering av den faglige kvalitet måtte ta hensyn til eierens evne til å følge opp de
lige utvikling ved skolen. Retten til tilskudd kan derfor ikke følge skolen over ti
eventuell ny eier.

For å skape klarhet om dette forhold bør det derfor lovfestes at tilskuddet 
bort ved overdragelse. Av hensyn til elevene bør tilskuddet imidlertid ikke bort
før ved skoleårets utløp. En ny eier må søke om ny godkjenning for å kunne 
skudd til å drive skolen.
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34.5.8 Lovregler om beregning av tilskuddets størrelse. Finansiering
Utvalget finner også grunn til å vurdere dagens lovregler om beregning av tils
noe nærmere. Alternativet til lovfesting er at kriteriene for utmålingen av tilsk
blir fastsatt i de årlige budsjettvedtak eller i forskrifter gitt av departementet.
normale er at virksomheter som mottar tilskudd fra staten ikke er sikret bestem
skudd gjennom lovverket, men at tilskuddene blir fastsatt i forbindelse me
årlige budsjettvedtak.

Spørsmålet om lovfesting av tilskuddsberegningen må besvares etter en 
ning mellom hensynet til en noe større fleksibilitet i den statlige styring og hens
til skolenes planlegging og til kontinuiteten i det opplæringstilbud som skal kom
elevene til gode.

Også formelle lover vil om nødvendig kunne endres med ganske kort va
Men det kan likevel være grunn til å anta at lovfesting i noe større grad sikrer 
liteten i privatskolens opplæringstilbud enn utmåling av tilskudd gjennom
løpende budsjettvedtak eller gjennom forskrift av departementet. Dette har 
annet sammenheng med at spørsmålet normalt lettere vil få offentlig oppmerk
het gjennom den behandling som lovendring gjør nødvendig enn gjennom be
lingen av budsjett- eller forskriftsvedtak, der de lett vil bli mer bortgjemt. Derm
vil lovfesting i noe større grad kunne bidra til å sikre det formål som ligger 
dagens privatskolelov, nemlig å støtte opp under retten til å velge et alternativ t
offentlige skole.

Utvalgets flertall foreslår på denne bakgrunn at hovedreglene om beregnin
tilskudd fortsatt blir lovregulert.

Dagens tilskuddsregler i psl. § 26 er imidlertid vanskelig tilgjengelig og 
derfor forenkles. Selv om de forskjellige reglene uttrykker dette på noe ulike m
gir de i hovedsak rett til dekning av driftsutgifter pr. elev etter nærmere bes
melse av Stortinget eller av statsforvaltningen. I praksis er utgifter til skolebyg
elevenes eget skolemateriell unntatt.

Dersom de videregående skolene som ikke har noen parallell i det offen
skoleverk tas ut av loven (se dagens psl. § 3 e) skal de fleste tilskuddsbere
skoler ha 85 % av det som til enhver tid regnes som driftsutgifter. Skoler for f
sjonshemmede skal imidlertid ha dekket 100 % av driftsutgiftene.

I tillegg kommer i dag tilskuddsregel nr. 11 i psl. § 26 om betaling av arbe
giverandelen av pensjonsinnskudd for personalet ved de skoler som vil gå inn
loven.

Utvalgets flertall foreslår at de hovedregler i gjeldende regulering som 
dette trer frem, gis uttrykk i en mer generell tilskuddsbestemmelse.Også unn
for utgifter til skolebygg og elevenes eget skolemateriell bør lovfestes. Unntake
imidlertid ikke omfatte ekstraordinært skolemateriell i forbindelse med spesia
dervisning.

I tillegg bør departementet gis kompetanse til å gi utfyllende forskrifter om
som skal regnes som driftsutgifter. Slike forskrifter vil innebære en betydelig av
ring og gi grunnlag for større forutberegnelighet for skoleeierne enn dagens sy

Utvalgets flertall foreslår også å videreføre dagens lovbestemmelse om at
tilskuddet skal komme elevene til gode. Dette bør etter flertallets oppfatning 
omfatte egenandelene. Det understrekes imidlertid at også bruk av egenand
annet enn de utgifter statstilskuddet skal dekke, vil kunne anses for å komme
ene til gode, f.eks. utgifter til skolebygg.

Endelig foreslår utvalgets flertall at dagens regler om begrenset rett til å k
egenandel videreføres i loven. Disse reglene bidrar til å gjøre adgangen til å g
vatskole mindre avhengig av familiens økonomi.
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Medlemmene Berg, Jahr, Loe og Skard kan ikke slutte seg til flertallets forslag
om at loven skal inneholde bestemte regler om tilskuddets størrelse. Ivaretake
lovens formål er ikke avhengig av slike regler, som dessuten begrenser muligh
for en rasjonell og rettferdig fordeling av statsstøtte mellom de enkelte privatsk
Slike regler kan også i mange tilfeller forhindre en riktig balanse i forhold til m
lene som tilføres offentlige skoler.

Flertallets forslag er basert på et tilskuddsgrunnlag som omfatter «tilsvar
driftsutgifter i offentlige skoler». Med bakgrunn i den betydelige variasjone
driftsutgifter pr. elev i offentlige skoler, er dette et lite velbegrunnet tilskuddsgru
lag. Mange offentlige skoler har driftsutgifter som ligger betydelig lavere enn 85
av gjennomsnittet. Det bør dessuten utredes nærmere om det kan utformes m
sible ordninger for tildeling av tilskudd til privatskoler enn å gi tilskuddet pr. el
I de tilfeller det er plass i allerede eksisterende klasser, vil merkostnadene pr
for skolen være langt mindre enn økningen i driftstilskuddet.

Private skoler som får driftstilskudd fra staten, bør ikke ha anledning til
trekke seg personale ved å gi bedre lønns- og arbeidsvilkår enn i tilsvarende o
lige skoler. Gitt at det skal gjelde nærmere regler om slike tilskudd, bør disse
sin art fastsettes i forskrift og ikke i lov. Dersom departementet gis forskriftsh
mel til å gi nærmere regler om utmåling av tilskudd, bør disse ut fra det so
påpekt over være tilstrekkelig fleksible til at en unngår en urasjonell fordelin
statlige tilskudd.

34.5.9 Særlig om lønns- og arbeidsvilkår ved private skoler
Psl. § 16 gir undervisningspersonale og skoleledere rett til samme lønns- og ar
vilkår som personalet ved tilsvarende offentlige skoler.

Regelen ble sist endret i forbindelse med vedtakelsen av ny privatskole
1985. Etter den gamle privatskoleloven av 1970 skulle lønns- og arbeidsvilkå
være de samme som i offentlige skoler. Undervisningspersonale og skolele
kunne således ikke godta dårligere vilkår.

Endringen fra ufravikelig regel til rettighetsregel ble begrunnet i de proble
blant annet misjonærskoler i utlandet og steinerskolene hadde med å følge
dende bestemmelse, se Ot.prp. nr. 58 (1983-84). For utlandsskolene medførte
levekostnader, andre skatteforhold mv. at norske lønns- og arbeidsvilkår ikke
set.

Utvalgets flertall antar at bestemmelsen i psl. § 16 fortsatt er vel begrunne
vil derfor foreslå den videreført.

Medlemmene Loe og Skard kan ikke se at det er spesielt tungtveiende grun
til å opprettholde en slik bestemmelse om rett til samme lønns- og arbeidsvi
private skoler som i offentlige skoler. Disse medlemmer viser i denne forbind
til særuttalelsen under punkt 34.5.8.

34.5.10 Departementets rapporteringsplikt overfor Stortinget
Etter psl. § 25 nr. 5 skal Stortinget hvert år ha melding om godkjenning av pr
tilskuddsskoler. Utvalget foreslår at dette kravet ikke blir videreført i den nye lo
de senere år er antallet lovbestemmelser om plikt til å legge fram stortingsmeld
betydelig redusert. Behovet på dette særskilte området vil være dekket gjenno
redegjørelse som departementet uansett vil måtte gi i forbindelse med forsla
statsbudsjett.
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34.5.11 Særlig om undervisning ved utenlandske og internasjonale skoler mv
Tilskuddsregel nr. 10 i psl. § 26 gir regler om tilskudd for kompletterende unde
ning til norske borgere som er elever ved utenlandske og internasjonale grun
ler, samt statstilskudd til delvis dekning av skolepenger for norske borgere so
elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler.

Tilskudd til slik undervisning vil kunne gis uten hensyn til om det er beste
loven. Siden det her er tale om undervisning på grunnskolens og den videreg
opplærings område, vil utvalget likevel foreslå å videreføre bestemmelsen i de
loven.
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Kontroll- og tilsynsordninger

35.1 INNLEDNING

35.1.1 Generelle utgangspunkter

I dette kapittel skal utvalget se på ulike former for statlig tilsyn med kommune
fylkeskommuner, statlig og kommunalt tilsyn med opplæring i privat regi, s
godkjenning av vedtak. Også etterfølgende godkjenning av kommunale vedta
innebærer i realiteten en form for kontroll. I det følgende vil derfor uttrykket «til
og kontroll» til dels bli brukt som et samleuttrykk.

Den styring som ligger i adgangen til domstolskontroll med blant annet k
munale forvaltningsvedtak ligger utenfor utvalgets mandat og vil ikke bli disku
nærmere. Men domstolskontrollen har stor betydning blant annet i relasjon ti
kusjonen om lovfesting av rettigheter til bestemte ytelser under opplæringen.

Regler om statlig tilsyn og kontroll med kommunalforvaltningen finnes bå
kommuneloven og i opplæringslovgivningen, mens tilsyn og kontroll med a
skoleeiere bare er regulert i opplæringslovgivningen. I punkt 35.2 skal utv
redegjøre for gjeldende rett - først på generelt grunnlag og deretter i tilknytnin
det enkelte skoleslag.

Ifølge mandatet skal utvalget vurdere hvilke former for tilsyns-, kontroll- 
godkjenningsordninger som bør innpasses i framtidig opplæringslovgivning. U
get er videre bedt om å drøfte mulige sanksjonsmidler. I dette arbeidet skal ut
ta utgangspunkt i prinsippene fra arbeidet med tilpasning av særlovgivningen t
någjeldende kommunelov.

Det avgrenses i dette kapittel mot tilsyn med folkehøgskolene og voksenop
ring som ikke er grunnskoleopplæring eller videregående opplæring, se del V
tilsyn med fagopplæring i bedrift som behandles i "Særlig om fagopplæring i
arbeidslivet" i kap. 32.

Utvalget går ikke nærmere inn på biskopen m.fl. sitt tilsyn med kristendom
dervisningen (se gsl. § 41).Denne bestemmelsen bør eventuelt vurderes i sa
heng med NOU 1995: 9 Idenitet og dialog og det nye kristendomsfaget. Utv
finner ikke grunn til å videreføre bestemmmelsen i påvente av denne vurderin

35.1.2 Føringer fra kommunelovarbeidet
I proposisjonen om ny kommunelov (Ot.prp. nr. 42, 1991-92) ga Regjeringen 
annet uttrykk for hvilke retningslinjer som bør legges til grunn for tilpasning av s
lovgivningen til de prinsipper som ligger til grunn for kommuneloven. I forhold
regler om statlig tilsyn og kontroll med lokalforvaltningen tar Regjeringen utgan
punkt i at lokalforvaltningens kompetanse er avledet av statens, og at staten 
har et legitimt behov for å føre tilsyn og kontroll med hvordan kommuner og
keskommuner utfører sine oppgaver. Det påpekes imidlertid at det er viktig at
bestemmelser utformes så klart som mulig, slik at det blir minst mulig tvil om
tilsynet består i. Det er også vist til at kommunelovens generelle regler i enkel
felle kan være tilstrekkelige, slik at behovet for å ha egne regler i særlovgivni
vil bortfalle.

Regjeringen uttrykker seg kritisk til uspesifiserte tilsyns- og kontrollordnin
og til regler om etterfølgende godkjenning av kommunale og fylkeskommu
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vedtak. Etter regjeringens syn vil godkjenningsordninger i mange tilfeller ku
erstattes med økt veiledning og informasjon fra statens side. Det er også grun
vurdere behovet for bestemmelser om spesifisert tilsyn og kontroll, som f
grunnskoleloven § 34.

Stortingets kommunal- og miljøvernkomite sluttet seg til hovedtrekken
Regjeringens forslag om gjennomgang av særlovgivningen (Innst. O. nr. 95, 1
92).

35.2 GJELDENDE RETT.

35.2.1 Kommuneloven

Ved kommuneloven ble en rekke godkjenningsordninger, systemet med autom
legalitetskontroll av kommunestyrevedtak og ordningen med mindretallsanke
net. Imidlertid ble ordningene med godkjenning av kommunale og fylkeskom
nale låne- og garantivedtak og kontroll med kommunale årsbudsjetter opprett
Fylkesmannen har fått delegert myndighet til å utføre disse oppgavene i forh
kommunene. Departementet behandler slike saker fra fylkeskommunene.

Dessuten innførte kommuneloven § 59 et nytt system med såkalt lovlighets
troll. Dette innebærer at statlige organer kan ta enhver kommunal eller fylkes
munal avgjørelse opp til rettslig overprøvning av eget tiltak. Videre kan mins
medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget be om slik kontroll (såkalt lov
hetsklage).

Det er bare de rettslige sidene av lokale vedtak som kan vurderes etter det
temet, ikke de skjønnsmessige. Nærmere bestemt er det tre forhold som kan
res:
1. Er saksbehandlingsreglene fulgt (prosessuell kompetanse)?
2. Er avgjørelsens innhold i samsvar med de rettsregler kommunene er bun

(materiell kompetanse)?
3. Hadde den som traff vedtaket myndighet til dette (personell kompetanse)

Systemet med lovlighetsklage/lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 gje
på alle lov- og ansvarsområder i kommunesektoren. Kommunal- og arbeidsd
tementet foretok 1. juni 1993 en omfattende delegasjon av myndighet etter 
bestemmelsen. Statens utdanningskontor fikk overført myndighet til å beh
saker på opplæringsområdet både fra kommuner og fylkeskommuner.

Samtidig med vedtaket om delegasjon, ga Kommunal- og arbeidsdepartem
også retningslinjer for hvordan de statlige kontrollorganene bør behandle sak
lovlighetskontroll av eget tiltak. Retningslinjene sier blant annet at henvendels
bare ett medlem av kommunestyre eller fylkestinget som utgangspunkt ikke b
opp med mindre det foreligger ytterligere indikasjoner på at vedtaket lider av en
I motsatt fall ville systemet med at minst tre folkevalgte må stå bak en lovligh
klage bli undergravet.

Retningslinjene understreker ellers at statlige organer ikke har plikt til å s
slike saker, selv om enkeltpersoner eller media ber om det, og at spesielle fo
må indikere ugyldighet før en sak tas opp til lovlighetskontroll. Så langt disse
ningslinjene legges til grunn, innebærer de altså en relativt høy terskel for å t
saker av eget tiltak. Dette har sammenheng med prinsippet i kommunelove
lokalt selvstyre og om at staten bare bør gripe inn når dette er nødvendig av 
nale hensyn, f.eks. for å trygge rettssikkerheten for enkeltpersoner eller grupp

Lovlighetskontrollen har ikke karakter av administrativ klagebehandling og
ikke kompetanse til å treffe ny avgjørelse. De statlige kontrollorganene må 
nøye seg med å oppheve avgjørelser som de anser som ugyldige.
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Kommuneloven § 59 nr. 6 gir departementet hjemmel til å kreve at komm
og fylkeskommuner gir opplysninger om enkeltsaker eller om bestemte sider a
virksomhet. Bestemmelsen gir også departementet rett til innsyn i alle komm
og fylkeskommunale saksdokumenter, også dokumenter unntatt offentlighet. 
arbeidene er det sagt at bestemmelsen vil gjøre det lettere å ivareta en gene
syns- og rådgivingsfunksjon. Det presiseres imidlertid at krav om opplysninge
begrenses til det det er saklig behov for; bestemmelsen kan altså ikke anta
hjemmel for å etablere et omfattende generelt rapporteringssystem. Myndighe
delegert på samme måte som for saker om lovlighetskontroll/ lovlighetsklage

Kommuneloven medførte også at alle kommunale og fylkeskommunale en
vedtak nå er gjenstand for klage etter reglene i forvaltningsloven § 28 annet
Denne bestemmelsen pålegger alle kommuner og fylkeskommuner å oppre
intern klageordning for å avgjøre klager som det ikke ved særlov eller forskr
fastsatt skal behandles på annen måte. I tilknytning til dette gir kommunelove
særbestemmelse om inhabilitet ved behandling av klagesaker. Den skal hindr
beltroller for tilsatte og folkevalgte under saksforberedelse og ved selve avgjør
i kommunestyre, fylkesting eller særskilt klagenemnd. Se for øvrig utvalgets g
nomgang og vurdering av klageregler i "Klage over enkeltvedtak" i kap. 16.

Kommuneloven innebærer også sterk vektlegging av intern kontroll i kom
ner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en revisj
ordning og et særskilt kontrollutvalg. For å sikre mest mulig uavhengighet, e
særskilt strenge valgbarhetsregler for medlemmer av kontrollutvalget.

Ved siden av den ordinære kontrollen med økonomiske vedtak, bilag mv
revisjonen og kontrollutvalget forestå såkalt forvaltningsrevisjon. Dette bety
internkontrollen også skal omfatte forhold som ligger i grenselandet til lovligh
kontroll.

35.2.2 Regler om tilsyn og kontroll i opplæringslovgivningen

35.2.2.1 Grunnskolen

Statens utdanningskontor skal føre tilsyn med både offentlige og private grun
ler (grunnskoleloven (gsl.) § 34 nr. 1 og privatskoleloven § 29). Dette omfatte
syn med at lover og forskrifter blir fulgt og med «at grunnskolen er tidhøveleg
at det elles er tenleg opplæring for born og ungdom ...», (gsl § 34).

Kommunen skal føre tilsyn med privat opplæring, både hjemmeopplæring
privatskoler (gsl. § 27 nr. 3, privatskoleloven § 29).

Etter forskrift av 17.11.1989 om grunnskolen § 1-6 nr. 7, skal Statens ut
ningskontor føre tilsyn med PP-tjenesten, og kan i den anledning kreve nødve
opplysninger.

35.2.2.2 Videregående opplæring

Lov om videregående opplæring (lvgo) inneholder ikke bestemmelser om t
eller kontroll. Imidlertid må det i lvgo. § 35 åttende ledd kunne innfortolkes
hjemmel for departementet til innhente opplysninger fra fylkeskommunen
Ot.prp. nr. 31 (1992-93) s. 24). Departementets kompetanse er delegert til S
Utdanningskontorer.

Private videregående skoler som får statstilskudd etter lov om private s
står under tilsyn av Statens Utdanningskontor, jf. privatskoleloven § 29.

Tilsyn med fagopplæring i bedrift behandles i "Særlig om fagopplæring i
arbeidslivet" i kap. 32.



NOU 1995:18
Kapittel 35 Ny lovgivning om opplæring 369

en (§
entet
rsom
gets

e og

nfor).
yre er
myn-
 loven
te vil

5.1.2
an
giv-

er fyl-
yn og
gitime

- og
re til-
om
skilte

ll på
e vil
g på

esiell
ringen.
 ret-
sko-

truere
ganet
 for-
n i
fysisk

ty-
rin-

irke-
n i
må
er på
35.2.2.3 Voksenopplæringen

Departementet skal føre tilsyn med virksomhet under voksenopplæringslov
12). Tilsynsansvaret er ikke nærmere definert i loven. For øvrig skal departem
forbeholde seg en kontrolladgang overfor virksomhet som får statstilskudd, de
virksomheten ikke allerede er undergitt departementets kontroll, jf. Stortin
bevillingsreglement § 17.

35.3 UTVALGETS VURDERINGER

35.3.1 Generelle vurderinger

Utvalget skal vurdere hvilke tilsyns- og kontrollregler som synes nødvendig
hensiktsmessige, særlig med utgangspunkt i nasjonale styringsbehov.

Vurderingen må skje på bakgrunn av gjeldende rett (se punkt 35.2.2 ove
Også Europarådets charter (konvensjon) av 15. oktober 1985 om lokalt selvst
et viktig utgangspunkt. Etter Charterets art. 7 skal statskontrollen med lokale 
digheters virksomhet som regel ha som eneste formål å sikre etterlevelse av
og av grunnlovsfestede prinsipper om lokalt selvstyre (der slike finnes). Det
samsvare med det vi i norsk rett kaller legalitetskontroll.

På bakgrunn av de føringer som følger av utvalgets mandat (se punkt 3
ovenfor) legger utvalget til grunn at innføring av tilsynsregler knyttet til hvord
kommuner og fylkeskommuner velger å organisere sin virksomhet innenfor lov
ningens rammer, samt regler om etterfølgende godkjenning av kommunale ell
keskommunale vedtak, i utgangspunktet bør unngås. Videre bør regler om tils
kontroll være så presise at kommunesektorens og de private skoleeieres le
behov for forutsigbarhet blir best mulig ivaretatt.

Hensynene bak et mest mulig likeverdig opplæringstilbud på grunnskole
videregående nivå gir fortsatt behov for at statlige myndigheter skal kunne fø
syn. I forhold til kommuner og fylkeskommuner må det imidlertid vurderes 
reglene i kommuneloven er tilstrekkelige, eller om det fortsatt bør være sær
regler i opplæringslovgivningen.

Det er også grunn til å videreføre et system med statlig tilsyn og kontro
områder der private organisasjoner mv. står for virksomheten. I første rekk
dette gjelde institusjoner som får statstilskudd til driften og som driver opplærin
grunnskole- eller videregående nivå.

Behovet for tilsyn synes minst på områder der opplæringen ikke skal gi sp
studiekompetanse e.l., så som folkehøgskolene og deler av voksenopplæ
Men også her gir statstilskudd til slik virksomhet et viktig argument i motsatt
ning. Se for øvrig utvalgets vurdering av voksenopplæringsloven og folkehøg
leloven i del VI.

Tilsynshjemmel innebærer neppe i seg selv selvstendig adgang til å ins
eller til å overprøve vedtak av den instans som er underkastet tilsyn. Tilsynsor
må imidlertid ha rett til å gjøre seg kjent med virksomheten på vedkommende
valtningsområde. Myndighet til å føre tilsyn må derfor inkludere rett til innsy
saksdokumenter. Dessuten må tilsynsorganet ha rett til inspeksjon, d.v.s. 
adgang til undervisningslokaler m.v.

Videre må framtidig lovgivning om tilsyn og kontroll ta hensyn til statlig s
ring gjennom råd og veiledning, formidling av gode eksempler osv. Fordi opplæ
gen der ofte vil ha utgangspunkt i spesiell pedagogikk og metodikk.kan slike v
midler være mindre tjenlige i forhold til opplæringsvirksomhet i privat regi en
forhold til kommunal og fylkeskommunal opplæring. Men råd og veiledning 
likevel kunne rettes også mot private opplæringsinstitusjoner som arbeid
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Samhandlingen mellom staten og de som er ansvarlig for opplæringsvirk
het bør også bygge på gode systemer for rapportering og evaluering. For å
klarhet om lovhjemmelen, foreslår utvalget derfor å gi departementet adgang t
forskrifter om rapportering og evaluering for kommuner, fylkeskommuner og a
som driver opplæringsvirksomhet under den nye lovgivning. Slike rapporteri
og evalueringssystemer skal tjene som et instrument for samhandling mellom 
og skoleeierne og må utformes slik at alle parter får nytte av dem. Det er i d
sammenheng grunn til å peke på at kravet om forskrifts form gjør det nødven
innhente kommunenes og andre skoleeieres syn på rapporteringspliktens omf
form før forskriftene blir utferdiget (jf. forvaltningsloven kap. VII).

Et annet spørsmål gjelder bruk av sanksjoner overfor skoleeiere som b
lover og forskrifter. Regler om slike sanksjoner bør i tilfelle utformes som en h
mel for statlig tilsynsmyndighet til å pålegge retting av uheldige forhold. Loven
30.3.1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten gir Statens helsetilsyn 
mel til å pålegge retting av forhold dersom en virksomhet innen helsetjeneste
ves på en måte som er skadelig for pasienter eller andre eller for øvrig er u
eller uforsvarlig. En tilsvarende hjemmel finnes i kommunehelsetjenestelove
19.11.1982 nr. 66, § 6-3 fjerde ledd.

Gode grunner taler for at regelverket på helseområdet og opplæringsområ
mest mulig likt i forhold til statlig styring. I begge tilfeller vil forsømmelser f
kommuner eller andre institusjonseiere ramme en tredje part (pasienter og e
Utvalget foreslår derfor at det gis hjemmel for staten til å gi pålegg også innen
læringsområdet. Hjemmelen skal i hovedsak tilsvare de ovennevnte bestemm
om statens myndighet til å gi pålegg om retting på helseområdet. Hjemmele
opplæringsområdet skal imidlertid være begrenset til lov- og forskriftsstridige
hold. Utvalgets flertall foreslår videre at forholdet må kunne ha skadelige følger
elevene, eller på annen måte være uheldig eller uforsvarlig.

Utvalgets medlem Skard vil peke på at ved behandlingen av kommuneloven
endringene i særlovgivningen i forbindelse med første fase av harmoniserings
det, forutsatte Stortinget en nedtoning av statlig tilsyn og kontroll med komm
sektoren. Når det nå foreslås en ny bestemmelse som åpner for at staten på
ringsområdet skal kunne gi kommuner og fylkeskommuner pålegg om rettin
ulike forhold, innebærer dette en mulighet for sterkere statlig styring enn tidlig
noe som ikke er i samsvar med Stortingets generelle forutsetninger.

Etter dette medlems syn bør kommunelovens alminnelig bestemmelser d
grunnlag for statlige kontroll- og tilsynsoppgaver også innenfor opplæringsse
ren.

Utvalgets medlemmer Hildrum, Hjortland, Hove, Loe og Sørensen vil framheve
at hjemmelen til å gi pålegg ved tilsyn er ny i forhold til tidligere lovgivning. Dis
medlemmene vil videre framheve at spørsmålet om konkrete forhold er brud
lovgivning, ikke uten videre vil være et klart konstaterbart forhold. Det kan f.
foreligge et tvilsomt lovtolkningsspørmål. Det vil normalt være domstolene som
stilling til slike tolkningsspørsmål. Disse medlemmer vil videre peke på at det 
uten videre er gitt at en bør følge formuleringer fra helselovgivningen også på 
områder overfor kommunene. Vil vil videre framheve at det samlede antallet 
trollordninger med kommunene etter hvert blir temmelig omfattende.

Disse medlemmer finner likevel å kunne akseptere en påleggshjemme
kvalifiserer forholdet til , ved siden av å være lov- eller forskriftsstridig, til ogs
skulle være «skadelig eller uforsvarlig». Vi mener imidlertid at det blir en for om
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Etter utvalgets oppfatning må statlige opplæringsmyndigheter legge rege
ket på dette forvaltningsområdet til grunn for eventuelle pålegg, og kan ikke tr
inn forhold som sorterer under f.eks. helse- eller arbeidsmiljømyndighetene, d
er andre systemer for tilsyn og oppfølging. Men dette forhindrer ikke at tilsynsm
dighetene etter de forskjellige lovverk samarbeider når dette finnes hensiktsm

For å sikre enhetlig praktisering av et så sterkt virkemiddel som pålegg til k
munene m,.v., bør departementet, dersom det velger å delegere slik vedtaksk
tanse til utdanningskontoret, utarbeide retningslinjer og annen veiledning med
på å unngå uheldig praktisering av hjemmelen. Hovedvekten må i alle tilfelle le
på rådgivning og veiledning, slik at en i samarbeid og samforståelse med komm
og andre skoleeiere så langt som mulig kan oppnå tilfredsstillende ordninger 
nytte pålegg. Utvalget understreker dessuten at pålegg etter denne bestemme
være enkeltvedtak - jf. fvl. § 2 - som kan påklages og som også ellers må 
reglene i forvaltningsloven ( se også "Klage over enkeltvedtak" i kap. 16).

Kompetanse til å gi pålegg bør som utgangspunkt være ledsaget av sank
muligheter hvis påleggene ikke blir fulgt. På dette punkt gjør det seg gjeldend
ulike hensyn i forhold til kommunesektoren og til private skoleeiere.

I forhold til opplæringsvirksomhet i regi av kommuner og fylkeskommuner 
ser spørsmålet om økonomiske sanksjoner (bot, tvangsmulkt e.l.) tilknyttet pål
hjemmelen vanskelige spørsmål om de grunnleggende ansvarsforholdene m
forvaltningsnivåene. Ved avveiningen av hvorvidt det bør innføres økonom
sanksjonsmidler må det i den ene retning legges stor vekt på hensynene b
lokale folkestyret. I den grad hensyn av budsjettmessig karakter må antas å
bak kommunesektorens mulige vegring mot å oppfylle pålegg fra statlig mynd
ter, er det heller ikke klart at økonomiske sanksjoner - som jo nettopp vil kunn
de budsjettmessige problemer - er noe adekvat virkemiddel.

Det kan også nevnes at tvangsfullbyrdelsesloven ikke gir adgang til å inn
pengekrav overfor kommunalforvaltningen (jf. lovens § 1-2 annet ledd).

I motsatt retning møter vi det allmenne behov for å gi staten adgang til å 
for at nasjonale krav til opplæringsvirksomhet blir oppfylt uten hensyn til hvor 
foregår. De eksemplene som finnes på slike hjemler (se f.eks. arbeidsmiljølo
78) er så også utformet slik at kommuner og fylkeskommuner likestilles med pr
ansvarshavende.

Det er imidlertid noe uklart hvor stort behovet i praksis vil være for å gi sta
opplæringsmyndighet hjemmel til å tvinge gjennom sine pålegg ved bruk av øk
miske sanksjoner på. Til dette kommer at de spørsmål av prinsipiell karakter
oppstår i tilknytning til slike sanksjoner overfor kommuner og fylkeskommune
av generell karakter (Se også "Rettslige reguleringer" i kap. 7 punkt 7.4).

På denne bakgrunn finner utvalget ikke grunn til å foreslå regler om slike s
mål spesielt innenfor opplæringsområdet. Etter utvalgets syn bør spørsmål
økonomiske sanksjoner overfor kommuner og fylkeskommuner ved brudd på
lige pålegg mv. i stedet vurderes som ledd i en generell gjennomgang av s
sanksjonsmidler overfor lokalforvaltningen.

I forhold til private opplæring blir spørsmålet først og fremst på hvilke vil
statlig godkjenning skal kunne trekkes tilbake eller statstilskudd inndras eller n
guleres når opplæringsvirksomheten på vesentlige punkter bryter med foruts
ger og vilkår som er satt. Disse spørsmål drøftes nærmere i forbindelse med
gets behandling av reglene for godkjenning og statstilskudd, se "Privat opplæring"
i kap. 34.
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35.3.2 Statlig tilsyn og kontroll med kommunal og fylkeskommunal opplæ-
ringsvirksomhet

Da særlovsreglene om tilsyn, kontroll og godkjenning ble vurdert som et le
arbeidet med å tilpasse særlovgivningen til den nye kommunelov (jf. Ot.prp. n
1992-93), ble reglene på opplæringsområdet holdt utenfor i påvente av dette 
gets arbeid.

Et grunnleggende spørsmål i en vurdering av særlovgivningens bestemm
om statlig tilsyn og kontroll med den kommunale og fylkeskommunale forvaltn
er hvorvidt kommunelovens regler om lovlighetskontroll, lovlighetsklage, ret
innsyn i kommunale saksdokumenter o.l. er tilstrekkelige, eller om det er nødve
å innføre tilleggsbestemmelser i vedkommende særlov.

Utvalget ser ikke grunn til å foreslå at opplæringslovgivningen skal inneh
bestemmelser om kontroll av lovligheten av kommunale eller fylkeskommu
vedtak. Dette ville i tilfelle innebære en situasjon med dobbelthjemler, noe 
generelt sett er uheldig. Det reelle behovet for denne typen kontrollhjemmel s
godt dekket gjennom kommuneloven § 59 og den tilhørende delegasjonen ti
holdsvis departementet og Statens utdanningskontor. Det samme gjelder h
for innsyn og informasjonsinnhenting (kommuneloven § 59 nr. 6).

Som nevnt (punkt 35.3.1) bør det imidlertid innføres en hjemmel for dep
mentet til å gi særskilte forskrifter om rapportering fra kommuner, fylkeskommu
og andre som driver opplæringsvirksomhet.

Utvalget finner ikke tilstrekkelig grunn til å foreslå videreført særskilte reg
om tilsyn med PP-tjenesten. Denne tjenesten vil være omfattet dels av det alm
lige systemet for tilsyn og kontroll i kommuneloven, dels av de særbestemm
som utvalget foreslår i den nye opplæringslovgivning (se nedenfor).

Utvalget foreslår en lovregel på grunnskoleområdet som pålegger statlige
læringsmyndigheter å gi råd og veiledning overfor kommuner og fylkeskommu
En slik lovregel forutsetter også at staten driver informasjonsvirksomhet om 
og regelverk samt bidrar til å utvikle rutiner for evaluering og rapportering som
komme både skoleeier og staten til nytte. Samarbeid og samhandling mellom 
og skoleeier må her være innfallsvinkelen.

I tråd med det som er sagt i punkt 35.3.1 ovenfor, vil utvalgets flertall videre
foreslå en bestemmelse som uttrykkelig hjemler statens rett til å føre tilsyn
opplæringsvirksomhet i regi både av kommuner og fylkeskommuner og av pri
Regelen må utformes slik at den retter seg mot vedkommende kommune eller
skoleeier som sådan, ikke til den enkelte skole eller skoleadministrasjon. D
f.eks. være uheldig om utdanningskontoret driver tilsyn uten at kommunens se
ledelse varsles og gis anledning til å delta i drøftelser med statens tilsynsmynd
ter.

Det bør ikke lovfestes noen plikt for statlig tilsynsmyndighet til å foreta insp
sjon e.l. etter anmodning fra foreldre, undervisningspersonale eller andre. Ans
for lovmessig og ellers forsvarlig opplæringsvirksomhet påligger i første rekke 
kommende kommune eller annen skoleeier. Statlig tilsyn skal drives inne
lovens rammer og etter retningslinjer som staten selv trekker opp. Men når de
deres om særskilte skritt er nødvendig, vil henvendelser som nevnt selvsagt 
gi viktig informasjon.

I tråd med det som er sagt i punkt 35.3.1 bør det ellers innføres hjemmel fo
lig myndighet til å påby retting eller endring av uforsvarlige eller skadelige forh
som er i strid med loven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven. Hjemmelen
utformes etter mønster av de tilsvarende bestemmelser i helselovgivningen. 
gets flertall foreslår at også forhold som på annen måte er uheldige og samtid
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strid med lov eller forskrift omfattes av påleggshjemmelen. Medlemmene Hild
Hjortland, Hove, Loe, Skard og Sørensen, går imot dette.

Utvalget understreker i denne sammenheng at statlige opplæringsmyndig
i første rekke må søke å nå fram til tilfredsstillende forhold gjennom rådgivning
og i dialog med kommunen og med undervisningspersonalet. Grunnlaget fo
pålegg må finnes i opplæringslovgivningen, inkludert forskrifter om lærepla
m.v.

Dersom departementet delegerer kompetansen til å gi pålegg til f.eks. S
utdanningskontor, kan den som pålegget er rettet mot bringe vedtaket inn for d
tementet til overprøving gjennom klage etter reglene i forvaltningsloven kap. V

Selv om den faglige og administrative kompetanse i fylkeskommunene kan
tilsier noe mindre reelt behov for denne typen av regler, bør hjemlene om tilsy
pålegg også omfatte videregående opplæring.

35.3.3 Regler om tilsyn og kontroll med privat opplæringsvirksomhet
De alminnelige hjemler for tilsyn mv. som er foreslått i punkt 35.3.2, vil ha tils
rende anvendelse overfor private skoleeiere mv. som overfor opplæringsvirkso
på samme nivå i kommunal og fylkeskommunal regi.

Forøvrig ser utvalget et behov for klarere regler om hvordan tilsynsans
skal fordeles mellom staten og kommunene. Etter privatskoleloven § 29 ka
synes noe uklart på hvilken måte tilsynsansvaret og tilsynsplikten påhviler 
holdsvis Statens utdanningskontor og kommunen. I praksis er det imidlertid s
som forestår tilsynet med private skoler, mens grunnskoleloven § 27 nr. 3 gir h
mel for kommunen til å føre tilsyn med de som ikke går i kommunal grunnsk
herunder adgang til å innkalle elevene til særskilte prøver. Denne regelen ha
menheng med opplæringsplikten på grunnskolenivå.

Kommunene bør fortsatt ha det primære ansvar for å føre tilsyn med hjem
undervisning på grunnskolens område. Derimot synes det lite hensiktsmes
legge tilsynsansvaret overfor private skoler mv. til kommunene eller fylkeskom
nene. Deres faglige og administrative kompetanse til å vurdere alternativ pe
gikk o.l. vil ofte være begrenset. Dessuten skal slike skole på grunnskolenivå
kunne drives med godkjenning av staten ( se "Privat opplæring" i kap. 34), og de
vil som regel få statlig tilskudd til sin virksomhet. Det vil da være mest tjenlig
staten også står for tilsynet, som blant annet må ta utgangspunkt i de vilkår som
der for tildelingen av tilskudd.

På videregående nivå har utdanningskontoret bare plikt til å føre tilsyn med
ler mv. som får statstilskudd. Det synes hensiktsmessig å videreføre denne o
gen. Se i denne forbindelse utvalgets forslag om å begrense lovens anvend
private videregående skoler som mottar tilskudd ("Privat opplæring" i kap. 34).

Selv om ansvaret for å føre tilsyn med private skoler mv. i sin helhet legg
staten, bør det være mulig å inngå avtaler med kommuner og fylkeskommun
å forestå tilsyn med private grunnskoler og videregående skoler.
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Ansvars- og finansieringsbestemmelser

36.1 INNLEDNING
Utvalget gjennomgår her de sentrale bestemmelsene om fordelingen av an
opplæringssektoren og om finansieringen av opplæringsvirksomhet i kommun
fylkeskommuner.

Fremstillingen avgrenses mot ansvarsdelingen i forbindelse med skolesky
innlosjering, se "Skyss og innlosjering" i kap. 26, og mot lærebedrifters og priva
skolers opplæringsansvar, se henholdsvis "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i
kap. 32 og 34.

36.2 GJELDENDE RETT

36.2.1 Kommunens ansvar

Etter gsl. § 37 er kommunen ansvarlig for at barn og ungdom opp til 16 år i k
munen får grunnskoleopplæring. Kommunen har også plikt til å oppfylle rett 
voksenopplæringsloven § 5 til opplæring på grunnskolens område for voksne

Kommunens ansvar omfatter likevel ikke elever i sosiale og medisinske 
tusjoner som fylkeskommunen driver, jf. § 37 nr. 1 annet ledd og nedenfor i p
36.2.2.

Kommunens plikter i forbindelse med grunnskoleopplæringen er regulert 
mere i de øvrige bestemmelsene i grunnskoleloven og i forskrifter gitt med hjem
i loven. I tillegg er kommunene bundet av en rekke andre rettsregler i sin op
ringsvirksomhet, f.eks. lovgivningen om helse og arbeidsmiljø.

Kommunens plikt til å følge lover og forskrifter er presisert i gsl. § § 27 n
og 37 nr. 1. Etter § 27 nr. 1 skal kommunen også sørge for «at skolen er på
med dei krav som gjeld til kvar tid.»

Kommunens ansvar for grunnskoleopplæringen omfatter også ansvar for 
tene, jf. § 37 nr. 2. Det finansielle ansvaret omfatter alle elever som har «he
sin» i kommunen, uavhengig av om opplæringen foregår i eller utenfor kommu
jf. § 37 nr. 3. Spørsmålet om hvem som skal regnes som hjemmehørende i ko
nen er nærmere regulert i grunnskoleforskriften § 5-1 nr. 2 annet ledd:

«Heimkommunen er den kommunen der foreldra, eller den av foreldra
har omsorga for barnet, bur. I tvilstilfelle avgjer statens utdanningskon
det fylket der barnet oppheld seg.»

Grunnskoleforskriften § 5-1 gir også regler om kommunens økonomiske ansv
barn som barneverntjenesten har plassert i andre kommuner, i fosterhjem 
institusjon. Ansvaret legges her til den kommunen som har det økonomiske an
etter lov 17.07.1992 nr. 100 om barneverntjenester. Utgangspunktet etter 
loven § 9-1 jf. § 8-1 er at kommunen der barnet oppholder seg skal betale.

Ved undervisning i annen kommune fastsetter hjemkommunen omfang
eventuell spesialundervisning, jf. grunnskoleforskriften § 5-1 nr. 2 første ledd.
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36.2.2 Fylkeskommunens ansvar
Fylkeskommunen skal oppfylle retten til videregående opplæring, jf. lvgo. § 4 fø
ledd. Etter lvgo. § 35 tredje ledd er fylkeskommunens økonomiske ansvar beg
til elever som er hjemmehørende i fylket. Forskrift av 02.05.1989 nr. 338 gir re
om refusjon av utgifter til elever som ikke er hjemmehørende i fylket (gjesteele

Departementet kan pålegge fylkeskommunen å gi tilbud til søkere fra andr
ker mot eventuell refusjon, jf. lvgo. § 35 fjerde ledd. Etter forarbeidene må bes
melsen forstås slik at den gir kompetanse til å pålegge opprettelsen av be
kurs, jf. Ot.prp. nr. 31 (1992-93) s. 24

Etter lvgo. § 4 annet ledd skal fylkeskommunen gi tilbud til et antall ele
utover den gruppen som har rett til videregående opplæring. Forskrift av 20.04
(omfangsforskriften) § 2 første ledd bestemmer at fylkeskommunens tilbud 
skal svare til heltids opplæring for 375 % av et årskull. Elever i statlige og pri
videregående skoler og tekniske fagskoler skal tas med når omfanget av fylke
munens tilbud beregnes, jf. forskriften § 2 annet ledd.

Etter lvgo. § 4 tredje ledd skal fylkeskommunen ved planlegging og utbyg
av videregående opplæring blant annet «ta hensyn til nasjonale målsettinger, 
nes ønsker og samfunnets behov for videregående opplæring innen alle utdan
retninger og for ulike aldersgrupper». Utbygging av tilbudet skal også tilpa
behovet for opplæring i fengsler og sosiale og medisinske institusjoner, samt 
vet for spesielt tilrettelagt opplæring.

Omfangsforskriften § 3 gir regler om innholdet av fylkeskommunens tilbud
voksne og andre søkere uten lovfestet rett. Blant annet skal det tilbys plasser 
ordinære grunnkurs.

Med unntak av den hjemmel til å gi pålegg som må antas å ligge i lvgo. 
fjerde ledd, er det for øvrig ikke gitt lovregler om hvilke grunnkurs og videregåe
kurs fylkeskommunen skal tilby.

Fylkeskommunens ansvar omfatter også fagopplæringen i bedrift, se lo
fagopplæring og lvgo. § 35 sjette og syvende ledd.

Etter gsl. § 37 nr. 1 og i lvgo. § 35 annet ledd har fylkeskommunen ansvar
grunnskoleopplæring av klienter i sosiale og medisinske institusjoner som fy
kommunen eier eller ved avtale har økonomisk ansvar for. Som nevnt skal d
hensyn til slik opplæring ved utbygging av fylkeskommunens opplæringstilbud
lvgo. § 4 tredje ledd.

Fylkeskommunen har også ansvaret for spesialundervisning på grunnsk
område for aldersgruppen 16-20 år, jf. voksenopplæringsloven § 4 annet ledd

Etter lvgo. § 35 femte ledd kan departementet pålegge fylkeskommun
administrere annen fengselsopplæring enn videregående opplæring.

Forøvrig er fylkeskommunen bundet av de lov- og forskriftsregler som gje
for utformingen av tilbud om grunnskoleopplæring og videregående opplærin
også lvgo. § 35 tiende ledd.

Oslo kommune har de rettigheter og plikter som ellers er tillagt fylkeskom
nen, jf. lvgo. § 36 annet ledd og fagopplæringsloven § 7 siste ledd.

36.2.3 Særlig om voksenopplæringen
Staten skal sørge for den generelle utviklingen av voksenopplæring, alternati
stegangsutdanning for voksne, etterutdanning ved høgre utdanningssituasjo
yrkesopplæring for voksne som ledd i arbeidsmarkedspolitikken, jf. vol. § 3 fø
ledd. Videre skal staten sørge for at voksne gis adgang til å dokumentere sin
petanse, jf. vol. § 3 annet ledd.
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Både fylkeskommunen og kommunen har et ansvar for utvikling og plan
ging av voksenopplæring, jf. vol. § § 4 nr. 1 og 5 nr. 1.

Etter vol. § 5 nr. 2 har kommunen også ansvar for førstegangsutdannin
voksne i grunnskolen og for spesialundervisning etter vol. § 5 annet ledd. Fy
kommunen er ansvarlig for førstegangsutdanning for voksne og etterutdanni
den videregående skoles nivå, jf. vol. § 4 nr. 2. Disse bestemmelsene innebæ
det offentlige har hovedansvaret for førstegangsutdanning i grunnskolen og på
regående skoles nivå, jf. Ot.prp. nr. 7 (1975-76) s. 62. Etter vol. § 8 nr. 2 ka
imidlertid overlates til studieforbundene å utføre opplæringen.

Endelig er fylkeskommunen og kommunen ansvarlig for tilskudd til organ
sjoner og institusjoner etter de prinsipper som er fastsatt i vol. § § 4 nr. 3 og 5

36.2.4 Andre ansvars- og finansieringsbestemmelser
Kommunene har krav på statstilskudd til delvis dekning av utgiftene til grunn
leopplæringen, jf. gsl. § 38 nr. 1. Tilsvarende skal staten yte tilskudd til fylkesk
munens utgifter, jf. lvgo. § 37.

Videre skal staten betale innskudd i Statens pensjonskasse for grunnsko
gsl. § 38 nr. 3.

Grunnskoleloven inneholder bestemmelser om statlige skoler (§ 36) og om
tens utdanningskontor sine oppgaver (§ 34). Lvgo. § 36 første ledd gir regle
oppnevning av styre ved videregående skoler som staten eller kommunen d
Adgangen til å opprette statlige og kommunale videregående skoler er imid
begrenset til særlige tilfeller, jf. lvgo. § 35 første ledd. Dersom kommunen 
drive en videregående skole kreves det i tillegg departementets samtykke.

36.3 UTVALGETS VURDERINGER

36.3.1 Grunnskole og videregående opplæring

I tråd med sitt mandat legger utvalget til grunn at kommunen fremdeles sk
hovedansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring. Tilsvarende ska
keskommunen oppfylle retten til videregående opplæring. I tillegg skal fylkesk
munen gi tilbud til søkere uten rett til videregående opplæring, herunder etter
mere forskrifter gitt av departementet.

Unntak fra disse utgangspunkter vil gjelde for klienter ved sosiale og med
ske institusjoner som eies av fylkeskommunen eller drives for fylkeskommu
regning. For slike elever skal fylkeskommunen fortsatt ha ansvar for både g
skoleopplæring og videregående opplæring.

Fylkeskommunens ansvar etter vol. § 4 annet ledd for spesialundervisnin
grunnskolens område» for unge i alderen 16-20 år oppheves, jf. "Opplæring av
barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19.

Departementet bør også fortsatt ha hjemmel til å gi fylkeskommunen påleg
å opprette kurs eller linjer som dekker flere fylker eller hele landet. Utvalget v
til at enkelte kurs i videregående opplæring vil ha så få deltakere at det vil være
hensiktsmessig å opprette tilbud som rekrutterer deltakere fra flere fylker.

På den annen side foreslår utvalget å oppheve lovbestemmelsene om s
ansvar for lærlingers teoriopplæring. Dette ansvaret vil uansett kunne pål
gjennom departementets kompetanse til å fastsette forskrifter om opplæringen
hold, se "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21. Departemen-
tets hjemmel i lvgo. § 35 syvende ledd til å gi pålegg om sentrale kurs for lærlin
teorioopplæring vil være dekket av den mer generelle bestemmelse om å op
bestemte kurs som utvalget foreslår videreført ovenfor.
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Det er heller ikke grunn til å anta at samarbeid mellom fylkeskommuner
opplæringstilbudet er avhengig av en særskilt lovregel om dette, se i dag lvgo
niende ledd. Det vises blant annet til at slikt samarbeid allerede finner sted.

At kommunen og fylkeskommunen er bundet av lovbestemmelser finner u
get for selvsagt til å være gjenstand for særskilt lovbestemmelse (se i dag gsl.
1 og lvgo. § 35 tiende ledd).

36.3.2 Hvem skal kommunen og fylkeskommunen være ansvarlig for?
Ansvar og plikter skal fortsatt omfatte personer som har sitt bosted i vedkomm
kommune eller fylkeskommune. I denne sammenheng vises det også til "Brukerinn-
flytelse og skolevalg" i kap. 20, punkt 20.5.3, der utvalget foreslår at elevenes
til videregående opplæring presiseres til å gjelde i forhold til hjemfylkets tilbud

I denne relasjon kan det oppstå kompliserte spørsmål om f.eks. barnevern
serte barn og unge, delt omsorg og refusjon av andre kommuners utgifter. Ut
foreslår derfor å videreføre en hjemmel for departementet til å gi forskrifter
bosted og refusjon av utgifter. Departementet skal herunder kunne fastse
reglene i barneverntjenesteloven skal regulere ansvaret for elever som er om
av barneverntjenesten i oppholdskommunen. Hjemmelen skal også omfatte
sjonsordninger knyttet til den rett til valg mellom offentlige skoler som utva
foreslår i "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20. Det vises til at hjemkommune
i denne forbindelse skal være forpliktet til å refundere skolekommunens e
utgifter.

For å kunne tjene som konfliktløser bør departementet også ha kompeta
å gripe inn i enkelttilfeller der det er tvist mellom kommuner eller fylkeskommu
og f.eks. fastsette refusjonsbeløpets størrelse.

36.3.3 Særlig om statlige skoler, om kommunale videregående skoler og fy
keskommunale grunnskoler

Utvalget foreslår å oppheve de særskilte regler i gsl. § 36 om departementets s
av statlige grunnskoler og lvgo. § 36 første ledd om styre for statlige og komm
videregående skoler. De statlige og kommunale skolene skal være omfattet
samme bestemmelser som tilsvarende kommunale og fylkeskommunale skole
"Lovens virkeområde" i kap. 37 om lovens virkeområde. For øvrig må paragrafe
bestemmelser om kommunal og statlig kompetanse antas å være dekket av s
ers alminnelige myndighet og har derfor ikke selvstendig rettslig betydning.

Imidlertid finner utvalget grunn til å videreføre de særlige begrensninge
adgangen til å starte statlige og kommunale videregående skoler, jf. lvgo. § 35
ledd. Dette er i samsvar med den ansvarsdelingen som utvalget legger til 
ovenfor, der fylkeskommunen har hovedansvaret for videregående opplæring

Tilsvarende bør kommunens hovedansvar for grunnskoleopplæringen 
begrensninger på statens og fylkeskommunens adgang til å drive grunns
Utvalget foreslår derfor at prinsippene i § 35 første ledd nedfelles i loven ogs
grunnskolens vedkommende. Begrensningene vil naturlig nok ikke gjelde i d
feller der fylkeskommunen allerede har ansvaret for grunnskoleopplæringe
ovenfor i punkt 36.3.1.

36.3.4 Særlig om voksenopplæringen
Utvalget vil også gå inn for at dagens ansvar for voksenopplæringen (se vokse
læringsloven § § 3-5) blir videreført og kommer til uttrykk i den nye lov. Vide
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foreslår utvalget å videreføre dagens adgang til å la studieforbundene utføre o
ringen, jf. vol. § 8.

36.3.5 Særlig om fengselsundervisningen
Fylkeskommunens opplæring i fengslene styres i dag i hovedsak gjennom ra
bevilgninger over statsbudsjettet og gjennom avtaler med staten. Videre skal f
kommunen etter lvgo. § 4 tredje ledd ta hensyn til opplæringen i fengslene
utbygging av tilbudet om videregående opplæring.

Utvalget finner ikke grunnlag for å endre fylkeskommunens ansvar for vid
gående opplæring i fengslene. Videre bør departementet fortsatt ha hjemm
særlige tilfeller å pålegge fylkeskommunen oppgaver i forbindelse med annen
selsundervisning, f.eks. grunnskoleopplæring (se nå lvgo. § 35 femte ledd). De
utsettes imidlertid at staten fortsatt vil dekke fylkeskommunenes utgifter til op
ring i fengslene.

36.3.6 Særlig om lovfesting av statstilskudd til kommuner og fylkeskommu-
ner

Dagens bestemmelser i gsl. § 38 og lvgo. § 37 om statlig finansiering av komm
og fylkeskommunal opplæringsvirksomhet ble vurdert i forbindelse med 
11.06.1993 nr. 90. I Ot.prp. nr. 105 (1992-93) s. 2 heter det:

«Det vil vere best i samsvar med dei prinsippa for inntektssystemet so
gjering og Storting har trekt opp å sløyfe einkvar formulering som vise
vedkommande utgiftssektor eller formål, og berre nemne tilskot til kom
nen/fylkeskommunen. Sjølv med ei slik endring vil likevel føresegn
vere utan direkte rettsleg verde. Dette er fordi den einskilde føresegna
legg noko påviseleg plikt på staten utover det som følgjer av inntektss
met i seg sjølv. På den bakgrunn kan det reisast spørsmål om det i de
er naudsynt å ha slike føresegner i lovverket. Eit alternativ til føreseg
ymse lover, kan kanskje vere særskilt lovfesting av dei grunnleggjande
ka i inntektssystemt i ei eiga lov. Men det ville krevje nærare utgreiing 
som ein skulle vurdere om det er føremålstenleg med ei slik lovfes
Departementet har ikkje ønskt å ta opp denne vurderinga i denne omg

På denne bakgrunn foreslo Regjeringen å erstatte lovregler som viste til sæ
utgiftssektorer eller formål med en generell formulering som viser til at tilskudd
blir fordelt gjennom inntektssystemet. Stortinget fattet vedtak i samsvar med R
ringens forslag, jf. Innst. O. nr. 118 (1992-93).

Siden Stortinget nylig har vurdert de generelle bestemmelsene om finans
i opplæringslovgivningen finner ikke utvalget grunnlag for særskilt å vurdere s
bestemmelser. Dette bør eventuelt overlates til en samlet gjennomgang av r
om finansiering av kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet. Utvalget 
slår derfor å videreføre dagens bestemmelser i gsl. § 38 nr. 1 og lvgo. § 37.

Utvalget foreslår imidlertid å oppheve gsl. § 38 nr. 2, som sier at staten
årlige tilskudd til særlige undervisningstilbud etter nærmere regler gitt av dep
mentet. Siden bestemmelsen antakelig ikke er ment å pålegge staten en plikt t
slike tilskudd, antas den å være uten selvstendig rettslig betydning. For å pre
at slike tilskudd er tillatt foreslår utvalget en endring i den generelle tilskudd
stemmelsen.
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Lovens virkeområde

37.1 INNLEDNING
I "Lovstruktur" i kap. 12 foreslår utvalgets flertall å samle reglene om grunnsk
og videregående opplæring i en felles lov. Lovens virkeområde vil i hovedsak 
av de lovbestemmelser som blir foreslått i "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 -
36, samt av alminnelige prinsipper om lovers virkeområde.

Dette kapitlet gir først en oversikt over lovens emnemessige og geografisk
keområde. Deretter går utvalget inn på noen særlige spørsmål som gjelder 
personer som skal omfattes av loven.

Vurderingene tar utgangspunkt i flertallets forslag til lovstruktur (se "Lovstruk-
tur" i kap. 12).

37.2 OVERSIKT

37.2.1 Typer av institusjoner og opplæring

Som utgangspunkt skal loven gjelde for all grunnskoleopplæring uten hens
type institusjon eller eierforhold. Loven omfatter altså slik opplæring i både k
munale, fylkeskommunale, statlige og private institusjoner og både i ordinære
ler og der grunnskoleopplæringen er del av f.eks. statlig kompetansesenter fo
sialundervisning, sykehus eller fengsel.

For private skoler gjøres det imidlertid enkelte unntak, bl.a. av hensyn til 
ges internasjonale forpliktelser (se "Privat opplæring" i kap. 34). Større unntak gjø
res for privat opplæring utenfor skole (se "Privat opplæring" i kap. 34). Det samme
gjelder grunnskoleopplæring spesielt tilrettelagt for voksne, se punkt 37.3 nede

På samme måte skal loven gjelde for all videregående opplæring, her
læreforhold i bedrift, og eksamen som bygger på videregående opplæring. L
regulerer imidlertid ikke videregående opplæring som gis av private uten sta
skudd etter loven, se "Privat opplæring" i kap. 34 og punkt 37.3 nedenfor. Som fo
grunnskoleopplæringen er det gjort omfattende unntak for offentlig videregå
opplæring spesielt organisert for voksne.

På disse områdene vil loven som utgangspunkt omfatte både barn, un
voksne, og elever som har behov for spesialundervisning.

Derimot vil loven ikke gjelde for offentlige tilbud utenfor området for grun
skoleopplæring eller videregående opplæring. Hvilken opplæring loven gjelde
er fastsatt dels i loven selv og dels i forskrifter om opplæringens innhold. Ute
vil blant annet falle skolefritidsordninger, sommerskoler mv. som ikke er de
grunnskoleopplæring.

Heller ikke tekniske fagskoler vil gi videregående opplæring i lovens forst
I praksis skjer opptak til slike skoler på grunnlag av fullført videregående op
ring.

37.2.2 Særlig om geografisk virkeområde
Lovens geografiske virkeområde vil følge av de alminnelige prinsipper om lo
virkeområde. Dersom ikke annet framgår av loven, vil den således bare gjelde
læringsvirksomhet i riket.
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Etter § 2 i lov 17.07.1925 nr. 11 om Svalbard gjelder ikke norsk offentligrett
lovgivning for Svalbard, med mindre annet er fastsatt.

Etter svalbardloven § 4 kan Kongen gi forskrifter om blant annet skoleves
Etter forskrifter av 12.6.1981 nr. 3380 om grunnskole og videregående sko
Svalbard punkt 1 skal staten drive grunnskole på Svalbard for barn av norske
borgere og for barn av utenlandske statsborgere som ønsker at deres barn s
norsk skole. Barn av norske foreldre har samme rett og plikt til grunnskoleop
ring som barn på fastlandet. Etter forskriften punkt 4 skal det ved grunnskole
Svalbard opprettes avdeling for videregående opplæring.

Etter utvalgets oppfatning vil opplæringsvirksomheten på Svalbard også h
ter kunne styres mest hensiktsmessig gjennom forskrift. Det forutsettes i denn
bindelse at forskriftene fremdeles vil gi norske barn og ungdom samme rett og
til grunnskoleopplæring som barn og ungdom på fastlandet.

37.3 SÆRLIG OM OPPLÆRING SPESIELT ORGANISERT FOR VOKS-
NE OG FORHOLDET TIL VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN

Enkelte deler av loven skal gjelde også for grunnskoleopplæring og videregå
opplæring spesielt organisert for voksne som kommunen eller fylkeskommun
ansvarlig for. Dette omfatter også slik opplæring som studieforbundene gir 
oppdrag fra kommuner eller fylkeskommuner og opplæring i fylkeskommu
arbeidsmarkedskurs.

Lovens bestemmelser om formål (se "Innledning" i kap 17), opplæringens inn-
hold, herunder fritak fra kristendomsundervisning (se "Opplæringens innhold
(læreplaner og vurdering)" i kap. 21 og 18), og statlig tilsyn (se "Kontroll- og til-
synsordninger" i kap. 35) skal gjelde for slik opplæring. Lovutkastet regulerer o
spesialundervisning for voksne (se "Opplæring av barn, unge og voksne med sæ
skilte behov - spesialundervisning" i kap. 19). Endelig gir lovutkastet departement
hjemmel til å gi forskrifter om kompetansekrav for medarbeidere i opplæring 
sielt organisert for voksne.

Forøvrig skal loven etter flertallets oppfatning ikke gjelde for opplæring spes
elt tilrettelagt for voksne. Dette betyr at loven som utgangspunkt ikke omf
grunnskoleopplæring og videregående opplæring gjennom studieforbund som
er underlagt kommunalt eller fylkeskommunalt ansvar. Opplæringen tar imidl
sikte på bringe deltakerne fram til eksamen regulert av forskrifter om vurder
grunnskolen og videregående opplæring, noe som sammen med eventuelle
knyttet til statstilskudd må antas å representerer en tilstrekkelig styring av slike
læringstilbud.

Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som ikke går inn unde
felles loven omfattes heller ikke av voksenopplæringsloven. Staten står imid
fritt til å yte tilskudd til denne virksomheten og kan i denne sammenheng fas
nærmere vilkår.

Medlemmene Folkestad og Wøien finner ikke grunn til at det skal stilles andr
og dårligere kvalitetskrav til kompetansegivende grunnskoleopplæring eller vid
gående opplæring selv om den er spesielt organisert for voksne. Disse medlem
går derfor imot forslaget om å unnta slik undervisning fra en rekke av de be
melser som gjelder for ordinær grunnskole og videregående opplæring.

37.4 NÆRMERE OM NORDMENN I UTLANDET
Unntak fra utgangspunkt om at loven bare gjelder i riket gjelder for private sko
utlandet med statstilskudd etter reglene i loven, se "Privat opplæring" i kap. 34.
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Norske borgere som bosetter seg i utlandet har likevel ikke rett til grunns
eller videregående opplæring etter reglene i loven. De vil heller ikke være om
av plikten til grunnskoleopplæring. Norske borgere som tar kortvarig oppho
utlandet må derimot antas å være omfattet av grunnskoleplikten.

Utvalget antar at de sistnevnte spørsmål ikke trenger nærmere lovreguler

37.5 NÆRMERE OM UTLENDINGER I NORGE

37.5.1 Gjeldende rett

Opplæringslovene gir i dag ikke bestemmelser om hvilken tilknytning til riket s
kreves før rettigheter og plikter inntrer. Det er imidlertid antatt at alle som ha
varig opphold omfattes av grunnskoleloven.

Forskrift av 10.11.1993 § 3-1 bestemmer at inntak til videregående opplæ
forutsetter gyldig oppholdstillatelse. Enslig mindreårig asylsøker kan likevel ta
til videregående opplæring mens de venter på avklaring av sin status, men ha
rett til å fullføre skoleåret dersom vedkommende får avslag på søknad om opp

Lov 24.06.1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold
(utlendingsloven) § 3 slår fast at utlendinger har samme rettigheter og plikter
norske borgere dersom ikke annet følger av gjeldende rett. Av forarbeidene fra
det at bestemmelsen er ment å slå fast et allment prinsipp om rettslig likes
mellom utlendinger og norske statsborgere, og at prinsippet vil kunne få bety
ved tolkning av andre lover og rettsregler (se NOU 1983: 47 s. 173 og 31
Ot.prp. nr. 46 (1987-88) s. 189). I Ot.prp. nr. 46 (1987-88) s. 189 heter det vid

«Bestemmelsen tar primært sikte på utlendinger som er bosatt i Norge
en kommer over på rettigheter f.eks. i form av krav på tjenester og a
ytelser fra det offentlige, vil spesielt utlendinger som bare er i landet på
søk, som utgangspunkt komme i en annen stilling enn nordmenn. Bes
melsen omfatter imidlertid etter sin ordlyd også slike utlendinger.» (Ot.
nr. 46 1987-88 side 189).

Det vises også til UNESCO-konvensjonen av 15.12. 1960 art. 3 e om plikt til
utlendinger bosatt i Norge samme adgang til undervisning som norske statsbo
Om FN-konvensjonen om barns rettigheter av 20.11.1989 vises det til omta
punkt 37.4.3 nedenfor.

Ifølge overenskomst av 17.12.1992 om nordisk utdanningsfellesskap på
videregående skoles nivå, skal søkere fra andre nordiske land med fast b
Norge ha samme rett til videregående opplæring som norske statsborger, jf.
enskomstens artikkel 1.

Retten til videregående opplæring i form av allmennutdanning og lærling
yrkesutdanning er også regulert i rådsforordning av 15.10.1968 om fri bevege
for arbeidstakere i Fellesskapet (68/1612/EØF) art. 12. Som nevnt i "Oversikt over
Norges internasjonale forpliktelser innen opplæringssektoren" i kap. 4 skal barn av
arbeidstakere fra andre EØS-land ha adgang til videregående opplæring på s
vilkår som norske barn.

At statsborgerskap ikke er et vilkår for rett til opplæring i Norge er det også
uttrykk for bl.a.. i St.meld. nr. 74 (1979-80) s. 93:

«Innvandrerbarn har samme rett og plikt til skolegang som norske barn
som de fyller betingelsene for skoleopptak: Minst 3 måneders opph
Norge og godkjent oppholdstillatelse.»

Etter utlendingsloven § 25 gis besøksvisum for opphold av inntil 3 måneders v
het.
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37.5.2 Utvalgets vurderinger: Utgangspunkter
Utvalget legger til grunn at de spørsmål som gjelder utlendingers rett og pli
opplæring i grunnskoler og på videregående nivå i Norge i vår tid bør gjøres til 
stand for uttrykkelig lovregulering.

Etter utvalgets oppfatning er det gode grunner for å kreve at utlending må
bosatt i Norge og ikke bare på gjennomreise, ferie eller annet kortvarig opp
Undervisning gir først og fremst utbytte for dem som oppholder seg en lengre
ode i landet og må forutsette opphold av en viss varighet.

Dersom ikke særlige forhold i det enkelte tilfelle tilsier noe annet, kan det 
dette være naturlig å legge til grunn at opphold kortere enn 3 måneder ikke u
rettigheter eller plikter i opplæringssammenheng. Når det er klart at oppholde
tisk strekke seg utover 3 måneder, bør det på den annen side ikke kreves at o
det har vart en viss tid. Som utgangspunkt bør loven da gjelde fra første dag.

Om den nærmere anvendelse av disse utgangspunkter vises det til pu
37.5.3 og 37.5.4 nedenfor.

37.5.3 Særlig om grunnskoleopplæring
På denne bakgrunn foreslår utvalget at retten til grunnskoleopplæring skal inn
det tidspunkt da det er sannsynlig at barnet eller den unge skal oppholde seg i
i mer enn tre måneder. Dette vil også omfatte barn av asylsøkere når det er sa
lig at oppholdstillatelse vil bli innvilget eller at tiden for å behandle søknad om 
vil overstige tre måneder.

Plikt til å følge grunnskoleundervisning, eventuelt hjemmeopplæring, e
reglene i Norge er langt mer inngripende overfor den enkelte enn å tildele t
rende rettigheter. Det kan i den forbindelse også vises til at en unnlatelse av 
fylle opplæringsplikten etter utvalgets forslag fortsatt skal være sanksjonert
bøter (se "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18). Plikten bør derfor ikke inntre fø
oppholdet faktisk har vart tre måneder.

Videre bør departementet i enkelttilfeller kunne dispensere fra opplærings
ten der det fremstår som uhensiktmessig å pålegge slik plikt. Dette vil f. eks. k
gjelde der det er klart at oppholdet bare vil vare i kort tid utover tre måneder s
opplæringsperioden bare kan bli av kort varighet.

Om oppholdet i landet er ulovlig vil etter forslaget være uten betydning for 
nets rett og plikt til grunnskoleopplæring. Det vises i denne forbindelse til art.
og 28 i FN-konvensjonen om barns rettigheter av 20.11.1989 og til en uttalel
22.4.1994 der FN's komite for barnets rettigheter kommenterer norsk praksis
for barn som har fått avslag på søknad om asyl, men som fortsatt oppholde
landet. Komiteen uttaler at utdanning bør gis til slike barn «i tråd med ordlyd og
i artikkel 2 og 3 i konvensjonen.»

37.5.4 Særlig om videregående opplæring
For rett til videregående opplæring må det etter utvalgets oppfatning kreve
varig opphold. Det må antas å være lite hensiktsmessig med kortvarige peri
videregående opplæring. Et hovedformål med retten til videregående opplær
å bringe elever og lærlinger fram til formell yrkes- eller studiekompetansen.
kunne derfor tenkes at retten til videregående opplæring bør gjøres avhengig
søkeren har til hensikt å være her fram til opplæringen er fullført.

Det er usikkert om Norges plikter etter den nordiske overenskomste
17.12.1992 og etter EØS-retten tillater vilkår om at oppholdet må ha en sanns
varighet på tre år eller mer. Det er imidlertid rimelig å anta at et krav om at opp
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Forutsatt at den nevnte antagelse er holdbar, bør det etter utvalgets oppf
kreves at søkeren til videregående opplæring har til hensikt å opphold seg i 
minst ett skoleår. Det forutsettes at søkeren har lovlig opphold i denne peri
Derimot vil oppholdstillatelse ikke uten videre være nødvendig, slik inntaks
skriften § 3-1 i dag krever. Det vises til at nordiske borgere er unntatt fra krave
oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 6 tredje ledd.
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Overgangsbestemmelser
Utvalget behandler i dette kapitlet visse spørsmål som gjelder lovens anvende
forhold etablert før lovens ikrafttreden. Fremstillingen må blant annet ses i ly
forbudet i grunnloven § 97 mot å gi lover og andre rettsregler tilbakevirkende k
Det er viktig å merke seg at de hensyn til forutberegnelighet og fair play som l
bak denne bestemmelsen, gjør seg gjeldende også utenfor de områder der g
vens forbud kan antas å slå igjennom overfor lovbestemmelser som går lenge
regel bør lovreformer bare legge seg tett opp til forbudets yttergrenser når 
sterke grunner taler for en slik løsning.

I "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap.
29 foreslår utvalgets flertall å oppheve de særlige bestemmelser i grunnskole
om uoppsigelige stillinger, oppsigelsesgrunner, vektlegging av ansiennitet ved
sigelse, overføring til annen skole, avskjed, suspensjon og oppsigelsesfriste
slaget bygger på at det på opplæringslovgivningens område ikke lenger er gr
å opprettholde andre hovedregler om slike spørsmål enn de som følger av alm
lig arbeidsrett.

I sin utredning om undervisningspersonalets arbeidsrettslige stilling (se 
legg 2) har professor Jakhelln drøftet overgangsspørsmål (s. 64) i tilknytnin
blant annet opphevelsen av de særlige reglene om stillingsvern og oppsigels

Han foreslår for det første at undervisningspersonale som sitter i uopps
stilling ved lovens ikrafttreden skal beholde denne status. Lovendringer som
til at tilsatte i uoppsigelig stilling kan sies opp når det foreligger saklig grunn
etter Jakhellns oppfatning trolig komme i strid med grunnloven § 97.

Jakhelln foreslår videre at adgangen etter gsl. § 24 nr. 1 annet ledd førs
annet punktum, og § 24 nr. 2 til å overføre fast tilsatt personale til annen grunn
fortsatt skal få anvendelse overfor personale i uoppsigelige stillinger. Bestem
sen om at lønnen ikke kan settes ned i slike tilfeller (gsl. § 24 nr. 1 annet ledd 
punktum) foreslås imidlertid opphevet.

Utvalget slutter seg i hovedsak til dette syn og foreslår overgangsbestemm
i tråd med de nevnte forslag. Forbudet mot lønnsnedsettelse i gsl. § 24 nr. 1
ledd tredje punktum foreslås imidlertid opprettholdt for personale som  er om
av denne bestemmelsen ved lovens ikrafttreden. Utvalget antar at det ikke 
strekkelig behov for ytterligere overgangsbestemmelser i forbindelse med op
velse av de særlige stillingsvernsreglene.

Dersom tariffavtalen om det særlige stillingsvernet i videregående opplæ
(rettsvilkårsavtalen) skulle bli opphevet eller endret bør tilsvarende overgang
ninger vurderes.

I "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27 foreslår utvalgets fler-
tall lovfestet at kommunen og fylkeskommunen skal ha kompetanse til å opp
stillinger, funksjoner og tjenester innenfor de rammer som følger av lov eller
skrift. Forslaget innebærer at bestemmelser i tariffavtale mellom staten og fag
nisasjonene må vike for kommunale og fylkeskommunale bestemmelser på
området.

Flertallets forslag vil ikke gi anledning til å fjerne eksisterende stillinger før
blir ledige etter lovlig oppsigelse eller annen avgang, eller til å omdefinere st
genes innhold utover det som måtte følge av någjeldende lov, tariffavtale eller
viduell arbeidsavtale. For så vidt vil utvalgets forslag på dette punkt ikke s
behov for særskilte overgangsbestemmelser.
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Dersom ikke annet er avtalt kan tariffavtaler mellom staten og lærerorga
sjonene sies opp med tre måneders varsel, jf. tjenestetvistloven § 12 annet le
vel hensynet til å unngå tilbakevirkning som praktiske hensyn tilsier at det bø
tid til å si opp gjeldende avtaler med lovbestemt eller avtalt oppsigelsesfrist f
deler av dem som måtte stå i strid med de nye lovbestemmelser, må stå tilba
loven.

Dette behov kan ivaretas ved bruk av den kompetanse som Kongen 
enhver omstendighet bør ha til å gi forskrift om når loven skal tre i kraft. Ut fra
holdene ved lovens vedtagelse kan det f.eks. være aktuelt å bestemme a
bestemmelser skal tre i kraft på et senere tidspunkt enn loven forøvrig. I "Kompe-
tansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 foreslår utvalget å
lovfeste kravet til pedagogisk praksis på ett år, mot tidligere et halvt år. Videre 
slår utvalget å la loven gjenspeile den utvidelse av allmennlærerutdanningen
til 4 år som allerede har funnet sted. Det vil imidlertid være rimelig at personer
som har avsluttet en utdanning som er kvalifiserende etter eksisterende lovgi
fortsatt får adgang til fast arbeid i undervisningsstilling. Utvalget foreslår derfo
de foreslåtte krav om lengre studietid bare gjøres gjeldende for personer som 
ter utdanning etter lovens ikrafttreden.

Ved at kompetansekravene er knyttet til tilsettingen vil utvalgets øvrige for
om endringer i slike krav derimot ikke reise overgangsspørsmål av slik betyd
at særregulering er nødvendig.

I "Privat opplæring" i kap. 34 foreslår utvalget enkelte endringer i vilkårene 
godkjenning av private grunnskoler og for statstilskudd til private grunnskole
videregående skoler. Det må i denne forbindelse tas standpunkt til i hvilken
skoler som allerede er godkjent eller som oppebærer statstilskudd vil være om
av de nye vilkårene.

Utvalget viser i denne forbindelse til bemerkningene i Ot.prp. nr. 32 (1994
Om lov om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular
private skular som gjev videregåande opplæring (privatskulelova) s. 2:

«Departementet vil understreke at sjølv om § 3 bokstav d blir fjerna
ikkje dette verknader for allereie godkjende skolar. I ein situasjon der a
eie godkjende skolar søkjer om fornya godkjenning vil det likevel ku
stille seg annleis. Det skal søkjast om fornya godkjenning m.a. ved en
gar i det faglege tilbodet som skolen tilbyr elevane, når skolen utvider e
talet utover det som ligger til grunn for den opphavlege søknaden og de
søkt om tilskott for denne elevtalsauke, og ved eigarskifte. Eit avsla
søknad om fornya godkjenning i desse samanhengane vil ikkje få ko
kvenser for den opphavlege godkjenninga.»

Utvalget antar at dette synet vil være dekkende også for bedømmelsen av de
gangsspørsmål som vil kunne oppstå etter utvalgets forslag i "Privat opplæring" i
kap. 34. Nærmere lovregulering av disse spørsmål skulle derfor ikke være nø
dig.

I flere tilfeller foreslår utvalget innkrenkninger i eller bortfall av departemen
forskriftskompetanse. I slike tilfeller må forskrifter som ikke har hjemmel i den 
lov, anses som bortfalt ved lovens ikrafttredelse, i den grad Kongen - i forsk
om lovens ikrafttreden - for en overgangsperiode ikke bestemmer noe annet.

Eksisterende forskrifter som dekkes av hjemmelsbestemmelser i den nye
vil derimot, ved forskrift om lovens ikrafttredelse, kunne gis ubegrenset virkni
tid også etter lovens ikrafttredelse. Utvalget ser derfor ikke grunn til å foreslå
regler om disse spørsmål.
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I forbindelse med lovens ikrafttreden bør også eksisterende rundskriv gjen
gås med tanke på opphevelse eller videreføring.

I tilknytning til grunnskolereformen legger utvalget til grunn at elever som a
rede er i grunnskolen ved lovens ikrafttreden (fastsatt til 01.07.97 ved kgl.
23.06.95) ikke skal omfattes av retten til ti års grunnskoleopplæring, jf. Ot.prp
21 (1993-94) s. 21. I forbindelse med lovens ikrafttreden bør det fastsettes a
skolelærer uten tilleggsutdanning, i en nærmere bestemt overgangsperiode k
settes for å undervise i første klasse i den 10-årige skolen.

Medlemmene Folkestad og Wøien er enige i de prinsipper som ligger til g
for flertallets vurderinger og forslag i dette kapitlet. Disse medlemmer viser til 
uttalelser i utredningens aktuelle kapitler, og legger til grunn at overgangsbe
melser utformes i samsvar med dette.



Del VI  
Annen opplæringslovgivning
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Folkehøgskoleloven

39.1 INNLEDNING
Utvalget vil i dette kapitlet gjennomgå og vurdere den rettslige regulering av fo
høgskolene. Spørsmål som gjelder forvaltningslovens anvendelse på dette om
behandles likevel i del IV.

Punkt 39.2 gir en kort historisk oversikt over utviklingen av folkehøgskole
Norge, før en statistisk oversikt over dagens situasjon og den rettslige regu
beskrives i punktene 39.3 og 39.4. Utvalgets vurderinger følger i punkt 39.5.

39.2 HISTORIE
Norge fikk sin første folkehøgskole i 1864, 20 år etter at denne spesielle nor
skolebevegelsen hadde fått sitt første konkrete utslag i Danmark med Røddin
kehøjskole. Sagatun på Hamar var den første i Norge, og et tiår senere ble 
om å starte statlige folkehøgskoletiltak tatt opp i Stortinget. Allerede i 1876 va
amtsskoler (senere fylkesskoler) i gang. I 1893 fikk folkehøgskolen en ny fo
ning, med den første av de skolene som ble kalt kristelige ungdomsskoler. Et
generasjon hadde folkehøgskolen i Norge en tredeling i frilynte (grundtvigian
folkehøgskoler, amtsskoler og kristelige ungdomsskoler.

Folkehøgskolen hadde vært en realitet i 85 år i Norge før den fikk sin egen
Skolene hadde hatt anledning til å søke offentlig tilskudd, og det var etablert
ninger og bestemmelser for dette. Da Samordningsnemnda for skoleverket bl
nevnt i 1947, var en av oppgavene også å utrede spørsmålet om lov for folk
skolen. Ved lov 23.7.1949 om folkehøgskular ble folkehøgskolen for første 
lovregulert i Norge. Loven omfattet hele folkehøgskolebevegelsen («fylkessk
folkehøgskular og private ungdomsskular»).

Tidlig på 1970-tallet begynte arbeidet med å endre tilskuddsreglene. Dett
ste spørsmålet om revisjon av loven, noe som også ble aktualisert gjennom e
ger i utdanningssektoren med 9-årig grunnskole, lov om videregående opplær
ny struktur i høyere utdanning med blant annet distriktshøgskolene som nye u
ningstilbud. I 1973 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede «dei prinsip
praktiske, administrative og økonomiske spørsmål med folkehøgskolen». Utv
arbeidet førte til NOU 1976: 39 «Folkehøgskolens stilling i skoleverket», og se
St.meld. nr 36 (1979-80) «Om folkehøgskolen».

Dagens lov 8.6.1984 nr 64 om folkehøgskolar kan sies å bygge på tre h
prinsipper: demokratisering, delegering og desentralisering. Departementets
sjon som overstyre og fylkets tilsynsfunksjon har falt bort, og departementet
syns- og rådgivningsfunksjon er lagt til statens tilsynsmann for folkehøgskole

Også tilskuddsreglene ble sterkt forenklet, men likevel slik at delingen me
6 på staten og 1/6 på fylket ble opprettholdt. Tilskuddsreglene ble igjen endre
forskrift 27.12.1991 nr. 1010.

39.3 DAGENS SITUASJON. STATISTIKK
I skoleåret 1993-94 var det 81 folkehøgskoler og tre folkehøgskolelignende t
Av disse er ti skoler fylkeseide. De øvrige eies av organisasjoner, kirkesam
lag, stiftelser, og én er i privat eie. Elevsøkningen var god, med over 90 pr
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utnyttelse av kapasiteten. I 1993 var det 6 828 årselever (12 863 deltake
hovedkursene og 902 årselever (18 920 deltakere) på kortkursene. Kortku
representerer dermed ca 11 prosent av den totale virksomheten, hvorav kurs
dagers lengde utgjorde over halvparten av omfanget. To av de folkehøgsko
nende tiltakene har bare kortkursvirksomhet.

Tallet på folkehøgskoler er forholdsvis stabilt. Det var 75 skoler i 1960, høy
antall i 1980 med 88 folkehøgskoler, og i 1995 er det 84.

 

HK er hovedkurs. KK er kortkurs.

39.4 GJELDENDE RETT

39.4.1 Innledning

For folkehøgskolene gjelder lov 8.6.1984 nr. 64, som trådte i kraft 1.8.1985
samme tid ble loven 28.7.1949 nr 19 opphevet. jf. Ot.prp. nr. 31 (1983-84) og I
O. nr. 75 (1983-84).

Loven gjelder for skoler som er godkjent for offentlige tilskudd etter §
Bestemmelsen i § 1 må antakelig forstås som et forbud mot at andre skoler e
som er godkjent etter § 3 bruker folkehøgskolenavnet (jf. Ot.prp. nr. 31 (1983
s. 21).

Det følger av formålsbestemmelsen i § 2 at folkehøgskolen i samsvar me
tradisjoner skal fremme allmenndanning på ulike alders- og utdanningstrinn. In

Årselever Årselever Godkjent Tilskudds-

År hovedkurs kortkurs årselevtall elevtall

1987 5767 1294 7061 7446

1989 6703  845 7548 6919

1991 6903  921 7824 7259

1992 6878  872 7698 7759

1993 6828  902 7654 7958
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for denne ramme fastsetter skoleeier verdigrunnlag og målsetting. Formålsbe
melsen tar sikte på å verne om karakteren og særpreget for skoleslaget slik di
utviklet seg gjennom årene, samtidig som den gir rom for å presisere og utvik
oppgaver og funksjoner skoleslaget bør ha i samfunnet. Videre skal formålsbe
melsen gjøre det mulig for skolene å arbeide for å nå sine mål i samsvar m
grunnleggende ideene for den enkelte skole.

Allmenndanning er utvikling av kvaliteter og tilegnelse av kunnskaper og 
dier som avspeiler seg i livsholdninger og praktisk livsførsel. Som eksemple
nevnes ansvarsfølelse, evne til samarbeid, medfølelse og omsorg for andre, v
evne til personlig vurdering og moralsk mot til å stå for sine meninger. Vider
allmenndanning kunnskaper om den verden vi lever i, og vilje til å være med
ansvar for utviklingen.

Vekten på personlig utvikling henger sammen med skoleslagets pedago
idé. Folkehøgskolen har en pedagogisk tradisjon som kan føres tilbake til 
Grundtvig. Den kan ses i sammenheng med erfaringspedagogikk og kan relat
dialogpedagogikk eller frigjøringspedagogikk. Det primære i folkehøgskole
ikke å gi faktakunnskap eller fagopplæring, men livsopplysning

Med hjemmel i lovens § 19 har departementet fastsatt forskrift 27.12.199
1010 med nærmere bestemmelser om blant annet etablering av skoler, adm
sjonsordningen sentralt og lokalt, kursordninger og skoleår, rettigheter og p
for elever og tilsatte, samt en rekke instrukser for styret og personalet ved sk
Bestemmelsene er til dels svært detaljerte.

39.4.2 Godkjenning av folkehøgskoler
Det er departementet som avgjør hvilke skoler som skal godkjennes for tils
etter folkehøgskoleloven, jf. § 3 første ledd første punktum Etter § 3 første
annet punktum kan det i unntakstilfeller gis tilskudd til tiltak som ikke oppfy
kravene for å kunne godkjennes som folkehøgskole, men som har folkehøgsk
rakter og fremmer folkehøgskoleformål. I dag er tre slike «folkehøgskoleligne
tiltak» godkjent.

For skoler som i fire påfølgende år i gjennomsnitt har hatt mindre enn 35 el
faller det offentlige tilskuddet bort, jf. § 3 annet ledd. Det er videre forutsatt
Ot.prp. nr 31 (1983-84) s. 22) at tilskuddet kan falle bort dersom en skole ikke d
i samsvar med lov og forskrifter. Av § 18 siste ledd følger det at tilskudd som
er brukt etter forutsetningen kan kreves tilbakebetalt.

39.4.3 Skolenes organer og forholdet til skoleeier
Etter loven § § 4 og 6-9 skal hver folkehøgskole ha styre, rektor, undervisnin
spektør, lærerråd, personalråd og elevråd.

Styret er det øverste ansvarlige organ ved skolen og fører tilsyn med skol
ten. Styret har ansvaret for at skolen blir drevet i samsvar med lov, forskrifte
målsetting, jf. § 4 første ledd. Styret har medlemmer utpekt av skoleeieren, el
og de tilsatte ved skolen, en representant utpekt av departementet, samt rekt
annet ledd).

Rektor er pedagogisk og administrativ leder av skolen, jf. § 6 a. I tillegg 
være medlem av styret, forbereder han sakene for styret, jf. forskriftene punk

Ved hver skole skal en undervisningsinspektør være rektors nærmeste m
beider i den daglige ledelse, jf. § 6 b.

Lærerrådet skal være sammensatt av rektor, undervisningsinspektør, læ
minst halv stilling og internatleder (§ 7). Personalrådet skal bestå av alle tils
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Etter loven § 18 er skoleeier ansvarlig for at det er dekning for de økonom
forpliktelsene skolen påtar seg, og skal godkjenne budsjett og større økono
disposisjoner. Eier er også ansvarlig for at skolen har nødvendige lokaler til dr
og disponerer selv skoleanlegg og eiendommer.

39.4.4 Statens tilsyn
Statens tilsynsmann for folkehøgskolen fører tilsyn på vegne av departemen
loven § 5. Etter forskriftene punkt 2.1.1 skal tilsynsmannen arbeide med fag
prinsipielle, økonomiske og praktiske spørsmål. Videre skal tilsynsmannen se
skolene blir drevet i samsvar med lov, forskrifter, forsvarlig pedagogisk kvalite
god forvaltningsskikk, jf. forskriftene punkt 2.1.2.

Med unntak av innsynsretten i regnskap og andre dokumenter, jf. forskri
punkt 2.1.4, er tilsynsmannens kompetanse ikke nærmere fastlagt i lov elle
skrift.

39.4.5 Inntak av elever. Aldersgrense
Verken folkehøgskoleloven eller forskriftene har regler om inntak av elever. 
enkelte skole fastsetter selv inntaksregler i reglement.

Etter folkehøgskoleloven § 10 første ledd skal elevene ha fylt 17 år før 1. ja
i skoleåret. Etter § 10 annet ledd kan skoler som ønsker det, fastsette en 
aldersgrense. Av forarbeidene følger det at det er styret ved skolen som avgjø
ken aldersgrense skolen skal ha og at departementet skal ha melding om h
aldersgrense skolen har valgt, jf. Ot.prp. nr. 31 (1983-84) s. 24.

Etter § 10 tredje ledd kan skolene, etter forskrifter gitt av departementet, ta
elever som er opptil ett år under den generelle aldersgrensen. Slike forskrif
imidlertid ikke gitt.

Avslutningsvis følger det av § 10 fjerde ledd at departementet kan gi tilla
til å drive folkehøgskole med aldersgrense på 16 år, men da uten mulighet fo
lene til å ta opp yngre elever. Slik tillatelse er imidlertid ikke gitt.

39.4.6 Disiplinærsaker
Folkehøgskoleloven § 11 gir regler om behandlingen av disiplinærsaker. Det f
av første ledd at lærerrådet fatter vedtak om bortvisning og utvisning. Vedta
bortvisning og utvisning krever 2/3 flertall av stemmene i lærerrådet. Av lovens
arbeider følger det at bortvisning i denne sammenheng betyr utelukkelse for k
tid, mens utvisning betyr utelukkelse for resten av kurset, jf. Ot.prp. nr. 31 (1
84) s. 24.

Før det fattes vedtak om bortvisning eller utvisning skal eleven få anlednin
å forklare seg muntlig for lærerrådet, jf. § 11 annet ledd. Når det gjelder bortvis
eller utvisning av umyndige, følger det av paragrafens tredje ledd at den ell
som har foreldreansvaret for eleven skal orienteres før vedtak fattes.

Skolens styre er klageinstans («ankeinstans») i saker om bortvisning og 
ning, jf. § 11 siste ledd.

Loven sier intet om hva som kan gi grunnlag for disiplinærreaksjoner, deru
bortvisning og utvisning. Slike vedtak må altså avgjøres med utgangspunkt i r
og ordninger som elevene gjøres kjent med gjennom skoleplaner og opptaks
Slike regler og ordninger må ligge innenfor de grenser som følger av alminn
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rettsregler. F.eks. vil bestemmelser om bruk av fysisk makt ikke ligge innenfo
grenser som følger av den alminnelige straffelov.

39.4.7 Krav til opplæringstilbudet
Hver skole skal i løpet av skoleåret ha et hovedkurs på minst 16,5 undervisn
uker, dvs. et halvt skoleår (§ 12 første ledd første pkt.). Det følger av Ot.prp. n
(1983-84) s. 25 at hovedkurset skal danne stammen for arbeidet ved folkehøg
og gjøre det mulig å arbeide systematisk med et allmenndanningsprogram. På
måten skal bestemmelsen verne særpreget ved folkehøgskolen, samtidig so
skal hindre at skolene i hovedsak blir rene kortkurssentra. Etter § 12 annet led
minst 50 prosent av elevkapasiteten, i den tiden det er hovedkurs, være på 
kurset. I tillegg til hovedkurs kan skolene ha kurs av forskjellig lengde, jf. § 12
ste ledd annet punktum Disse kursene er i forarbeidene omtalt som kortkurs, o
skriftene punkt 3.5 og 3.6 gir en rekke bestemmelser om slik virksomhet. 
punkt 3.5.2 kan et kurs ikke være kortere enn tre dager. Sammenholdt med b
melsen om hovedkurs i første pkt., betyr dette at kortkurs kan ha en varighet 
dager til 16,5 undervisningsuker.

39.4.8 Kompetanse og vurdering
Etter § 13 første punktum er folkehøgskolen en pensum- og eksamensfri skol
begrepene pensum og eksamen sier Ot.prp. nr 31 (1983-84) s. 26 bl.a.:

«Med pensum meiner ein i denne samanhengen ikkje oppsett plan og
gram for undervisning i fag og emneområde, men klårt definerte krav fr
stitusjonar og organ utanom folkehøgskolen som tek bort den pedago
og administrative fridomen til skoleslaget og einskildskolane. Med ek
men meiner ein prøver og evaluering som er sett opp på grunnlag a
målbare einingar, krav og pensum frå utanforliggande instanser, og so
sikte på å vurdere nivå utfrå faste, målbare einingar og mål, og vurdere
ane for skolegang og arbeid som ligg utanfor folkehøgskolen.»

Etter § 13 annet punktum kan departementet, i samarbeid med mottakerinst
ner, fastsette folkehøgskolens kompetanse i forhold til yrke og utdanning. Slike
skrifter er ikke fastsatt, slik at folkehlgskolen i dag ikke gir noen formell kom
tanse.

39.4.9 Kompetansekrav for undervisningspersonalet
For undervisningspersonalet gjelder de kompetanskravene som følger a
8.6.1973 nr. 49 om lærarutdanning (jf. folkehøgskoleloven § 15 annet ledd). 
lærerutdaningsloven § 14 første ledd må den som skal tilsettes i folkehøgsk
vanlig ha lærer-, adjunkt- eller lektorutdanning.

På grunn av folkehøgskolens spesielle karakter og de behov denne g
undervisningspersonale med spesiell kompetanse, kan det etter lærerutdann
ven § 14 annet og tredje ledd også gis kompetanse ut fra regler fastsatt av d
mentet. Folkehøgskoleloven § 15 annet ledd annet punktum gir en bestemme
svarende lærerutdanningsloven § 14 annet ledd.

Generelle regler om slike spørsmål er ikke fastsatt. Under henvisning til læ
utdanningsloven § 14 annet ledd har departementet imidlertid godkjent annen
petanse enn lærer-, adjunkt- og lektorutdanning i enkelttilfeller. Iallfall så lenge
ikke er fastsatt generelle forskrifter om disse spørsmål, synes denne praksis 
i strid med loven, som bare kan antas å gi hjemmel til å gi forskrifter. Dette har
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lig betydning i lys av de krav til høring, form og kunngjøring som følger av forv
ningsloven kap. VII for forskrifter, men ikke for vedtak om dispensasjon i 
enkelte tilfelle.

Når det gjelder resten av personalet ved skolen, fastsetter styret krave
utdanning og kompetanse, jf. § 15 siste ledd.

39.4.10 Tilsetting, oppsigelse m.v.
Skolens styre tilsetter, sier opp og gir permisjon til personalet etter innstilling
rektor, jf. loven § 16 første ledd første punktum Etter første ledd siste punktum
rektor gi permisjon og tilsette vikar for inntil seks måneder.

Det følger av § 16 første ledd annet punktum at skoleeier innstiller ved tilse
av rektor.

Lønns- og arbeidsvilkår for øvrig for folkehøgskolens personale regulere
alminnelige arbeidsrettsregler.

39.4.11 Driftstilskudd
Til drift av godkjente folkehøgskoler ytes det offentlig driftstilskudd, jf. § 17 før
ledd. Tilskuddet dekkes med 5/6 av staten og 1/6 av den fylkeskommune skole
ger i, jf. annet ledd.

Loven og forskriftene har noe ulike bestemmelser om hva tilskuddet omfa
Etter loven § 17 fjerde ledd utgjør driftstilskuddet summen av tilskudd til kapita
gifter, tilskudd til lærerlønn og tilskudd til andre driftsutgifter. De to sistnevnte
skuddene gis etter satser pr. elev. Forskriftene punkt 5.1 derimot fastslår at dr
skuddet tilsvarer summen av et kapitaltilskudd, et basistilskudd som er likt for
skolene og et tilskudd på grunnlag av elevtall. Utvalget er gjort kjent med at d
forskriftene som ligger til grunn for dagens system og legger disse til grunn 
følgende. Utvalget går således ikke inn på de rettsspørsmål som forholdet m
loven og forskriftene på dette punkt kan tenkes å reise.

Fordelingen av driftstilskuddet mellom stat og fylkeskommune er en vider
ring av den ordning som ble etablert ved loven av 1949. Fylkesskolestyrenes
med skolene ble derimot ikke videreført i gjeldende lov. Med unntak av ti folkeh
skoler som er fylkeseide, er fylkeskommunene således ikke tillagt andre sæ
funksjoner overfor skolene enn å dekke sin andel av det offentlige tilskuddet.

Etter forskriftene punkt 1.1 sendes søknad om godkjenning av ny folkehøg
likevel den fylkeskommune der skolen ligger til uttalelse. Dersom fylkeskommu
går imot godkjenning, kan departementet likevel godkjenne søknaden, men s
må da selv skaffe dekning på annen måte for den 1/6 fylkeskommunen no
skulle dekke, jf. loven § 17 tredje ledd. Fylkeskommunen har således bare p
å gi driftstilskuddet til skoler som den har tilrådd godkjent.

39.5 UTVALGETS VURDERINGER

39.5.1 Innledning

Utvalget viser innledningsvis til det som er sagt i "Lovstruktur" i kap. 12 om at fol-
kehøgskoleloven bør opprettholdes som egen lov.

Når det gjelder lovbestemmelsenes materielle innhold, er det etter utva
oppfatning ikke aktuelt å foreslå endringer i folkehøgskolenes frie stilling. M
dette utgangspunkt tilsier at skolenes virksomhet i mindre grad enn i dag bør 
til gjenstand for detaljregulering gjennom bestemmelser fastsatt i lov eller fors
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Utvalget vil i denne sammenheng også peke på at slik detaljregulering kan væ
hinder for effektiv ressursutnyttelse ved den enkelte skole.

Utvalget har inntrykk av at loven i hovedsak fungerer etter sin hensikt. Ette
ti års virketid er det imidlertid sider ved loven som kan trenge bearbeiding. U
punktene 39.5.2 - 39.5.9 nedenfor vil utvalget derfor vurdere enkelte av da
bestemmelser med sikte på å avdekke behov for å foreslå endringer. Bestem
som ikke er gjort til gjenstand for nærmere vurdering, foreslås videreført.

39.5.2 Godkjenning av folkehøgskoler
Etter folkehøgskoleloven § 1 gjelder loven for folkehøgskoler som er godkjen
offentlige tilskudd i medhold av § 3. Som nevnt i punkt 39.4.2 kan det i unntak
feller gis tilskudd til skoler som ikke oppfyller alle kravene i folkehøgskolelov
eller forskriftene, uten at disse skolene er godkjent som folkehøgskoler, jf. § 3 f
ledd annet punktum Det er likevel et vilkår at skolene har folkehøgskolekarakt
fremmer folkehøgskoleformål.

Etter utvalgets mening bør § 1 endres slik at det klart framgår at også de
kehøgskolelignende tiltak» som er godkjent for støtte, omfattes av lovens virk
råde. Utvalget legger til grunn, i samsvar med med det som er gjeldende i dag
3 første ledd andre pkt., at endringen i § 1 ikke vil føre til at de «folkehøgskol
nende tiltak» må oppfylle alle kravene i folkehøgskoleloven. Dette betyr at de
tementet kan godkjenne skoler som ikke oppfyller alle kravene i loven. Det v
imidlertid til at det som nevnt bare er i unntakstilfeller at slik godkjenning kan 

Som nevnt i punkt 39.4.1 forutsetter lovforarbeidene at § 1 forbyr andre s
enn de som er godkjent etter § 3 å bruke folkehøgskolenavnet. Dette framgår
lertid ikke klart av lovteksten. Utvalget foreslår derfor å ta et slikt forbud inn 
nytt annet ledd til § 1.

39.5.3 Rektors deltakelse i styret for skolen
Den någjeldende lovregulering av styringsordningen ved den enkelte skole fø
etter utvalgets syn en for sterk konsentrasjon omkring skolens leder. Som n
punkt 39.4.3 skal rektor, i tillegg til å være medlem av styret, også forberede s
sakene. Utvalget har inntrykk av at dette er noe som henger igjen fra den tid d
kehøgskolen var sterkere rektorstyrt enn det som i dag synes naturlig.

Utvalget foreslår derfor at bestemmelsen i folkehøgskoleloven § 4 annet
om at rektor skal være medlem av skolens styre oppheves. Samtidig foreslår
get at det lovhjemles en bestemmelse om at rektor er styrets saksforberede
forslags- og talerett i styret.

Endringen vil først og fremst innebære at rektor ikke lenger vil ha stemme
skolens styre. Etter utvalgets mening vil rektor da kunne stå friere som skole
både i forhold til skoleeier/arbeidsgiver og i forhold til skolens personale, der
representerer arbeidsgiver.

Utvalgets forslag innebærer også at skolens representasjon i styret redu
Dette er etter utvalgets mening uheldig. For å opprettholde skolens representa
foreslår utvalget at de tilsatte ved skolen får to representanter i styret.

39.5.4 Statlig tilsyn med folkehøgskolene
Folkehøgskoleloven fastslår at folkehøgskolene skal være undergitt statlig tils
kontroll. En særskilt tilsynsmann utøver tilsynet på vegne av departeme
Instruks for tilsynsmannen inngår i forskriftene for folkehøgskolen.
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Iallfall på opplæringsområdet er dette det eneste eksempel på at gjel
regelverk legger oppgaver til en særskilt «institusjon» innenfor departemente

Folkehøgskolenes særlige karakter som tilsiktet faglig og pedagogisk alter
eller supplement til «vanlig» videregående opplæring tilsier etter utvalgets me
at statens behov for tilsyn blir mindre enn for andre skoleslag. Det samme g
fordi folkehøgskolene ikke skal gi direkte studiekompetanse e.l. Det statlige tils
bør således ikke ta særlig sikte på det pedagogiske innholdet i folkehøgsko
virksomhet. I den grad det likevel måtte fremstå som ønskelig for staten å på
slike forhold, vil utvalget anta at veiledninger o.l. er tilstrekkelig.

Det vil imidlertid fortsatt være behov for å føre kontroll med skolenes øko
miforvaltning for så vidt gjelder bruken av statstilskudd sett i lys av de forutse
gene som ligger til grunn for godkjenning og tildeling. Utvalget antar også at d
tilsynsfunksjon, på samme måte som på alle andre områder, bør legges til de
mentet. Det samme gjelder oppgaven med å drive rådgivning knyttet til ped
giske og driftsmessige forhold etter behov.

I samsvar med hovedregelen for den sentrale statsforvaltning vil det vær
til departementet selv å fastlegge de organisatoriske rammer for utøvelsen av
net. I tråd med alminnelige foraltningsrettslige prinsipper vil departementet og
adgang - men ikke plikt - til å delegere sin tilsynskompetanse til f.eks. Sta
utdanningskontorer.

På denne bakgrunn foreslår utvalget at de nåværende lovbestemmelser 
særlig «tilsynsmann for folkehøgskolene» blir opphevet. I stedet bør tilsynsans
på vanlig måte legges til «departementet» uten nærmere kvalifikasjon.

39.5.5 Lovens krav om undervisningsinspektør
Kravet etter loven § 6 b om at det skal være undervisningsinspektør ved hver
bygger på et ønske om å sikre tilfredstillende kompetanse i den administrati
pedagogiske ledelsen av den enkelte skole. Det framgår av loven at undervis
inspektøren skal være rektors nærmeste medarbeider i den daglige ledelsen 
len. I Ot.prp. nr 31 (1983-84) heter det om disse spørsmål blant annet (s. 24)

«Administreringa av ein folkehøgskole femner om svært mange ting
rektor kan få etter måten lita tid til å arbeide med reint pedagogiske s
Ein finn det rett å bøte noko på dette med å gjere stillinga som unde
ningsinspektør - som mange skolar på eiga hand har ordna seg med 
fast ordning ved kvar skole. På denne måten kan ein og løyse spørsmå
ferieavløysing for rektor.»

Utvalgets flertall legger for sin del til grunn at den enkelte skoles behov for kom
tanse i ledelsen og syn på hva som er den mest hensiktsmessige organise
ledelsesoppgavene vil kunne variere. Dette betyr at kravet om undervisningsin
tør ved hver enkelt skole vil kunne være til hinder for en organisering av lederf
sjonene som skoleeieren og styringsorganene ved den enkelte skole finner he
messig.

De særtrekk som dette skoleslaget hviler på (se nærmere i punkt 39.4.1), g
ler ikke tilstrekkelig grunn til å videreføre relativt detaljerte lovbestemmelse
denne karakter om den interne organisering av skolene. Dette gjelder iallfa
kravet om rektor som faglig og pedagogisk leder ved den enkelte skole foreslå
rettholdt.

Dette må ses i sammenheng med at utvalget i "Krav om stillinger, funksjoner
og tjenester" i kap. 27 foreslår å legge kompetansen til å regulere mellomleders
turen ved den enkelte institusjon i grunnskolen og videregående opplæring ti
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leeierne. Det er vanskelig å begrunne at staten på dette punkt skal styre folk
skolene mer inngående enn institusjoner innenfor det ordinære skoleløp.

Utvalgets flertall foreslår etter dette at kravet om undervisningsinspektør 
den enkelte folkehøgskole tas ut av loven. I "Kompetansekrav for undervisnings
personale og skoleledere" i kap. 28 foreslår utvalget dessuten å oppheve depa
mentets hjemmel til å fastsette at kompetansekravene for skoleledere skal gje
slike stillinger.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen går i mot flertallets forslag. Disse
medlemmer viser til at utvalget legger generelt vekt på at skolene skal ha en fo
lig ledelse og at utvalget gjør framlegg om at dette kravet lovfestes. Et slikt kra
også gjelde for folkehøgskolene.

De administrative og faglig-pedagogiske ledelsesoppgavene i folkehøgs
er så omfattende at de ikke kan bli tatt hånd om på en forsvarlig måte av r
alene. Derfor deler rektor i dag disse oppgavene med en undervisningsinsp
slik det er hjemlet i gjeldende lov.

Det er alminnelig enighet i utvalget at rektor skal ha nødvendig bakgrun
skolen, jf. "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28
punkt 28.5.5. Det er naturlig at den/de som skal dele rektors oppgaver og ta
rektors oppgaver i ferier, ved sykdom eller annet fravær har tilsvarende fagl
pedagogisk kompetanse. Dette kan etter disse medlemmenes syn best sikre
gjeldende bestemmelse om undervisningsinspektør videreføres.

39.5.6 Kompetansekrav for undervisningspersonalet
Utvalget foreslår at dagens lovfestede kompetansekrav for undervisningspers
blir videreført. Det foreslår videre at den bestemmelse som i dag finnes i læ
danningsloven § 14 første ledd erstatter folkehøgskoleloven § 15 annet ledd
punktum Forslaget innebærer at kompetansekravene vil følge direkte av folk
skoleloven.

Folkehøgskolene vil imidlertid fortsatt kunne ha behov for undervisningspe
nale med annen utdanning og kompetanse enn den som tilbys gjennom vanlig
utdanning. Dette behovet for en viss fleksibilitet bør etter utvalgets syn dekke
at departementets adgang til å gi forskrifter om tilsetting og kompetanse i folke
skolen videreføres.

Utvalget understreker at det her bare er tale om kompetanse til å fastsette
relle regler. Bindingen til forskrifts form er viktig for å sikre mest mulig forsvar
behandling gjennom høring osv. etter reglene i forvaltningsloven kap. VII. H
individuell dispensasjon skal komme på tale, vil det altså måtte skje på grunnl
generell regulering i slike forskrifter.

Utvalget foreslår dessuten at § 15 omstruktureres slik at hovedregelen om
petanse for undervisningspersonalet og bestemmelsen om departemente
skriftskompetanse fremkommer i paragrafens første ledd. Det foreslås vide
gjeldende første ledd blir nytt tredje ledd, mens gjeldende tredje ledd blir nytt a
ledd. Som en følge av ovennevnte forslag, foreslår utvalget at bestemmelsen
kehøgskolen § 20 om endringer i lov 8.6.1973 nr. 49 om lærerutdanning § 1
opphevet.

39.5.7 Driftstilskudd
Som nevnt i punkt 39.4.11 er det ikke samsvar mellom bestemmelsene om dr
skudd i loven § 17 fjerde ledd og i forskriftene. Utvalget foreslår derfor at §
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fjerde ledd endres i tråd med den ordning som i dag følger av forskriftene. En
gene fører til at § 17 femte ledd blir overflødig.

Det følger av § 17 siste ledd at satsene for driftstilskudd skal justeres hv
med utgangspunkt i lønns- og kostnadsutviklingen. I dag fremstår denne ordn
som en særordning for folkehøgskolene. Siden en slik særordning for akkura
området synes vanskelig å begrunne, foreslår utvalget at bestemmelsen blir o
vet.  Når det gjelder bestemmelsen i § 17 annet ledd om at driftstilskuddet
hovedregel skal fordeles med henholdsvis 5/6 på staten og 1/6 på fylkeskomm
kan det etter utvalgets syn være grunn til å se nærmere på fylkeskommunen
til å yte 1/6 av tilskuddet. Med unntak av ti folkehøgskoler som er fylkeseide
fylkeskommunene, utover det som følger av § 17 tredje ledd, ingen direkte fun
overfor skolene utover å dekke sin andel av det offentlige tilskuddet. Fylkes
munene har ingen innflytelse på størrelsen av eller endringer i tilskuddet. 
fører til at det er svært vanskelig for fylkeskommunene å budsjettere.

Utvalget finner det imidlertid ikke naturlig å gå nærmere inn i denne probl
stilling med sikte på å utrede og eventuelt å foreslå endringer. Det anbefaler 
at departementet tar initiativ til å se nærmere på spørsmålet.

39.5.8 Departementets forskriftskompetanse
En vesentlig del av den statlige styringen av folkehøgskolen skjer gjennom fors
Departementets kompetanse til å gi forskrifter følger i det vesentligste av folke
skoleloven § 19; som nevnt under punkt 39.4.1 har departementet med hjem
denne bestemmelsen fastsatt forskrift 27.12.1991 nr. 1010 om folkehøgsk
Men også enkelte av lovens øvrige bestemmelser gir departementet hjemmel
forskrifter (se blant annet § § 13 og 15).

Folkehøgskoleloven bærer på mange måter preg av å være en rammelov
utvalgets syn vil det også i fremtiden være behov for å gi departementet kompe
til å gi utfyllende forskrifter.

På den annen side er dagens forskrifter etter utvalgets syn på mange punk
omfattende og detaljerte, sett i forhold til den frie stilling og alternative kara
som folkehøgskolene skal ha. Utvalget vil derfor foreslå å begrense departem
hjemmel til å gi forskrifter i forhold til dagens lovbestemmelser.

Etter utvalgets syn er det ikke tilstrekkelig grunn til at departementet skal k
fastsette instruks for skolens styre og personale. I den grad styret skal instruer
kompetansen for fremtiden ligge hos skolens eier.

Av styrets rolle som skolens øverste ansvarlige organ, jf. § 4 første ledd, f
det videre at styret kan fastsette instrukser for skolens personale. Slike instruk
holde seg innenfor de rammer som følger av lov, forskrifter og instrukser fra ei

Som en følge av utvalgets forslag om å oppheve den lovbestemte ordning
en særskilt tilsynsmann, jf. punkt 39.5.4, vil dagens hjemmel til å fastsette in
for statens tilsynsmann for folkehøgskolen overflødig og bør oppheves.

Forøvrig vil utvalget ikke foreslå endringer i dagens lovbestemmelser
departementets kompetanse til å fastsette forskrifter. Utvalget vil imidlertid for
at departementet tar opp arbeidet med en generell forenkling av forskriftene i
for rammene av de nye lovreglene.

39.5.9 Andre endringer
I tråd med det som framgår av loven, foreslår utvalget ellers for det første at o
«Kyrkje- og undervisningsdepartementet» i § 4 annet ledd erstattes med «de
mentet»
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Utvalget foreslår videre at betegnelsen «føresegner» i § § 4, 6, og 19 ers
med «forskrifter». Begrepet forskrifter er et som benyttes i forvaltningsloven
f.eks. § 2 c. Etter alminnelig språkbruk (og etter Språkrådets syn) kommer beg
også til anvendelse på nynorsk.

For å oppnå mest mulig ensartet språkbruk i samsvar med systemet i fo
ningsloven § 2 og kap. VII bør dessuten ordet «reglar» i § 15 annet ledd annet
tum erstattes med «forskrifter».

Folkehøgskoleloven § 11 bruker uttrykket «ankeinstans», mens ordet «kla
stans» ellers i loven benyttes for å betegne det organ som er tillagt kompetan
behandle klager i saker om bortvisning og utvisning. Det sistnevnte ordet ste
med forvaltningslovens terminologi, mens ordet «ankeinstans» i dag ellers
benyttes i lovgivningen om saksbehandlingen ved domstolene. Utvalget for
derfor at «ankeinstans» endres til «klageinstans» i § 11 siste ledd.

Utvalget foreslår endelig at ordene «formann og nestformann» i § 4 fjerde
erstattes med de kjønnsnøytrale betegnelsene «leder og nestleder» og at § 1
ledd endres slik at en unngår å bruke begrepet «han» om skoleeier.
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Voksenopplæringsloven forøvrig

40.1 INNLEDNING
Utvalget vil i dette kapitlet gjennomgå og vurdere deler av den rettslige regul
gen av opplæring spesielt organisert for voksne i medhold av lov 28.5.1976 n
om voksenopplæring.

At opplæringen er spesielt organisert for voksne innebærer bl. a. at den 
seg for deltidsstudium eller for veksling mellom heltidsstudium i visse periode
annen virksomhet i mellomliggende perioder, f.eks. arbeid i eller utenfor hjem
Den videre framstilling vil derfor ikke behandle den rettslige reguleringen av o
nær opplæring på grunnskolens og den videregående skoles nivå der voksn
deltar.

Fremstillingen omfatter heller ikke grunnskoleopplæring og videregående 
læring spesielt organisert for voksne, herunder alternativ førstegangsutdann
grunnskolens og den videregående skoles nivå og etterutdanning og korter
som ikke er deler av førstegangsutdanning innen videregående opplæring, jf."Lov-
struktur" i kap. 12 om lovstruktur. Spørsmålet om i hvilken grad den alminne
lovgivning for grunnskoleopplæring og videregående opplæring skal få anven
på slik opplæring behandles i tilknytning til de alminnelige regler om rettighe
standardkrav, kompetansekrav og opplæringens innhold i grunnskoleopplæri
videregående opplæring. For oversiktens skyld har utvalget likevel valgt å ta
fremstillingen av gjeldende rett på dette området i dette kapitlet, jf. punktene 4
- 40.3.6.

Nedenfor vil utvalget først gi en oversikt over utviklingen av folkeopplysning
og voksenopplæringen i Norge fram til vedtakelsen av lov om voksenopplær
1976 (pkt. 40.2). Den oversikt over gjeldende rett som deretter følger (pkt. 40
noe mer omfattende enn det som er nødvendig for vurderingene i dette kapitl

Utvalgets vurderinger følger i punkt 40.4.

40.2 HISTORIE
Den moderne folkeopplysningen og voksenopplæringen har sitt utgangspunk
ideologi om «en folkeopplysning for, gjennom og av folket» som tok form 
midten av 1800-tallet. Disse ideene ble først og fremst båret fram av den kristn
mannsbevegelsen og av bonde-, avholds- og arbeiderbevegelsen, selv om 
kunne være noe ulike.

Folkeopplysningen hadde til dels sterke drag av en motkultur mot de hersk
klassers dannelsesideal og kunnskapssyn. På en måte var opplysnings- og 
ringstiltakene uttrykk for et omvendt kulturbegrep - at kultur blir skapt nede
gjennom egenaktivitet, selvhevdelse og ansvar. Kultur var folkets fornuft, slik E
Sundt uttrykte det på midten av 1850-tallet.

I takt med fremkveksten av foreningslivet ble også folkeopplysningen og
fastere organiserte opplæringsvirksomheten et viktig virkemiddel, både for s
ring av medlemmer og tillitsvalgte til organisasjonsinterne oppgaver og for å in
mere og påvirke omgivelsene om foreningens oppgaver og mål. Samtidig b
med utgangspunkt i foreningene satt i gang allmenne utadvendte opplærings
ut fra interesser og behov i lokalsamfunnet.



NOU 1995:18
Kapittel 40 Ny lovgivning om opplæring 400

ti og
heng

n vik-
stoff

n i og

lke-
rste
kt til

 støtte
0.

vin-
r-
blir
aste

lser

nisa-
gsfor-

 tar
gani-
 av
 uten
ne så
ren-
bypre-

llige

par-

e er
opp-
ring

.»

å bak-
trede

lt i
 vok-

entet
tet at
kra-
ap for
En fri og aktiv folkeopplysning ble sett på som en forutsetning for demokra
folkestyre. Den organiserte opplæringsvirksomheten, som i foreningssammen
kalles studievirksomhet, skulle være demokratisk, med studieringen som de
tigste arbeidsformen, og med prinsipper om deltakerstyring og frihet til valg av 
og arbeidsmåte.

Dagens 35 godkjente studieforbund og deres virksomhet har sin bakgrun
er en del av det frivillige organisasjonslivet.

Første gang departementet tok initiativ til å utforme en samlet plan for fo
opplysningsarbeidet var i 1933. Dette førte til at «studiearbeidet» fikk sin fø
bevilgning på statsbudsjettet for 1935-36. Den var på 5000 kroner og ble bru
innkjøp av bøker og til kurs for å lære opp ringledere.

I 1958 oppnevnte departementet en komité for å utrede organisering av og
til det frivillige opplysnings- og kulturarbeid. Komiteen avga sin innstilling i 196
I sin konklusjon sa komiteen bl.a.:

«Komiteen er kommet til den konklusjon at det vil være en vesentlig 
ning for den kulturelle utvikling i vårt land om det opplysnings- og kultu
arbeid som drives utenfor de faste institusjoner og skoleverket, 
anerkjent av lovgivningen med sikkerhet for økonomisk støtte og ved f
formidlingsorganer med offentlig status.»

Komiteen foreslo fremmet en egen lov om det offentliges ansvar og forplikte
overfor det frivillige opplysnings- og kulturarbeidet.

I St.prp. nr. 92 (1964-65) ble det spesielt drøftet hvordan opplysningsorga
sjonene og det ordinære skoleverket skulle kunne utnyttes til voksenopplærin
mål. Det ble skissert en arbeidsdeling etter følgende retningslinjer:

«Skolemyndighetene vil måtte ha ansvaret for undervisningstiltak som
sikte på fullstendige eksamener i allmennutdannende fag og stå for or
sering av offentlige prøver i enkeltfag. Organisering og gjennomføring
undervisning med sikte på deleksamener eller på kunnskapstilegnelse
tanke på eksamener bør være forbeholdt opplysningsorganisasjone
langt de makter det. Yrkesskolestellet bør ha ansvaret for yrkeskvalifise
se opplæring, mens den interesseskapende, yrkesorienterende og hob
gede virksomhet i første rekke bør være en oppgave for de frivi
opplysningsorganisasjonene.»

Ved behandlingen av St.prp. nr. 92 (1964-65) ga Stortinget sin tilslutning til de
tementets definisjon av voksenopplæring:

«Med voksenopplæring menes i denne melding all opplæring som ikk
ledd i førstegangsutdanning. Etter denne definisjon vil begrepet voksen
læring omfatte all allmennutdannende opplæring og yrkes- og fagopplæ
som voksne søker å skaffe seg etter å ha vært ute i arbeidslivet en tid

Etter forslag fra opplysningsorganisasjonene og Voksenopplæringsrådet, og p
grunn av uttalelser i Stortinget, nedsatte Regjeringen i 1970 en komité for å u
spørsmålet om en egen lov om voksenopplæring.

Komiteen avga sin innstilling i 1972, se NOU 1972: 41. Innstillingen var de
et flertall og et mindretall, men det var enighet om behovet for en egen lov om
senopplæring.

I Ot.prp. nr. 7 (1975-76) Om lov om voksenopplæring, fremmet departem
forslag til egen lov om voksenopplæring. I proposisjonen uttaler departemen
sentrale målsettinger for omformingen av samfunnet er økt likestilling og demo
tisering. Sammen med andre tiltak skal lov om voksenopplæring være et redsk



NOU 1995:18
Kapittel 40 Ny lovgivning om opplæring 401

n,
surs-

mens
a sikte

rin-
slang
les i
 på

angår
t virke-
r av
else
unnet

mokra-
 utvi-

under-
t del-
e på

rdige

akto-

 kan
ste-
r an-
v for
or å
ket i
llom
m-
ut-
r på
rin-

l. a.:

rmel-
get i
vrige
eid.
tales
grunn,
hvert
læ-
vik-
økt likestilling mellom individer og mellom grupper, mellom kvinner og men
mellom eldre og yngre, mellom funksjonshemmede og andre, og mellom res
svake og ressurssterke distrikter.

Det vises til at hovedtyngden av utdanning konsentreres i ungdomstiden, 
tilbudet senere i livet har et beskjedent omfang. I årene som kommer må en t
på å motta utdanningstilbudene mer jevnt gjennom hele livet. Den uformelle læ
gen, som er et sentralt element for alle aldersgrupper, må oppvurderes. Liv
læring kan bare bli en realitet når de formelle utdanningstilbudene kan utvik
samspill med dagliglivets uformelle læring og står til disposisjon til alle tider og
de steder og i de former som svarer til befolkningens interesser.

Departementet mener at arbeidet for videre demokratisering i samfunnet 
voksenopplæringen på to måter. På den ene side ses voksenopplæring som e
middel for demokratisering: Den enkelte skal få hjelp til å overvinne hindringe
faglig, språklig og psykologisk art som reduserer mulighetene for reell innflyt
på arbeidsplassen, i nærmiljøet, lokalsamfunnet, i organisasjoner og i samf
ellers.

På den annen side mener en at utdanningen er ett av de områder der de
tiprosessen må utvikles videre. Departementet legger vekt på at tilbudene må
kles slik at de direkte angår deltakernes situasjon, behov og interesser. Det 
strekes at den enkelte må få frihet i valg mellom ulike utdanningstilbud, og a
takerne i et kurs som samlet gruppe får muligheter til avgjørende innflytels
utdanningens innhold og opplegg.

På denne bakgrunn ble det satt opp et mål om å gi alle grupper mer likeve
muligheter til
– å få utformet utdanningstilbud tilpasset egne behov og interesser
– å gjøre bruk av disse
– å få utbytte av utdanningen for sin livssituasjon, uavhengig av bakgrunnsf

rer som utdanning, sosialt miljø m.v.

I Innst. O. nr. 46 (1975-76) uttaler kirke- og undervisningskomiteen flertall:

«... det er et klart behov for å få en egen lov om voksenopplæring, som
trekke konsekvensene av Stortingets vedtak om likestilling mellom før
gangsutdanning og voksenopplæring, og legger et sikrere grunnlag fo
svarsdeling og finansiering på dette området. Det er også et klart beho
en sterk utbygging av opplæringsmulighetene for voksne, ikke minst f
dekke et behov for dem som ikke fikk sjansen til den utdanning de øns
ung alder. Utbyggingen av voksenopplæringen, i et nært samspill me
det offentlige skoleverk, frivillige organisasjoner, bedrifter og bedriftssa
menslutninger og private skoler, vil ha positive ringvirkninger for hele 
danningssystemet, særlig ved den vekt voksenopplæringen legge
veksling mellom yrkeserfaring og utdanning, og på tilpasning av opplæ
gen til den enkeltes livssituasjon og erfaringsbakgrunn.»

Under behandlingen av lovforslaget i Lagtinget 13.5.1976 uttalte statsråden b

«Den lov vi i dag behandler, må sees i sammenheng med de to kultu
dinger som Stortinget nylig drøftet, og med de endringer som Stortin
løpet av de siste år har vedtatt når det gjelder utbyggingen av vårt ø
lovverk. Voksenopplæring er nemlig både undervisning og kulturarb
Kulturarbeidet foregår ofte i kurs som her noen ganger noe hånlig om
som hobbykurs. Den lov som nå behandles bør altså ses på denne bak
og er etter min mening på sett og vis en sluttstein i det byggverk som i 
fall i noen år framover vil komme til å romme hele vår kultur- og opp
ringsvirksomhet. Økt likestilling står sentralt når det gjelder samunnsut
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lingen framover. På utdanningsområdet er hovedsiktepunktet å gi
enkelte muligheter for vekst og utvikling - personlig og i forhold til yrke 
samfunnsoppgaver. Dette er også utgangspunktet for forslaget om lo
voksenopplæring. Den skal være et av tiltakene henimot økt likestilling
den skal være med og danne grunnlaget for å gi mennesker mulighet f
vikling, og føre til deltakelse og medvirkning i samfunnslivet. Etter hv
som samfunnet makter å realisere de målsettinger Stortinget har gjort
tak om - både når det gjelder utdanning og kulturarbeid - må vi ha lov
tro på at hele vår undervisnings- og kulturvirksomhet vil ta et stort s
framover, bde i omfang og kvalitet.»

Lov om voksenopplæring ble vedtatt 28.5.1976.

40.3 GJELDENDE RETT

40.3.1 Generelt

For opplæring spesielt organisert for voksne (innenfor et nærmere avgr
område) gjelder lov 28.5.1976 nr. 35 om voksenopplæring. Loven trådte i 
1.8.1977. Den er sist endret ved lov 11.6.1993 nr 85 (tilpasning til ny kommune
som trådte i kraft 1.1.1994. De sentrale forarbeidene til loven er nevnt i punkt
ovenfor.

Etter voksenopplæringsloven § 2 gjelder loven:

«Studiearbeid i tilskuddsberettigede organisasjoner og institusjoner. Fø
gangsutdanning på grunnskolens og den videregående skoles nivå s
spesielt organisert for voksne. Alternative tilbud om førstegangsutdan
for voksne på alle nivåer. Etterutdanning og kortere kurs som ikke er d
av førstegangsutdanning, i den videregående skole og ved høgre u
ningsinstitusjoner. Kortere kurs for voksne ved folkehøgskolene. Yrk
opplæring for voksne som ledd i arbeidsmarkedspolitikken. Opplæri
eller i tilknytning til bedrift. Andre opplæringstiltak for voksne basert 
særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle. Fjernundervisning ved frittståen
tilskuddsberettigede institusjoner.»

Etter § 2 annet ledd kan Kongen fastsette nærmere bestemmelser om 
område. Denne fullmakten er pr. i dag ikke benyttet.

Det felles mål for denne opplæringsvirksomheten er å gi voksne likestilli
adgang til «kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdio
tering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og 
arbeid med andre i yrke og samfunnsliv.» (§ 1).

Formålsparagrafen stadfester at voksenopplæringens mål er å minske 
ningskløften mellom generasjonene og gi voksne reelt like muligheter til å de
opplæring som er tilpasset deres interesser og forutsetninger. Det er også et 
lig formål med loven å integrere de områder den regulerer i det øvrige utdann
systemet og likestille disse med opplæring ved de vanlige offentlige utdannin
stitusjoner.

40.3.2 Studiearbeid i tilskuddsberettigede organisasjoner og institusjoner
Folkeopplysningstradisjonen er et hovedelement bak voksenopplæringsl
Denne tradisjonen legger vekt på utviklingen av demokratiet, på et levende k
arbeid, formidling av verdier og den sosiale betydning av at voksne møtes og
ner seg kunnskap. Kunnskap i denne sammenheng er både konkrete, faktiske
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skaper og ferdigheter, og innbefatter også innsikt, holdninger og verdier, med 
ord alt det som samlet sett er grunnlaget for å være aktive og skapende.

Ordet «studieforbund» betegner voksenopplæringsorganisasjoner som
offentlig tilskudd til studiearbeid (tidligere ble ordet «opplysningsorganisasjon
benyttet).

Voksenopplæringsloven § 10 fastlegger vilkårene for godkjenning av ide
organisasjoner som studieforbund med rett til tilskudd. Det kreves her at stud
bundet har voksenopplæring som hovedformål og en demokratisk organisa
form. Videre må studieforbundet ha en gjennomsnittlig minimumsaktivitet og v
somheten må være landsdekkende.

Kravet om aktivitetsomfang gjelder ikke for politiske partiers studieforbund
§ 10 annet ledd.

Studieforbund med offentlige myndigheter, organer, institusjoner eller stifte
som medlemmer kan etter § 10 tredje ledd ikke godkjennes.

Det er i § 10 fjerde ledd forutsatt at godkjente studieforbund gir kursdelta
innflytelse på innhold og gjennomføring av kurs.

Nærmere regler om godkjenning og tilskuddsrett, herunder overgangsregl
opplysningsorganisasjoner som ikke oppfyller gjeldende kriterier, er gitt i fors
av 28.2.1992 nr. 342.

Etter § 6 første ledd er studieforbundenes normale arbeidsområde ubun
pensa og eksamener i det offentlige utdanningsystemet. Studieforbundene go
ner selv sine studieplaner, fagplaner og ringledere/lærere.

Studieforbundene gis etter § 6 annet ledd mulighet til å engasjere seg i al
tive tilbud om førstegangsutdanning for voksne, jf. § 7 og punkt 40.3.5 nede
De kan også engasjere seg i regulær førstegangsutdanning etter avviksordn
§ 8, jf. punkt 40.3.12.2 nedenfor. Fra 1. januar 1986 ble det åpnet for at stud
bundene kan organisere kurs etter tilskuddsordningen for studiearbeid som et
innhold er førstegangsutdanning med paralleller i skoleverket. Det ble foruts
kursets varighet ikke skulle overstige 48 undervisningstimer.

Studieforbund som er godkjent etter § 10 har rett til tilskudd etter reglene i 
Nærmere regler om tilskudd etter § 19 er gitt i forskrift 28.2.1992 nr. 342 og
skrifter av 10.3.1994 nr. 2255, 2257 og 2258.

Staten yter tilskudd til opplæring, administrasjon og drift. Hvert studieforb
tildeles en årlig tilskuddsramme og prioriterer selv bruken av rammen og har a
for fordeling mellom de ulike deler av voksenopplæringsfeltet i egen organisa
I tillegg yter staten etter særskilt søknad tilskudd til pedagogisk utviklingsarbe

Voksenopplæringsforbundet, som er fellesorgan for de tilskuddsberetti
studieforbundene, gis tilskudd til drift og pedagogiske serviceoppgaver.

Kommunene og fylkeskommunene bestemmer selv om de vil gi tilskud
voksenopplæring i regi av studieforbundene.

Etter § 21 skal offentlige undervisningslokaler likevel stilles gratis til dispo
sjon for studieforbundenes voksenopplæring. Dette er en del av den offe
finansieringen av opplæringen. Nærmere bestemmelser til § 21 er gitt i forskr
28.2.1992 nr. 342.

40.3.3 Førstegangsutdanning på grunnskolens nivå
Formålet med denne opplæringen er å gi voksne muligheter for å skaffe seg
petanse tilsvarende obligatorisk 9-årig grunnskole.

Etter § 5 første ledd nr. 2 er kommunen ansvarlig for grunnskoleopplærin
voksne. Ansvaret omfatter både regulære og alternative (se punkt 40.3.5 ned
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tilbud. Opplæringen arrangeres av grunnskoler, og noen kommuner har etable
voksenopplæringssenter for denne virksomheten.

Kommunene dekker kostadene til denne opplæringen, jf. § 17 a nr. 2.
Grunnskoleforskrift av 17.11.1989 nr 1184 § 9-8 gir nærmere bestemmelse

voksne som ønsker vitnemål fra grunnskolen. Voksen som ønsker å ta grunn
eksamen etter kravene i denne bestemmelsen er å betrakte som privatister
innebærer at voksne ikke kan få standpunktkarakter i noen av de fem fag (elle
av fag) som etter grunnskoleloven gir kompetanse sidestilt med grunnskole
men.

40.3.4 Førstegangsutdanning på videregående skoles nivå
Formålet med denne opplæringen er å gi voksne muligheter til å skaffe seg ko
tanse tilsvarende videregående nivå i det offentlige utdanningssystem. Dette g
både allmenn og yrkesrettet videregående opplæring. Opplæringen er para
utdanningen for ungdom og gir samme kompetanse.

Etter § 4 første ledd nr. 2 har fylkeskommunen ansvaret for videregående
læring for voksne. Ansvaret omfatter både regulære og alternative (se punkt 4
nedenfor) tilbud. Opplæringen arrangeres ved de vanlige videregående skoler
fylkeskommunale «voksengymnas» og ved Statens ressurs- og voksenopplæ
senter.

Fylkeskommunen dekker kostnadene til denne opplæringen, herunder sp
undervisning, jf. § 17 a nr. 1.

Forskrift av 21.6.1988 nr. 605 gir bestemmelser om karakterer, eksamen o
nemål mv. for regulær førstegangsutdanning for voksne på den videregående
område.

Nærmere bestemmelser om inntak til vidergående opplæring for voksne e
i forskrift av 10. 11.1993 nr. 1164. Forskriften er gitt med hjemmel i blant an
voksenopplæringsloven § 22.

40.3.5 Alternative tilbud om førstegangsutdanning for voksne på alle nivåer
Det framgår av § 7 første ledd at det skal kunne utvikles alternative tilbud om
stegangsutdanning. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er mangelen på s
mellom interesser og behov hos voksne med praksis fra arbeids- og samfunn
det ordinære utdanningstilbud.

Med alternativ førstegangsutdanning forstås førstegangsutdanning som
legg til å være spesielt organisert for voksne, også har et innhold, et pedagogis
legg og en vurderingsordning som imøtekommer interesser og behov hos vok

Staten, fylkeskommunen og kommunen har ansvar for at slike tilbud blir u
klet, jf. § § 3 første ledd nr. 2, 4 første ledd nr. 2 og 5 første ledd nr. 2. Etter § 6
ledd gis studieforbundene mulighet til å engasjere seg i slike oppgaver på like
med det offentlige.

Etter § 7 første ledd 2. punktum er utviklingen av alternative tilbud en oppg
for grunnskolen, den videregående skole, høgre utdanningsinstitusjoner og s
forbund.

Institusjoner og organisasjoner kan søke om særlig tilskudd til utvikling
alternative tilbud, jf. § 24. Departementet godkjenner alternative tilbud og e
mensordninger på grunnskolens og den videregående skoles nivå. På det høg
er distriktshøgskolestyret og de vanlige styringsorganene ved universiteter og
skoler godkjenningsinstans.
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Alternative tilbud om førstegangsutdanning fullfinansieres av det offentlige
lik linje med de regulære tilbud, jf. § § 17 og 17 a.

Selv om det gjennom årene har vært enkelte søknader og tiltak, er det 
januar 1995 ikke godkjent noen alternative tilbud.

I forskrift av 24.8.1981 nr. 4942 og forskrifter av 10.3.1994 nr. 2255, 2257
2258 gir nærmere regler til utfylling av § 7.

40.3.6 Etterutdanning og kortere kurs som ikke er deler av førstegangsut-
danning i den videregående skole og ved høgre utdanningsinstitusjo-
ner

Med «etterutdanning og kortere kurs» menes kurs som sikter mot fornyels
ajourføring av førstegangsutdanning. Videreutdanning og forskerutdanning er
utenfor etterutdanningsbegrepet.

Etter § 3 første ledd nr. 2 er staten ansvarlig for etterutdanning ved høgre u
ningsinstitusjoner. Distriktshøgskolestyret er styringsorgan for etterutdanni
institusjoner som inngår i distriktshøgskolesystemet, jf. § 13. Etterutdanning
universiteter og høgskoler hører etter § 15 under de vanlige styringsorgane
disse institusjoner.

Etter § 4 første ledd nr. 2 er fylkeskommunen ansvarlig for etterutdanning
institusjoner på den videregående skoles nivå. Fylkeskommunen dekker ette
første ledd utgiftene til etterutdanning og kortere kurs som ikke er deler av fø
gangsutdanning i den videregående skole. Fylkeskommunen kan innføre de
avgift.

Staten yter årlig tilskudd til delvis dekning av fylkeskommunenes utgifte
denne opplæringen. Tilskuddet inngår i de statlige rammeoverføringene til vi
gående opplæring i fylkeskommunene, jf. § 17 første ledd.

40.3.7 Yrkesopplæring for voksne som ledd i arbeidsmarkedspolitikken
Det følger av voksenopplæringsloven § 23 at denne opplæringen finansiere
særskilt statlig bevilgning som et arbeidsmarkedspolitisk tiltak. Staten er ansv
for denne opplæringen, jf. § 3 første ledd nr. 3.

Med hjemmel i § 23 har departementet i forskrift av 24.8.1981 nr. 4942 fa
nærmere regler bl. a. om arbeidsdeling, ansvar og finansiering.

Det følger av forskriften at opplæringen er beregnet på personer over 19 å
er eller kan komme i en slik situasjon at de må ha særskilt opplæring for å sik
høvelig arbeid.

Ansvaret for yrkesopplæring for voksne som ledd i arbeidsmarkedspolitik
er delt mellom utdannings- og arbeidsmarkedsmyndighetene.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er tillagt ansvaret for det
lige og pedagogiske innholdet i fagplanene. Alle tiltak som skal gjennomføre
være i samsvar med fagplan godkjent av departementet. Det er gitt en rekke f
ner for kurs i arbeidsmarkedsopplæringen. Som følge av Reform 94 vil lærepla
for videregående opplæring også gjelde for de deler av arbeidsmarkedsopplæ
kursene som gir opplæring i videregående opplærings område.

Kommunal- og arbeidsdepartementet har det økonomiske ansvaret, her
ansvaret for hvilke kurs som settes i gang, hvor og i hvilket omfang. Dette dep
mentet har også ansvaret for inntak til kursene.

Ca. en tredjedel av denne virksomheten foregår i egne AMO-sentra, som
enkelte unntak er administrativt underlagt rektor ved fylkeskommunale vider
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ende skoler. En annen tredjedel er oppdragsundervisning i videregående s
Resten av virksomheten kjøpes fra private kurstilbydere og studieforbund.

Fylkeskommunen har samme ansvar for gjennomføringen av arbeidsmar
kurs som for den øvrige undervisningen i videregående skoler. Skoler som b
lagt arbeidsmarkedskurs har samme ansvar for denne opplæringen som f
øvrige undervisningen ved skolen.

40.3.8 Opplæring i eller i tilknytning til bedrift
Med bedriftsopplæring menes opplæring som foregår i eller i tilknytning til bed
og som er relevant for arbeidet i bedriften.

Etter § 20 kan denne opplæringen organiseres i samarbeid med offentlig u
ningsinstitusjon, folkehøgskole, tilskuddsberettiget organisasjon (studieforbu
landssammenslutning av bedrifter eller i bedriftens egen regi. På nærmere 
yter staten tilskudd til opplæring i eller i tilknytning til bedrift.

Nærmere bestemmelser om bedriftsopplæring er gitt i forskrift av 10.9.197
1.

40.3.9 Fjernundervisning ved frittstående, tilskuddsberettigede institusjoner
Fjernundervisning som opplæringsform er et viktig virkemiddel for å gi vok
adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter i samsvar med lovens formål. Vo
får på denne måten mulighet til å studere på egen hånd, evntuelt kombinert m
rettelagt undervisningsmateriale og kommunikasjon med en lærer.

Opplæring av voksne ved fjernkommunikasjon er etter § 6 a en oppgav
frittstående fjernundervisningsinstitusjoner. Departementet godkjenner instit
ner som skal få tilskudd. Staten yter etter § 25 første ledd rammetilskudd til 
kjente institusjoner. Tidligere års gjennomførte deltakertimer legges til grunn
tildeling av tilskuddet. Det kan videre etter søknad gis tilskudd til pedagogisk 
klingsarbeid og fjernundervisningstiltak for prioriterte fagområder og grupper.

Nærmere bestemmelser om tildeling og anvendelse av statstilskudd er gitt
skrift av 25.11.1992 nr. 1125.

For å få tilskudd etter § 25 må institusjonene oppfylle krav som følger av §
Institusjonen må ha fjernundervisning som hovedmål og viktigste undervisn
metode, og fjernundervisningsvirksomheten skal ha et ideelt, allmennyttig for
Videre skal fjernundervisningen være organisatorisk og regnskapsmessig ats
den øvrige virksomheten, og læremidler og undervisning skal være av fagl
pedagogisk høy kvalitet og i tråd med likestillingslovens intensjoner. Avslutnin
vis er det et krav om at fjernundervisningen skal være landsdekkende.

Forskrift av 25.11.1992 nr. 1125 gir nærmere regler til § 11, herunder o
gangsregler for fjernundervisningsinstitusjoner som er godkjent etter den nå
hevete lov om brevskular.

Også Norsk forbund for fjernundervisning, som er fellesorganet for tilsku
berettigede fjernundervisningsinstitusjoner, kan etter § 25 annet ledd få tilskud
staten.

40.3.10 Andre opplæringstiltak for voksne basert på særskilt vurdering i 
hvert enkelt tilfelle

Voksenopplæringslovens formål omfatter arbeid for å fremme økt likestilling
demokratisering i samfunnet og for å legge til rette for likestilling i adgang til ku
skap, jf. § 1. På bakgrunn av disse mål kan departementet etter § 24 yte tilsk
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voksenopplæringstiltak utover de ordinære støtteordninger som følger av § 
17a, 18, 19, 20 og 25.

Tilskudd etter § 24 kan søkes av godkjente studieforbund, godkjente fri
ende fjernundervisningsinstitusjoner og av andre organisasjoner, persone
institusjoner som har voksenopplæring som en del av sitt arbeidsfelt.

Det skal legges spesiell vekt på tiltak for særlige målgrupper, forsknings
utviklingsarbeid knyttet til tiltak på lovens område og kurs for tillitsvalgte i arbei
livet.

Ved tilskudd til særlige målgrupper skal prioritet gis til opplæring av perso
som på grunn av mangelfulle kunnskaper og ferdigheter har en vanskelig livs
sjon og/eller hemmes vesentlig i familieliv, arbeid eller annen grunnleggende 
funnsaktivitet. Dette gjelder særlig funksjonshemmede, personer med særlig
førstegangsutdanning, fremmedspråklige og personer med spesielle omsor
pliktelser.

Utvidet tilskudd skal brukes til å stimulere aktuelle personer til å delta i van
studie- og opplæringstiltak og/eller tiltak organisert spesielt for dem.

Videre er opplæring av voksne fremmedspråklige relativt omfattende i vok
opplæringssammenheng. Med fremmedspråklig menes i denne sammenheng
ner med annet morsmål enn dansk, svensk, norsk eller samisk. Betegnelsen
altså som fellesbetegnelse for flyktninger, innvandrere osv. Hensikten med u
visningen er å gi grunnleggende kunnskaper i norsk og om norske samfunnsfo
Fremmedspråklige er en av de grupper som vil ha særlig behov for tiltak, og 
nevnt spesielt i forskrift av 28.2.1992 nr. 342 til § 24. Aldergrensen for deltake
opplæringen er 16 år.

Undervisningen for voksne fremmedspråklige vedtas av Stortinget i forbind
med den årlige budsjettbehandlingen, og gjennomføres etter retningslinjer fa
av departementet. Midler til opplæringen gis som rammer til Statens utdann
kontor på grunnlag av behov og tidligere forbruk. Statens utdanningskontor gir
sjon til kursarrangør på grunnlag av gjennomført undervisning.

Kommunene har ansvaret for å sette i gang og tilrettelegge norskundervi
for fremmedspråklige, men de kan overlate undervisningen til godkjente kursa
gører som f.eks. et tilskuddsberettiget studieforbund.

Det kan videre gis tilskudd til forskning og utviklingsarbeid knyttet til he
lovens område, jf. § 2, og til kurs for tillitsvalgte i arbeidslivet.

Tilskudd til opplæring for tillitsvalgte gis etter søknad fra arbeidstakerorg
sasjoner. Langt den viktigste finansieringskilden er likevel de ulike opplysnings
utviklingsfond som partene i arbeidslivet har opprettet.

40.3.11 Kortere kurs for voksne ved folkehøgskolen
Voksenopplæringsloven gir enkelte bestemmelser om kortere kurs ved folke
skolene, som også er regulert i lov 8.6.1984 nr 64. Se for øvrig utvalgets vurde
i punkt 40.4.2 nedenfor.

40.3.12 Bestemmelser av generell karakter

40.3.12.1Voksnes adgang til å dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter

Staten skal etter § 3 annet ledd sørge for at voksne får adgang til å dokumente
kunnskaper og ferdigheter på alle nivåer og områder i det offentlige utdanning
tem, uavhengig av på hvilken måte de har skaffet seg kunnskapene.

Det skal også søkes lagt til rette for å dokumentere kunnskaper og ferdig
som faller utenfor kompetanseområdene i utdanningssystemet. Bestemmelse
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Bestemmelsens annet ledd siste punktum gir departementet hjemmel til å
sette nærmere regler for dokumentasjon av kunnskaper og ferdigheter. Slike 
er pr. 1. januar 1995 ikke fastsatt.

40.3.12.2Avvik fra arbeidsdelingen

Etter § 8 er det mulig i særskilte tilfeller å fravike den arbeidsdeling mellom off
lige utdanningsinstitusjoner og studieforbund som følger av § § 3, 4, 5, og 6, de
ikke utdanningsbehov blir dekket av foreliggende tilbud.

Det følger av § 8 første ledd nr. 1 at myndigheter som etter loven er t
ansvaret for det offentliges forhold til studieforbundene i slike tilfeller kan vedt
offentlige utdanningsinstitusjoner skal kunne organisere studietilbud som e
etter loven er studieforbundenes oppgave. Når den normale arbeidsdeling fra
på denne måten, er det fastsatt i § 8 tredje ledd siste setning at opplæringen i
offentlige utdanningsinstitusjoner finansieres etter de regler som gjelder for st
forbund, jf. § 19.

Det følger videre av § 8 at ansvarlige myndigheter for offentlige utdanning
stitusjoner kan vedta at studieforbundene skal kunne organisere studietilbu
ellers etter loven er tillagt vedkommende utdanningsinstitusjon, jf. § 8 første
nr. 2. I slike tilfeller er det fastsatt i § 8 tredje ledd første setning at tilskudd til
dieforbundene skal gis etter de finansieringsordninger som gjelder for voksen
læring i det offentlige utdanningssystem, jf. § § 17, 17 a og 18.

Nærmere regler til § 8 første ledd er gitt i forskrift av 10.9.1977 nr. 1.

40.3.12.3Nærmere vilkår for tilskudd

Departementet kan etter § 22 fastsette nærmere regler om aldersgrenser, d
tall, kvalitative krav mv. som vilkår for tilskudd til virksomhet på hele love
område.

Slike regler er gitt i forskrift av 10.9.1977 nr. 1, forskrift av 28.2.1992 nr. 3
og forskrift av 25.11.1992 nr. 1126.

40.3.12.4Adgang til å bestemme at lærerstillinger i offentlige utdanningsinstitu
ner skal tillegges oppgaver i voksenopplæringen

I medhold av voksenopplæringsloven § 9 annet ledd første punktum kan de
mentet bestemme at lærerstillinger i offentlige utdanningsinstitusjoner helt 
delvis kan tillegges oppgaver i voksenopplæringen.

Slike bestemmelser er gitt i forskrift av 24.8.1981 nr. 4942, som blant a
fastslår at personale i offentlige utdanningsinstitusjoner som har administrativ
nesteplikter også har plikt til å administrere voksenopplæring. Det framgår v
av forskriften at det i forbindelse med tilsetting av personale i ledige stilling
offentlige utdanningsinstitusjoner kan fasettes at den som tilsettes helt eller d
skal arbeide med voksenpedagogiske oppgaver. Slike stillinger kan opprette
heltids- eller deltidsstillinger, og det kan fastsettes at hele arbeidstiden eller de
den skal legges til ettermiddag eller kveld.

Forskriften fastsetter også at tilsatte i stillinger i offentlige utdanningsinstitu
ner kan oppfylle lese- og andre tjenesteplikter ved å medvirke i voksenpedag
arbeid.
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40.3.12.5Kompetansekrav for medarbeidere i voksenopplæringen

Etter lov om voksenopplæring § 9 første ledd kan departementet fastsette næ
regler for kompetanse hos medarbeidere i voksenopplæringen. Slike regler 
ved forskrift av 24.8.1981 nr. 4942.

Statens utdanningskontor og de organer som til vanlig fastsetter kompetan
lærere ved universiteter og høgskoler, fastsetter kvalifikasjonskrav for lærere
bud om alternativ førstegangsutdanning eller etterutdanning i høgre utdannin
stitusjoner, jf. forskriftens punkt 1.2.3.

Tilskuddsberettigede studieforbund og frittstående fjernundervisningsins
sjoner fastsetter selv krav til kvalifikasjoner for egne medarbeidere, jf. forskrif
punkt 1.3.1.

For lærere i opplæring i tilknytning til bedrift skal kvalifikasjonskravene væ
tilpasset opplæringens innhold og de målgrupper opplæringen er siktet inn m
forskriftens punkt 1.3.3.

Lærerutdanningsloven § 11 nr. 2 gir også hjemmel til å fastsette særskilte
om pedagogisk utdanning for undervisningspersonell og ledere i voksenopp
gen.

40.3.12.6Tilsyn og kontroll

Departementet skal føre tilsyn med virksomhet under voksenopplæringslove
lovens § 12. Tilsynsansvaret er ikke nærmere definert i loven. Dersom virkso
ten ikke allerede er undergitt departementets kontroll, skal departementet f
holde seg kontrolladgang overfor virksomhet som får statstilskudd, jf. Stortin
bevilgningsreglement § 17.

40.4 UTVALGETS VURDERINGER

40.4.1 Generelt

Som nevnt i punkt 40.1 er grunnskoleopplæring og videregående opplæring sp
organisert for voksne ikke omfattet av denne utredningen. Bestemmelsene o
opplæring i voksenopplæringsloven foreslås innarbeidet i en felles lov for gr
skoleopplæring og videregående opplæring, jf. "Lovstruktur" i kap. 12 om lovstruk-
tur. I denne forbindelse foreslås det nødvendige tilpasninger i voksenopplærin
ven.

Utvalget viser også til "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbei
rettslige stilling" i kap. 29 der det (i punkt 29.3.4) foreslås at departementets h
mel i voksenopplæringsloven § 9 annet ledd til å gi forskrifter om at lærerstillin
i offentlige utdanningsinstitusjoner helt eller delvis skal tillegges oppgaver i v
senopplæringen oppheves for tilsatte ved grunnskoler og videregående skole
kommende.

Utvalget finner derimot ikke grunn til å foreta en fullstendig vurdering av v
senopplæringsloven. Bestemmelsene om studieforbund og frittstående fjernu
visningsinstitusjoner ble gjennomgått av Stortinget i forbindelse med lovendri
av 28.2.1992 nr. 20 og 19.6.1992 nr. 58, se også Ot.prp. nr 46 (1990-91), Ot.p
55 (1991-92), Innst. O. nr 1 (1991-92) og Innst. O. nr. 60 (1991-92). Dessute
lovens bestemmelser bli gjenstand for en nærmere vurdering i forbindelse me
satsing på voksenopplæring og folkeopplysning som Regjeringen har bebu
St.meld. nr. 4 (1992-93) Langtidsprogrammet 1994-97. Utvalget gir seg av 
grunner ikke inn i noen inngående vurdering av dagens lovbestemmelser.
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Utvalgets forslag begrenser seg derfor til endringer som er nødvendig av
syn til bl. a. samordning med andre lover.

40.4.2 Kortere kurs ved folkehøgskolene
Som nevnt i punkt 40.3.11 over gir voksenopplæringsloven bestemmelser om
tere kurs ved folkehøgskolene i § 2 nr. 5, 3 første ledd nr. 4, § 4 første ledd nr
§ 18 annet ledd.

Disse bestemmelsene er etter utvalgets vurdering overflødige ved siden a
første ledd i lov 08.06.1984 nr. 64 om folkehøgskolar. Utvalget foreslår derfor 
nevnte bestemmelsene blir opphevet.

40.4.3 Voksenopplæringsloven og høgre utdanning
I praksis griper høgre utdanning og voksenopplæring særlig inn i hverand
området for studieringer på høgre nivå. Men som nevnt i punkt 40.3.5 ovenfo
det etter voksenopplæringsloven også utvikles alternative tilbud om førstegan
danning på høgre nivå.

Voksenopplæringsloven gjenspeiler ikke den omstrukturering som har fu
sted i universitets- og høgskolesektoren. Distrikshøgskolestyret, som etter §
styringsorgan for førstegangsutdanning for voksne og etterutdanning ved insti
ner som inngår i distriktshøgskolesystemet, ble således oppløst 1.8.1994 og e
med styrer for de 26 nye fusjonerte høgskolene.

Etter § 15 hører bl. a. alternativ førstegangsutdanning for voksne og etteru
ning ved universiteter og høgskoler under de vanlige styringsorganer ved 
institusjoner. Denne bestemmelsen vil også dekke det området som § 13 tar si
Den sistnevnte bestemmelsen bør derfor oppheves.

40.4.4 Vilkår for godkjenning av ideelle organisasjoner som studieforbund - 
samiske studieforbund

Utvalget viser innledningsvis til beskrivelsen av vilkårene for godkjenning av 
elle organisasjoner som studieforbund i punkt 40.3.2 ovenfor.

De to samiske studieforbundene - Samenes Landsforbund og Samisk Stu
valg - tilfredstiller ikke godkjenningskravene når det gjelder organisering, ut
delse og omfang. Utvalget er av den oppfatning at det er viktig å sikre de to sa
studieforbundenes mulighet til å ivareta voksenopplæringen for den sam
befolkningsgruppe, og vil således foreslå at godkjenningskravene ikke fullt ut
gjelde for disse studieforbundene.

Et av vilkårene for å få statsstøtte er at et studieforbund skal bestå av to
flere medlemsorganisasjoner. I dag finnes to samiske studieforbund som ikk
sammenfallende ideologi. Av den grunn kan det ikke forventes at disse sk
sammen om opprettelsen av et felles studieforbund.

Et annet vilkår for godkjenning er at studieforbundet har en gjennomsn
aktivitet på 20 000 tilskuddsberettigede studietimer pr. år. Den samiske befol
gen er en minoritetsbefolkning som i antall er liten. Derfor bør det etter utva
mening ikke stilles samme krav til samiske studieforbund som til andre studi
bund hva angår timetall for å få statsstøtte.

Videre bør det etter utvalgets oppfatning ikke stilles krav om at samiske s
eforbund må ha organisasjonsledd i minst ti fylker for å få statsstøtte. Da det e
samiske befolkningen som danner grunnlaget for aktiviteten, vil det ikke v
mulig for samiske studieforbund å ha underledd i så mange fylker.
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Utvalget vil på denne bakgrunn foreslå en bestemmelse for de samiske s
forbundene som innebærer at disse kan få statsstøtte til voksenopplæring uten
fylle de vilkårene som er nevnt ovenfor.

40.4.5 Andre endringer
Opprinnelig ble betegnelsene «tilskottsberettigede organisasjoner og institusj
eller «opplysningsorganisasjoner» gjennomgående benyttet i voksenopplæri
ven. Betegnelsene har samme meningsinnhold.

Uten at dette innebar en innholdsmessig endring, ble.disse betegnelsene
av loven endret til «studieforbund» ved lov 28.02.1992 nr. 20. De opprinne
betegnelsene ble imidlertid beholdt i de bestemmelser som ikke var omfattet a
endringen.

På denne bakgrunn foreslår utvalget at betegnelsen «studieforbund» i sa
med dagens språkbruk tas inn i stedet for «tilskottsberettigede organisasjon
institusjoner» og «opplysningsorganisasjoner».

Videre foreslår utvalget at betegnelsen «yrkesopplæring for voksne som 
arbeidsmarkedspolikken» i voksenopplæringsloven erstattes med «arbeid
kedsopplæring». Også dette vil være i tråd med dagens språkbruk.

For å oppnå mest mulig ensartet språkbruk i samsvar med forvaltningslo
2 og kap. VII foreslår utvalget avslutningsvis at departementets kompetanse t
nærmere «regler» i § § 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25 er
med «forskrifter». Det foreslås også at Kongens kompetanse i § 2 til å fastsett
mere «bestemmelser» om lovens område erstattes med «forskrifter». Dette v
utvalgets oppfatning gjøre det klarere at forvaltningslovens bestemmelser om
utredningsplikt, høring, formkrav og kunngjøring kommer til anvendelse.

Om andre forslag til endringer i lovteksten vises det til merknadene til 
enkelte bestemmelse i del VIII.



Del VII  
Økonomiske og administrative 

konsekvenser.
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Utvalget vil her oppsummere konsekvenser av økonomisk og administrati
knyttet til utvalgets forslag. Mulige økonomiske konsekvenser av alle enkeltfor
er vurdert. Der konsekvensene kan være av betydning, framgår dette i de e
kapitlene. Oppsummeringen her bygger i det vesentlige på disse vurderingen

Innenfor utvalgets ressurser og tidsramme omfatter oppsummeringen alle
tallsforslag som med rimelighet kan tenkes å ville få økonomiske konsekvens
betydning. Det blir ikke gitt noen tilsvarende oppsummering av konsekvense
mindretallsforslag.

Utvalget har særlig tatt utgangspunkt i utredningsinstruksen punkt 2.1 
utvalgets mandat punkt 1, andre og fjerde avsnitt:

«Utvalgets forslag skal ikke innebære merkostnader for staten eller k
munalforvaltningen i forhold til den utgiftutvikling som følger av någje
dende bestemmelser og praksis. Utvalget gis i oppdrag å konkretisere
som medfører bedre ressursbruk i sektoren.»

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til konsekvensvurderinger, både når det gj
hva som er gjeldende rett og praksis, og konsekvenser av nye bestemmels
langt det har kunnet skaffe seg oversikt over de økonomiske konsekvenser a
forslag, er utvalget imidlertid av den oppfatning at forslagene samlet sett ikke 
bærer merkostnader for offentlig sektor. Om administrative konsekvense
"Administrative konsekvenser" i kap. 43 nedenfor.

Mange av de forslag som fører til økte bindinger på offentlig sektor (se "Øko-
nomiske konsekvenser" i kap. 42 punkt 42.1) vil ikke føre til merkostnader i forho
til dagens praksis, men begrense muligheten for omprioriteringer. I andre til
vil nye eller sterkere bindinger kunne føre til økt ressursbruk på et område.

På en rekke punkter (se "Økonomiske konsekvenser" i kap. 42 punkt 42.2) vil
forslagene stille kommunesektoren friere i sin oppgaveløsning.

Utvalget foreslår en klargjøring av det utvalget oppfatter som gjeldende re
en rekke områder, se f.eks. bestemmelsene om rett til spesialundervisning. 
ligger det ikke at utvalget sikter mot generell utvidelse eller innskrenking av re
heter eller plikter, men mot klarere bestemmelser som gjør det enklere å sette 
intensjoner ut i livet. I noen tilfeller vil klarere bestemmelser kunne bety økt res
bruk, i andre vil det kunne bety redusert bruk av ressurser. De samlede konse
sene av nye bestemmelser vil være resultatet av et stort antall enkeltbeslutnin
kan ikke forutsis med full sikkerhet.

I samsvar med sitt mandat har utvalget på enkelte områder innarbeidet l
stemmelser med sikte på å ivareta reformer som allerede er vedtatt, f.eks. 6-å
reformen. Også slike økte bindinger og merkostnader i forhold til gjeldende r
og praksis som kan følge av slike lovendringer må antas å ligge innenfor utva
mandat.

Se for øvrig "Innledning" i kap. 1 punkt 1.5 om utvalgets arbeid med kons
kvensvurderinger.
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42.1 FORSLAG SOM FØRER TIL ØKTE BINDINGER, EVENTUELT 
MERKOSTNADER

Utvalgets forslag til nye bestemmelser om retten til spesialundervisning tar
sikte på å øke eller redusere antall tilfeller hvor elever tilkjennes en slik rett.
gende forslag til lovendringer vil imidlertid redusere mulighetene for individu
vurderinger av hva som følger av å ha tilkjent elever slik rett etter enkeltvedta
– Adgangen til å fravike det ordinære uketimetallet for mottakere av spesi

dervisning blir mindre enn i dag ("Opplæring av barn, unge og voksne med sæ
skilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.4.5)

– Elever med særlige behov for grunnskoleopplæring utover 10 år gis rett 
ekstra år i grunnskolen. ("Opplæring av barn, unge og voksne med særsk
behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.4.9)

– Det skal utarbeides individuell opplæringsplan for noen av de elever som
tar spesialundervisning ("Opplæring av barn, unge og voksne med særsk
behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.4.11).

Så langt utvalget har kjennskap til praksis, vil disse forslagene i stor grad inne
en lovfesting av dagens praksis. Isolert sett kan forslagene altså ikke antas å 
vesentlige merkostnader.

Utvalgets flertall foreslår en individuell rett til opplæring i samisk i grunnsk
len, en tilsvarende rett for samer i videregående opplæring som har hatt opp
i samisk i grunnskolen, og at departementet kan gi forskrifter om alternative fo
for slik opplæring når den ikke kan gis med egnet undervisningspersonale. ("Særlig
om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.3). Forslagene kan føre til merkostna
ved at antallet personer som ønsker opplæring i samisk vil kunne øke. På den
side har departementet opplyst at så godt som alle samer som i dag ønsker 
opplæring i samisk.

Det foreslås lovfestet et prinsipp om krav til relevant utdanning for tilsetti
undervisningsstilling på grunnskolens 8.-10. trinn ("Kompetansekrav for undervis
ningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.5.2.1). De merkostnader so
dette måtte føre til antas imidlertid ikke å være betydelige, og må i alle fall an
bli oppveiet gjennom forslagene om endringer i kompetansekravene som 
kommunene friere i valget mellom ulike typer kompetanse.

42.2 FORSLAG SOM STILLER KOMMUNENE FRIERE
På en rekke områder legger utvalget eller utvalgets flertall fram forslag som s
kommunesektoren friere til å løse sine oppgaver. De viktigste forslagene av d
typen er:
– Innenfor lovens øvrige rammer gis kommunene kompetanse til å beste

hvilke stillinger, funksjoner og tjenester skolen skal ha ("Krav om stillinger,
funksjoner og tjenester" i kap. 27)

– Forslaget om å fjerne alkoholforbudet i skolebygninger utenfor sko
åpningstid åpner for større frihet til å utnytte lokalene til andre formål i lo
miljøet ("Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25 punkt 25.3.3)

– Dagens lovfestede krav om pedagogisk veiledningstjeneste for undervisn
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– Førskolelærere gis adgang til undervisningsstilling i grunnskolens 1.-4. 
dersom de har den nødvendige kompetanse i lese- og skriveopplæring("Kompe-
tansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.5.4)

– Det gis større anledning til å tilsette faglærere, adjunkter og lektorer ute
mennlærerutdanning på grunnskolens 5.-7. klassetrinn ("Kompetansekrav for
undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.5.2.1)

– En rekke særbestemmelser om undervisningspersonalets arbeidsrettslig
ling oppheves ("Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsretts
stilling" i kap. 29 punkt 29.3)

– Dagens regler om klassedeling for å gi mindretall opplæring i sin målform 
rettholdes, men kommunene får større frihet til å bestemme ved hvilken 
tilbudet skal gis. De særskilte prosedyrereglene for skifte av opplæring
oppheves ("Målformer" i kap. 31 punkt 31.3.4)

– Kommunene får større frihet til å bestemme ved hvilke skoler det skal gis
læring på samisk ("Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.4)

– Det åpnes i større grad for aldersblandede klasser ("Organisering av skoleun-
dervisningen, herunder klassestørrelser" i kap. 22 punkt 22.3.5).

Et sentralt siktemål med slike forslag er at lokale behov, økonomi, kostnader, 
skap og prioriteringer i større grad skal kunne danne grunnlag for oppgaveløs
lokalt. Slike forslag vil gi mulighet for endret ressursbruk.
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Utvalgets forslag innebærer ikke nedleggelse eller opprettelse av organer elle
linger.

Det er grunn til å anta at den foreslåtte struktur i regelverket på sikt vil ku
føre til administrative forenklinger. I en overgangsfase vil nye regler kunne med
omstillinger og merarbeid på enkeltområder.

Utvalgets forslag om å gi Sametinget myndighet til å fastsette en rekke lær
ner for samisk opplæring vil kunne føre til noe medarbeid for Sametingets sek
riat. Imidlertid skal arbeidet med å utarbeide utkast til slike planer etter fors
fortsatt ligge i departementet, og spørsmålet om administrative konsekvens
dette området bør i alle tilfeller vurderes i sammenheng med det øvrige arbeide
pågår om bl.a oppgavefordeling mellom Sametinget og departementet.



Del VIII  
Merknader til de enkelte bestemmelsene 

i lovutkastet
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Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet
Kapittel 1  Formål og virkeområde

Til § 1-1 Lovens virkeområde

Bestemmelsen angir lovens saklige virkeområde. Lovens anvendelse for utle
ger framgår av § § 2-1 annet ledd og 3-1 tredje ledd. Lovens geografiske virk
råde er ikke lovfestet. Det følger derfor av alminnelige prinsipper at loven gjel
riket, men ikke for Svaldbard, jf. Svaldbardloven § 2. Loven gjelder også for no
private skoler i utlandet som mottar statsstøtte i henhold til § 13-3. Se "Lovens vir-
keområde" i kap. 37 og lovutkast fra mindretallet.

Til § 1-2 Grunnskolens formål

Første ledd viderefører gsl. § 1 første ledd. Første ledd forutsettes også å om
bestemmelsen om samarbeid mellom skole og hjem i gsl. § 1 annet ledd. De 
deler av gsl. § 1 annet ledd er videreført i annet og tredje ledd. Se "Formålsbestem-
melser" i kap. 13.

Annet ledd annet punktum lovfester andre sentrale mål for opplæringen
"Formålsbestemmelser" i kap. 13.

Tredje ledd annet punktum lovfester grunnskoleforskriften § 2-3 nr. 1 før
ledd. Se "Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25 punkt 25.3.1. Videre innfø
res en plikt til å arbeide mot mobbing av elever. Se "Skoleanlegg, helse og arbeids
miljø" i kap. 25 punkt 25.4.

Fjerde ledd viderefører gsl. § 7 nr. 1, se "Opplæring av barn, unge og voksn
med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.3.2 og 19.4.2.3.

Til § 1-3 Videregående opplærings formål

Bestemmelsen regulerer det felles formål for videregående opplæring i sko
bedrift.

Første ledd, annet ledd første punktum og tredje ledd viderefører lvgo. §
lfa. § 1 a. For øvrig omfatter utkastet andre sentrale mål for opplæringen. Se
mere "Formålsbestemmelser" i kap. 13.

Fjerde ledd første punktum viderefører prinsippet om gode samarbeidsfo
mellom lærer og elev, se lvgo. § 15 første ledd. Om annet punktum om sikkerh
tiltak mot mobbing, se "Skoleanlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25 punkt 25.3.1
og 25.4.

Femte ledd tilsvarer dagens bestemmelse i gsl. § 7 nr. 1. Se "Opplæring av barn,
unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.3.2.
og 19.4.2.3.

Til § 1-4 Forskrifter

Videreføring av gsl. § § 7 nr. 4 og 12 nr. 1 a, lvgo. § 5 første ledd og lfa. § 18 f
ledd. Se "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 punkt 21.5.2.
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Kapittel 2  Grunnskole

Til § 2-1 Rett og plikt til grunnskole.

Første ledd: Bestemmelsen viderefører gsl. § 13 nr. 1 om elevenes rett og plikt
gå i offentlig grunnskole dersom de ikke på annen måte får tilsvarende opplæ
Annet punktum er en endring i forhold til dagens ordning ved at bestemmel
lvgo. § 15 tredje ledd om elevenes plikt til å delta aktivt i opplæringen også g
gjeldende for grunnskolen. Se også utkastets § 3-3 tredje ledd. Se for øvrig "Rett og
plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.2.1 og 18.6.1.

Annet ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Lovens virkeområde" i kap. 37 punkt
37.5.

Tredje ledd: Bestemmelsen er en videreføring av gsl. § 13 nr. 2, og er end
tråd med 6-årings reformen. Adgangen til å framskynde skolestarten med et
fjernet. Se for øvrig "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.2.1 og 18.6.1.

Fjerde ledd: Første punktum er en videreføring av gsl. § 13 nr. 3. Annet pu
tum tar sikte på å videreføre dagens bestemmelser om fritak i gsl. § 13 nr. 2 
og annet ledd. Se for øvrig "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.2.1 og
18.6.1.

Femte ledd: Bestemmelsen er ny og gir rettigheter til elever som på grunn
særlige opplæringsbehov trenger ett år ekstra for å kunne fullføre grunnskole 
å stå tilstrekkelig rustet til å følge videregående opplæring. I forbindelse med 
vedtakene gjelder de samme saksbehandlingsregler som for tildeling av spes
dervisning, se loven "Ressursbruken i grunnskolen og videregående skole" i kap. 5.
Se for øvrig "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesi
dervisning" i kap. 19 punkt 19.3.6 og 19.4.9.

Sjette ledd: Bestemmelsen er en videreføring av gsl. § 13 nr. 10. Se for ø
"Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.2.5. og 18.6.4.

Syvende ledd: Bestemmelsen, som er en videreføring av gsl. § § 10 nr. 3 o
nr. 4, slår fast prinsippet om at den offentlige grunnskolen er gratis. Se for 
"Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.3.1 og 18.6.2.

Til § 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringen

Første ledd: Bestemmelsen er ny i lovs form, men fører videre hovedinnhold
dagens regler. Se "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.2.3 og 23.3.2 o
lovutkast fra mindretallet.

Annet ledd: Bestemmelsen er en videreføring bestemmelsen i grunnskol
skriften § 1-2 første ledd. Den er en ren legaldefinisjon uten betydning for hvo
opplæringen organiseres i skolen. Se "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 punkt
23.2.2 og 23.3.3.

Tredje ledd: Bestemmelsen er en videreføring av dagens ordning, uten at 
i dag følger direkte av loven. Se "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.2.4
og 23.3.4.

Fjerde ledd: Bestemmelsen er en videreføring av dagens ordning, uten at 
i dag følger direkte av loven. Se "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.2.4
og 23.3.4.

Femte ledd: Bestemmelsen er en videreføring av gsl. § 6 nr. 3, jf. grunnsk
forskriften § 1-2 nr. 2, 3 og 4. Se "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.2.5
og 23.3.5
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Til § 2-3 Innholdet i grunnskoleopplæringen

Første ledd: Det lovfestede innholdet i grunnskolen er oppdatert, for øvrig vide
føres gsl. § 7 nr. 2 og 3. Bestemmelsen setter rammer for departementets for
kompetanse etter annet ledd. Se "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering
i kap. 21 punkt 21.5.3.

Annet ledd: I hovedsak videreføres departementet hjemmel til å gi forskri
om opplæringens innhold og om elev- og lærlingevurdering, jf. gsl. § § 7 nr. 4 f
ledd og 13 nr. 6. Læreplanhjemmelen presiseres. Se også "Opplæringens innhold
(læreplaner og vurdering)" i kap. 21 punkt 21.5.3, § 1-4 og "Klage over enkeltved-
tak" i kap. 16 punkt 16.2.1 og 16.3.1 om forskriftenes forhold til forvaltningslov

Tredje ledd: Videreføring og klargjøring av personalets plikter i forhold til g
§ 22 nr. 1 første punktum og grunnskoleforskriften § 10-2 nr. 1. Se "Opplæringens
innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 punkt 21.2.1.2 og 21.6.

Fjerde ledd: Videreføring av gsl. § 7 nr. 8. Se "Opplæringens innhold (lærepla-
ner og vurdering)" i kap. 21 punkt 21.8.

Til § 2-4 Målformer i grunnskolen

Første ledd: Første punktum viderefører gsl. § 40 nr. 3. Annet punktum videref
gsl. § 40 nr. 5 tredje punktum. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt
20.2.

Annet ledd: Første punktum viderefører elevenes rett til selv å velge mun
målform og dialekt («det mål dei talar heime») etter gsl. § 40 nr. 1 første del a
ste punktum, dels utvides retten til også å omfatte personalet, se "Målformer" i kap.
31 punkt 31.3.1. Andre punktum er en videreføring og presisering av hva som
utvalgets oppfatning ligger i gsl. § 40 nr. 1, andre del av første punktum, se "Mål-
former" i kap. 31 punkt 31.3.1.

Tredje ledd: Første og andre punktum viderefører gsl. § 39 nr. 2. Tredje pu
tum presiserer elevenes valgrett til også å omfatte lærebøker. Se "Målformer" i kap.
31 punkt 31.3.3.

Fjerde ledd: Første punktum er en videreføring av gsl. § 40 nr. 6 første le
Andre punktum er en videreføring av gsl. § 40 nr. 6 tredje ledd. Tredje punk
erstatter regelen i gsl. § 40 nr. 6 annet ledd. Se "Målformer" i kap. 31 punkt 31.3.4.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.
Femte ledd: Videreføring av gsl. § 40 nr. 6 fjerde ledd. Se "Målformer" i kap.

31 punkt 31.3.5.
Sjette ledd: Videreføring av gsl. § 40 nr. 5 første punktum. Se "Målformer" i

kap. 31 punkt 31.3.1.

Til § 2-5 Fritak for kristendomsopplæring og alternativ livssynsopplæring

Første ledd: Første punktum innebærer en endring i forhold til gsl. § 13 nr. 9 ve
det ikke stilles krav om at en av foreldrene er utmeldt av statskirken. Første
annet punktum gjør det klart at elever over 15 år som ikke er medlem av stats
selv kan kreve seg fritatt fra kristendomsundervisningen. Se "Rett og plikt til opp-
læring" i kap. 18 punkt 18.6.3.

Annet ledd: Første punkt viderefører kommunens plikt etter grunnskoleforsk
ten § 2-1 nr. 6 tredje ledd. Annet punktum innfører en plikt for elever som er f
etter første ledd til å delta i alternativ livssynsopplæring, når dette tilbys. Se "Rett
og plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.6.3.
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Til § 2-6 Ordensreglement.

Første ledd: Først punktum viderefører av gsl. § 16 annet ledd. Kravene til ord
reglementet er nye og tilsvarer dagens krav til ordenreglement i lvgo. § 15 f
ledd. Nytt er også at bestemmelsen klargjør forholdet til forvaltningslovens re
om forskrifter, se også annet ledd om kunngjøring. Se "Om ordensreglement, bort-
visning mv." i kap. 30 punkt 30.2 og 30.5.1

Annet ledd: Bestemmelsen er en videreføring av det som i dag følger av gr
skoleforskriften § 2-2 nr. 1. Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30
punkt punkt 30.2.4 og 30.5.1

Tredje ledd: Bestemmelsen er en videreføring av gsl. § 16 fjerde ledd. Se "Om
ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.2 og 30.5.1.

Fjerde ledd: Bestemmelsen er ny og omfatter alle refsingstiltak også bort
ning etter § 2-7. Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.5.2

Se også § 3-5.

Til § 2-7 Bortvisning fra grunnskolen.

I tråd med dagens ordning i gsl. § 16 og grunnskoleforskriften § 2-2 gir ikke bes
melsen selvstendig hjemmel til å bortvise, kun hjemmel for kommunen til å gi re
om bortvisning i ordensreglementet. Slike regler må være gitt i ordensreglem
og oppfylle kravene i lovutkastets § 2-6 før enkeltvedtak om bortvisning treffes
"Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.3.2 og 30.5.2

Første ledd: Bestemmelsen er en begrensning i forhold til dagens ordning i
§ 16 annet ledd siste punktum. Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30
punkt 30.3.2 og 30.5.2

Annet ledd: Første punktum er en videreføring av det som i dag følger av gr
skoleforskriften § 2-2 nr. 1 femte ledd. Bestemmelsen innebærer at den so
enhver tid fungerer som rektor ikke kan delegere myndigheten til å bortvise. A
og tredje punktum er nytt. Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30
punkt 30.3.2 og 30.5.2

Kapittel 3 Videregående opplæring

Til § 3-1 Rett til videregående opplæring.

Første ledd: Bestemmelsen viderefører lvgo. § 8. Den klargjør at rettigheten
knyttet til tilbudet fra fylkeskommunen der søkere bor enten dette gis ved sk
fylket eller ved oppkjøpte plasser i andre fylker. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg"
i kap. 20 punkt 20.5.3. Annet punktum slår fast det som i dag følger av barne
§ 32 og inntaksforskriften § 2-2 fjerde ledd. Se "Rett og plikt til opplæring" i kap.
18 punkt 18.4.2 og 18.6.1

Annet ledd: Bestemmelsen er ny og klargjør at det nærmere innhold og om
av elevens eller lærlingens rettigheter må fastlegges på bakgrunn av lovens 
bestemmelser og forskrifter om innhold og omfang av det videregående opplæ
stilbudet. Se "Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.6.1.

Tredje ledd: Bestemmelsen er ny. Se nærmere "Lovens virkeområde" i kap. 37
punkt 37.5.4.

Fjerde ledd: Første punktum er en videreføring av lvgo. § 8 første ledd. Bes
melsen forutsetter blant annet at opplæringen kan foregå i skole eller i læreb
jfr. § 3-3 annet ledd. Dersom det ikke kan skaffes læreplass, skal hele opplæ
foregå i skole. Annet punktum er ny og slår fast det som i dag indirekte følge
lvgo. § 8 første ledd annet punktum om at retten «normalt» må tas ut innen 4
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5 år. Se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialu
visning" i kap. 19 punkt 19.4.8.

Femte ledd: Bestemmelsen viderefører lvgo.§ 8 fjerde ledd. Den klargjør at
her ikke dreier seg om ubetingede rettigheter for den enkelte elev, men om e
for fylkeskommunen til å gi et slikt tilbud så langt pedagogiske og økonomiske
surser tillater det. Tilbud kan gis også til personer eldre enn 22 år. Se "Opplæring
av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt
19.3.5.4 og 19.4.8 og lovutkast fra mindretallet.

Sjette ledd: Bestemmelsen viderefører lvgo. § 8 annet, tredje og sjette ledd
"Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.4.2 og 18.6.1 og "Opplæring av barn,
unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.5.2
og 19.4.8.

Syvende ledd: Viderefører lvgo. 8 femte ledd. Se "Opplæring av barn, unge og
voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.4.8.

Åttende ledd: Viderefører lvgo. 8 sjette ledd. Se "Rett og plikt til opplæring" i
kap. 18 punkt 18.6.1.

Niende ledd: Bestemmelsen er ny, men tar ikke sikte på å endre gjeldende
Prinsippet om gratis opplæring framgår i dag av lvgo. § 35 tredje ledd om fo
mot å ta skolepenger. Adgangen til å pålegge elever eller lærlinger å holde se
undervisningsmateriell og utstyr til eget bruk er i dag ikke særlig lovregulert
"Rett og plikt til opplæring" i kap. 18 punkt 18.4.3 og 18.6.2.

Til § 3-2 Omfanget av videregående opplæring

Første ledd: Bestemmelsen er en videreføring av lvgo. § 10 a. Se "Opplæringens
omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.2.3 og 23.3.2 og lovutkast fra mindretallet.

Annet ledd: Bestemmelsen er ny, jf. lvgo. § 10 a sammenholdt med runds
F-3070. Se "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.2.4 og 23.3.4.

Tredje ledd: Bestemmelsen er en videreføring av det som i dag følger av l
§ 10 a og rundskriv F-3070. Se "Opplæringens omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.2.4
og 23.3.4.

Fjerde ledd: Bestemmelsen er en videreføring av lvgo. § 10 a. Se "Opplæring-
ens omfang i tid" i kap. 23 punkt 23.2.5 og 23.3.5.

Til § 3-3 Innholdet i videregående opplæring

Første ledd: Bestemmelsen viderefører lvgo. § 3 første ledd. Se "Opplæringens inn-
hold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 punkt 21.2.2.1 og 21.5.4.

Annet ledd: Bestemmelsens første punktum viderefører lvgo. § 5 første l
lfa. § 18 første ledd og departementets kompetanse i lfa. § 2. Utkastet vider
også departementets hjemmel til å fastsette timefordelingen i lvgo. § 10. Be
melsens annet punktum viderefører lvgo. § 6 første ledd og lfa. § § 19 åttend
og 23 sjette ledd. Se "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21
punkt 21.2.2, 21.3.3 og 21.5.4 og lovutkastets § 1-4.

Tredje ledd: Bestemmelsen viderefører lvgo. § 3 fjerde ledd. Se "Opplæringens
innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 punkt 21.5.4.

Fjerde ledd: Bestemmelsens første punktum viderefører lvgo. § 15 tredje
fjerde ledd og lfa. § 12 nr. 2. Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30
punkt 30.5.1. Bestemmelsens annet og tredje punktum viderefører i hovedsak
§ 20 første ledd. Se "Opplæringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21
punkt 21.2.1.2, 21.2.2.2 og 21.6.
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Femte ledd: Bestemmelsen viderefører lvgo. § 5 annet ledd. Se "Opplæringens
innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 punkt 21.8.

Til § 3-4 Oppfølgingstjenesten

Tilsvarer lvgo. § § 11a og 16 annet ledd femte punktum og lfa. § 16 femte ledd 
punktum. Se "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27 punkt 27.5.3.

Til § 3-5 Ordensreglement.

Første ledd: Videreføring av kravet om ordensreglement i lvgo. § 15, se også §
for grunnskolen. Nytt er at bestemmelsen uttrykkelig klargjør forholdet til forv
ningslovens regler om forskrifter, se også annet ledd om kunngjøring. Departe
tets adgang til å gi forskrifter om ordensreglement, jf. lvgo.§ 15 syvende ledd,
slås ikke videreført. Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt
30.2.4 og 30.5.1.

Annet ledd: Bestemmelsen er ny og tilsvarer § 2-6 annet ledd. Se "Om ordens-
reglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.2.4 og 30.5.1.

Tredje ledd: Bestemmelsen er ny og tilsvarer § 2-6 tredje ledd. Se "Om ordens-
reglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.3 og 30.5.3.

Til § 3-6 Bortvisning og tap av rettigheter.

Første ledd: Bestemmelsen er en videreføring forskrifter av 18.08.1978 nr. 2
skolereglement punkt B 9 b. Gir ikke selvstendig hjemmel til å bortvise, se mer
til lovutkastets § 2-7. Klargjør at det er rektor som skal treffe vedtak om bortvis
og at denne myndigheten ikke kan delegeres.. Se "Om ordensreglement, bortvisning
mv." i kap. 30 punkt 30.3.2.2 og 30.5.2.

Annet ledd: Bestemmelsen er en videreføring av lvgo. § 16 annet ledd og
motsetning til først ledd og § 2-7, selvstendig hjemmel for bortvisning. Se "Om
ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.3.2.2 og 30.5.2. Klargjør 
bortvisning etter bestemmelsen gjelder for resten av kursets varighet på det 
vedkommende elev er tatt inn på. Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap.
30 punkt 30.3.2.2 og 30.5.2.

Tredje ledd: Bestemmelsen er ny. Myndighet til å treffe vedtak om bortvisn
for resten av kursets varighet flyttes fra rektor til fylkeskommunen og det sette
bud mot delegasjon til organer ved den enkelte skole. Se "Om ordensreglement,
bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.3.2.2 og 30.5.2.

Fjerde ledd: Bestemmelsen er ny og tilsvarer § 2-7 annet ledd annet punk
Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.3.2.2 og 30.5.2.

Kapittel 4 Videregående opplæring i bedrift

Til § 4-1 Hvem som er lærling

Viderefører lfa. § 3 første ledd. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap.
32 punkt 32.2.4 og 32.3.1.

Til § 4-2 Lærlingens særlige rettigheter

Første ledd: Viderefører lfa. § 17 første ledd. Se "Særlig om fagopplæring i arbeids
livet" i kap. 32 punkt 32.2.4 og 32.3.1.
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Annet ledd: I hovedsak videreføring av lfa. § 17 annet ledd. Det er presise
arbeidsavtalen alltid vil bortfalle ved læretidenes avslutning Se "Særlig om fagopp-
læring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.11.

Til § 4-3 Godkjenning av lærebedrift

I hovedsak videreføring av lfa. § 4. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i
kap. 32 punkt 32.3.8.

Til § 4-4 Lærebedriftenes rettigheter og plikter

Angivelsen av lærebedriftens opplæringsansvar er endret. Se "Særlig om fagopplæ-
ring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.9. For øvrig er utkastet en videreføring
lfa. § § 11 og 24. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.1.

Til § 4-5 Lærekontrakt

Første ledd: Videreføring av lfa. § 10 første ledd. Bestemmelsen skal omfatte
lærlinger, sml. lfa. § 10 annet ledd. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i
kap. 32 punkt 32.3.12 og 32.3.13.

Annet ledd: Første punktum viderefører lfa. § 10 tredje ledd tredje punktu
Annet punktum viderefører lfa. § 10 tredje ledd første punktum. § 10 tredje 
annet punktum videreføres ikke, men tilsvarende bestemmelse kan fastsette
skrift. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.1.

Tredje ledd: Bestemmelsen er ny, se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20
punkt 20.2.1 og 20.2.2.

Til § 4-6 Opphør og endring av lærekontrakt

Første og annet ledd: Videreføring av lfa. § 16 første og annet ledd. Se "Om ordens-
reglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.5.2.

Tredje ledd: Videreføring av lfa. § 16 tredje ledd annet og tredje punktum.
"Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.5.2.

Fjerde ledd: Videreføring av lfa. § 16 femte ledd og sjette ledd første punkt
Se "Om ordensreglement, bortvisning mv." i kap. 30 punkt 30.5.2.

Femte ledd: Bestemmelsen er ny, se "Om ordensreglement, bortvisning mv."i
kap. 30 punkt 30.5.2.

Sjette ledd: Videreføring av lfa. § 15 første ledd. Se "Særlig om fagopplæring i
arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.1.

Syvende ledd: Videreføring av lfa. § 15 annet ledd første, tredje, fjerde og fe
punktum. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.1

Åttende ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet
i kap. 32 punkt 32.3.12.

Til § 4-7 Tilsyn i den enkelte lærebedrift

Videreføring av lfa. § 8. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt
32.3.1

Kapittel 5 Spesialundervisning

Bestemmelsene i dette kapitlet omfatter både grunnskole og videregående o
ring, med mindre annet er uttrykkelig bestemt eller klart framgår av sammen
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gen. Bestemmelsene gjelder tilsvarende for private skoler godkjent etter § 13-1
§ 13-3. Se § 13-9 annet ledd.

Til § 5-1 Rett til spesialundervisning

Bestemmelsen erstatter bestemmelsene i gsl. § 8 nr. 1 og lvgo. § 11 første le
spesialundervisning. Se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte be
- spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.3.3 og 19.3.3.4 og 19.4.5 og lovutk
fra mindretallet.

Til § 5-2 Spesialundervisning for voksne

Voksne er i denne sammenheng personer som har gjennomgått grunnskole o
regående opplæring eller som ikke lengre har rettigheter etter § § 2-1 eller 3-

Første ledd: Viderefører det som i dag følger av vol. § 5 annet ledd. Best
melsen gjelder voksne som trenger fornyet grunnskoleopplæring, f.eks. opplæ
lese- og skriveferdigheter, fordi de har vært utsatt for sykdom eller skade/ul
eller voksne som tidligere har fått et mangelfullt grunnskoletilbud. Se "Opplæring
av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt
19.3.7 og 19.4.10.

Annet ledd: Bestemmelsen innebærer visse endringer i forhold til vol. § 5 a
ledd. Retten til opplæring i grunnleggende ferdigheter skal ikke lengre være ti
grenset, men kommunene vil også kunne bruke miljøpersonale uten formell u
visningskompetanse til slik opplæring. Forutsetningen er imidlertid at opplæri
foregår under faglig veiledning og ansvar og at det utarbeides en opplæring
Også andre bestemmelser i loven vil etter sitt innhold passe dårlig på slik opplæ
Se for øvrig "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesi
dervisning" i kap. 19 punktene 19.3.7 og 19.4.10 og lovutkast fra mindretallet.

Tredje ledd tilsvarer vol. § 5 annet ledd. Bestemmelsen innebærer at det fo
vil være krav om sakkyndig vurdering, men at de mer spesifikke kravene i § 
mange tilfeller vil passe dårlig. Se "Opplæring av barn, unge og voksne med sæ
skilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.7 og 19.4.10.

Til § 5-3 Sakkyndig vurdering

Første ledd: Bestemmelsen erstatter krav om sakkyndig vurdering etter gsl. §
og 13, lvgo. § 11 første ledd og vol. § 5 annet ledd. Se i "Opplæring av barn, unge
og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.9 og
19.4.15.

Annet ledd:Bestemmelsen er ny. Se "Opplæring av barn, unge og voksne me
særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.9 og 19.4.15.

Tredje ledd: Bestemmelsen erstatter departementets hjemmel til å gi forskr
etter gsl. § § 8, 9 og 12 og lvgo. § 11 femte ledd. Se "Opplæring av barn, unge og
voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.9 og
19.4.15.

Fjerde ledd: Bestemmelsen er ny. Begrunnelsesplikten kommer i tillegg
plikten etter forvaltningsloven § § 24 og 25. Se "Opplæring av barn, unge og voksn
med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.9 og 19.4.15.

Til § 5-4 Saksbehandlingen ved vedtak om spesialundervisning

Første ledd: Viderefører hva som også i dag må antas å gjelde uten særskiltbe
melse. Bestemmelsen gir ikke uten videre rett til å kreve at det foretas en sakk
vurdering etter § 5-3, men undersøkelsen må være så grundig at den gir gru
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for å avgjøre om det bør foretas sakkyndig vurdering. Se "Opplæring av barn, unge
og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.9.2 og
19.4.15.2.

Annet ledd: Første punktum viderfører gjeldende rett. Bestemmelsens a
punktum er ny. Grunnskoleforskriften § 1-6 nr. 4 fastslår at PP-tjenesten skal g
eldrene melding om hvilke tiltak den vil foreslå, men gir ikke noen rett til å g
seg kjent med vurderingen. Heller ikke forvaltningslovens regler om partsinnsy
foreldrene krav på å gjøre seg kjent med denne, jf. fvl. § 18 annet ledd bokstav
for øvrig "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialu
visning" i kap. 19 punkt 19.3.9 og 19.4.15.2.

Tredje ledd er ny. Bestemmelsen er utformet etter mønster fra sosialtjenes
ven § 8-4, og kan ses som en spesialanvendelse av det generelle prinsipp o
arbeid mellom hjem og skole. Se for øvrig "Opplæring av barn, unge og voksne me
særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.9 og 19.4.15.3.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 5-5 Unntak fra bestemmelser om opplæringens innhold

Første ledd: Første punktum viderefører gsl. § 7 nr. 5. Annet punktum er ny og i
bærer at det stilles krav om individuell opplæringsplan. Det nærmere innhold 
slik plan må så langt som mulig tilpasses de ordinære læreplaner. Se "Opplæring av
barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt
19.3.9 og punkt 19.4.11.

Annet ledd: Viderefører det som i dag følger av grunnskoleforskriften § 1-4
3. Se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialund
ning" i kap. 19 punkt 19.4.11.

Til § 5-6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Første ledd: Viderefører gsl. 9 og lvgo. § 11 tredje ledd. Se "Opplæring av barn,
unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.9
og 19.4.14.

Annet ledd: Viderefører det som i dag følger av grunnskoleforskriften § 1-4
2. Krav om godkjenning fra statens utdanningskontor fjernes, se gsl.§ 9. De
mentets forskriftskompetanse er begrenset til å gi nærmere forskrifter om PP-t
tens oppgaver. Se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - 
sialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.9 og punkt 19.4.14.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

Første ledd: Viderefører gsl. § 13 nr. 4 og § 8 nr. 6. Se "Opplæring av barn, unge
og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt 19.3.4 og
19.4.7.

Annet ledd: Viderefører kravet om sakkyndig vurdering etter gsl. § 13 nr. 4
§ 8 nr. 6. Se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesi
dervisning" i kap. 19 punkt 19.3.4 og 19.4.7.

Kapittel 6 Samisk opplæring

Til § 6-1 Definisjoner

Bestemmelsen er ny. Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.2.
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Til § 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen

Første ledd: Viderefører gsl. § 40 a nr. 1 første ledd første punktum. Se "Særlig om
samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.4.

Annet ledd: Viderefører gsl. § 3 nr. 5 tredje ledd. Se "Særlig om samisk opplæ
ring" i kap. 33 punkt 33.5.4.

Tredje ledd: Presisering av kommunens myndighet til å bestemme ved hv
skoler tilbudet skal gis, uavhengig av hva som måtte følge av lovutkastets § 8
"Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.4.

Fjerde ledd: Første punktum viderefører myndigheten for kommuner i sam
distrikt til å fastsette at alle grunnskoleelever i kommunen eller deler av komm
skal ha opplæring i samisk. Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.3.
Annet punktum viderefører gsl. § 40 a nr. 1 første ledd annet punktum. Se "Bruker-
innflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.2.

Femte ledd: Bestemmelsen utvider retten i forhold til gsl. § 40 a nr. 3 an
ledd, som forutsetter at det er minst tre elever som krever opplæring i samisk. R
gis til samer, mens retten etter gsl. § 40 a er gitt til elever med samisk talem
"Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.3.

Sjette ledd: I første punktum er gsl. § 40 a nr. 1 annet ledd videreført og g
mer generell. Annet punktum gir departementet hjemmel til blant annet å gjør
ten avhengig av at opplæringen i samisk har et visst omfang. For øvrig er 
punktum en presisering av departementets hjemmel til å i forskrifter om opplæ
ens innhold og elevvurdering i § 2-3. Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33
punkt 33.5.3.

Til § 6-3 Samisk videregående opplæring

Første ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt
33.5.3. Annet punktum gir ikke individuell rett, jf. også annet ledd annet punk
Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.3.

Annet ledd: Bestemmelsen presiserer forskriftshjemmelen i lvgo. § 5 og lo
kastet § 3-3. Hjemmelen til også å pålegge fylkeskommunen og tilby opplærin
samisk og annet punktum er ny. Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt
33.5.4.

Tredje ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33
punkt 33.5.4.

Fjerde ledd: Først punktum er nytt. Annet punktum presiserer forskriftshje
melen i lvgo. § § 5 og 6 første ledd og lovutkastet § 3-3. Annet punktum gir 
departementet hjemmel til å gjøre fritaket avhengig av at opplæringen i samis
et visst omfang. Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.3.

Til § 6-4 Innholdet i opplæringen

Bestemmelsen er ny. Se "Særlig om samisk opplæring" i kap. 33 punkt 33.5.5.

Kapittel 7 Skyss og innlosjering

Til § 7-1 Rett til skyss

Den skyssansvarlige (fylkeskommunen eller kommunen) avgjør hvilket skyss
del som skal benyttes, men kan ikke pålegge foreldrene eller elever å benytt
skyssmiddel.
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Første ledd: Videreføring av gsl. § 4 nr. 1 første ledd første punktum og k
gjøring av elevenes rettigheter etter gsl. § 4 første ledd tredje punktum. Se "Skyss
og innlosjering" i kap. 26 punkt 26.4.1.2.

Annet ledd: Videreføring av lov 09.05.1986 om velferd for elever og studen
§ 3 første ledd første og annet punktum. Se "Skyss og innlosjering" i kap. 26 punkt
26.4.3.1 og lovutkast fra mindretallet.

Tredje ledd: Videreføring av retten til fri skyss når båt benyttes, jf. gsl. § 4 
1 første ledd første punktum. Se "Skyss og innlosjering" i kap. 26 punkt 26.4.1.2.

Til § 7-2 Ventetid og tilsyn

Første punktum er nytt. Annet punktum viderefører gsl. § 4 nr. 1 annet led
"Skyss og innlosjering" i kap. 26 punkt 26.4.1.2.

Til § 7-3 Innlosjering

Første ledd: Videreføring av gsl. § 4 nr. 3 første og annet punktum. Se "Skyss og
innlosjering" i kap. 26 punkt 26.4.1.3.

Annet ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Skyss og innlosjering" i kap. 26 punkt
26.4.1.3.

Tredje ledd: Videreføring av lov 09.05.1986 om velferd for elever og studen
§ 3 annet ledd. Se "Skyss og innlosjering" i kap. 26 punkt 26.4.3.1.

Til § 7-4 Særlig om skyss for funksjonshemmede og midlertidig skadde eller s

Første ledd: Viderefører gsl. § 4 nr. 2 og nr. 3 tredje punktum. Se "Skyss og innlo-
sjering" i kap. 26 punkt 26.4.1.2.

Annet ledd: Viderefører lov 09.05.1986 om velferd for elever og studenter 
første ledd tredje punktum. Se "Skyss og innlosjering" i kap. 26 punkt 26.4.3.1.

Tredje ledd: Klargjøring av voksnes tilsvarende rettigheter, se "Skyss og innlo-
sjering" i kap. 26 punkt 26.4.4.

Fjerde ledd: Utkastet viderefører førskolebarns rettigheter etter grunnskole
skriften § 1-1 nr. 3, se "Skyss og innlosjering" i kap. 26 punkt 26.4.2.

Kapittel 8 Organisering av undervisningen

Til § 8-1 Skolen

Første ledd: Ordlyden i første punktum er i hovedsak den samme som gsl. § 1
1 første ledd annet punktum. Om bestemmelsens innhold, se "Brukerinnflytelse og
skolevalg" i kap. 20 punkt 20.4.3.2 og 20.4.4.4. Annet punktum er delvis en vid
føring av kommunens kompetanse i gsl. § 3 nr. 2. Forskriftene må imidlertid h
seg innenfor det som er en rimelig tolkning av lovutkastets første punktum. Se "Bru-
kerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.4.4.

Annet ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20
punkt 20.4.4.3 og 20.4.4.4.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 8-2 Klassen

Første ledd: Første punktum klargjør den enkelte elevs rett til å tilhøre en klass
"Organisering av skoleundervisningen, herunder klassestørrelser" i kap. 22 punkt
22.3.1. Annet punktum lovfester grunnskoleforskriftens § 1-3 og gis anvend
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åpne for at klasser i studieretningsfag i yrkesfaglig studieretning kan slås sam
større grupper når dette ikke kommer i strid med forsvarlighetsstandarden i 
ledd, se "Organisering av skoleundervisningen, herunder klassestørrelser" i kap.
22 punkt 22.3.2.

Annet ledd: Utkastet klargjør at hver klasse skal ha en klassestyrer og lovfe
styrerens hovedoppgaver. jf. grunnskoleforskriften § 7-4 og departeme
instruks for klassestyrere i videregående skoler av juni 1977. Se for øvrig "Opplæ-
ringens innhold (læreplaner og vurdering)" i kap. 21 punkt 21.4.7. Om klassesty
rers rolle i forhold til klasserådet, se § 11-3 annet ledd og "Brukerinnflytelse og sko-
levalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.2.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.
Tredje ledd: Bestemmelsen er ny, se "Organisering av skoleundervisningen

herunder klassestørrelser" i kap. 22 punkt 22.3.2. Bestemmelsen gjelder i tillegg
de øvrige reglene om undervisningsenhetenes størrelse i § § 8-2 og 8-3.

Til § 8-3 Klassedelingstall

Første ledd: Utkastet viderefører dagens maksimale elevtall i grunnskoleklass
jf. gsl. § 5 nr. 1 annet ledd. Dagens bestemmelse i gsl. § 5 nr 1 første ledd om
simale elevtall for fådelte skoler foreslås opphevet, ved at det åpnes det for a
blanding i alle grunnskoler, uavhengig av skolestørrelse. Se "Organisering av sko-
leundervisningen, herunder klassestørrelser" i kap. 22 punkt 22.3.2. og 22.3.5. D
maksimale elevtallene gjelder ved skolestart. Elever som kommer til senere o
ikke var kjent for kommunen før skolestart vil til vanlig ikke føre til plikt til klass
deling, selv om dette fører til at klassestørrelsen overstiger de maksimale e
lene. Klassens størrelse må imidlertid vurderes i forhold til den grunnleggende
om opplæring i forsvarlige enheter, jf. § 8-2 tredje ledd.

Annet ledd: Utkastet lovfester dagens klassedelingstall i videregående sko
rundskriv F-61-94. På samme måte som for grunnskolen skal maksimumsta
gjelde ved skolestart. Se "Organisering av skoleundervisningen, herunder klas
størrelser" i kap. 22 punkt 22.3.2. Hva som er studieretningfag i yrkesfag fram
av læreplanene.

Tredje ledd: Bestemmelsen innfører en adgang til i særlige tilfeller å oversk
klassedelingstallene etter utkastets første og annet ledd. Se "Organisering av skole-
undervisningen, herunder klassestørrelser" i kap. 22 punkt 22.3.2.

Fjerde ledd: Bestemmelsen er ny, se "Organisering av skoleundervisningen
herunder klassestørrelser" i kap. 22 punkt 22.4. De øvrige bestemmelsene i § §
2 og 8-3 skal også gjelde for 1. klassene.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Kapittel 9 Ledelse, funksjoner, utstyr og læremidler i skolen

Til § 9-1 Ledelse

Første ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester
i kap. 27 punkt 27.4.4.

Annet ledd: I hovedsak en videreføring av lvgo. § 28 og gsl. § 17 nr. 4 fø
ledd. Det lovfestes at rektor også er faglig leder og at en rektor, så lenge kr
første ledd er oppfylt, kan være leder for annen skole som ikke omfattes av r
kravet. Se "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap. 27 punkt 27.4.2.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.
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Til § 9-2 Stillinger, tjenester og funksjoner

Første ledd: Utkastet tilsvarer lvgo. § 11 tredje ledd, og innfører også et lovfe
krav om nødvendig rådgivning i grunnskolen. Se "Krav om stillinger, funksjoner og
tjenester" i kap. 27 punkt 27.4.6.

Annet og tredje ledd: Videreføring av dagens krav om bibliotektjenester i gs
10 nr. 2 og lvgo. § 12 annet punktum. Se "Krav om stillinger, funksjoner og tjenes
ter" i kap. 27 punkt 27.5.1.

Fjerde ledd: Lovfesting av kommunal og fylkeskommunal frihet til å fastse
hvilke stillinger, funksjoner og tjenester det skal være i skolen, dersom ikke a
følger av lov eller forskrift. Se "Krav om stillinger, funksjoner og tjenester" i kap.
27 punkt 27.6.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 9-3 Utstyr

Første ledd: Første punktum lovfester grunnskoleforskriften § 1-7 nr. 3 og g
samme rett gjeldende for elever ved videregående skoler. Se "Skoleanlegg, helse og
arbeidsmiljø" i kap. 25 punkt 25.3.1. Retten er særlig aktuell for funksjonshemm
elever, se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialu
visning" i kap. 19 punkt 19.4.14.

I annet punktum åpnes det for at også grunnskolene - i likhet med videregå
skoler - kan oppfylle krav til utstyr gjennom å disponere utstyret utenfor sko
f.eks. i lokale bedrifter. For øvrig er annet punktum en videreføring av gsl. § 1
2 første ledd første punktum og bestemmelsen om utstyr, inventar og lærem
lvgo. § 12 annet punktum. Se for øvrig "Læremidler og annet utstyr i opplæringen
i kap. 24 punkt 24.3.1.

Annet ledd: Utkastet viderefører deler av departementets forskriftskompeta
i gsl. § 12 nr. 1 a og gjøre denne gjeldende også for videregående skole. Se "Skole-
anlegg, helse og arbeidsmiljø" i kap. 25 punkt 25.3.1.

Til § 9-4 Læremidler

Første ledd: Videreføring av gsl. § 40 nr. 2. Se "Læremidler og annet utstyr i opp
læringen" i kap. 24 punkt 24.3.2.

Annet ledd: I hovedsak en videreføring av gsl. § 39 nr. 1 annet ledd og lvg
38 annet ledd. Utkastet er imidlertid begrenset til å gjelde lærebøker, noe som
endring i forhold til lvgo. § 38 annet ledd, som i utgangspunktet også omfatter a
læremidler. Videre begrenses departementets unntakshjemmel til særlige til
Den enkelte skoleeier kan bare benytte lærebøker som foreligger på bokm
nynorsk og til samme pris. Se "Læremidler og annet utstyr i opplæringen" i kap. 24
punkt 24.3.2.

Tredje ledd: Viderefører deler av departementets forskriftshjemmel i gsl. §
nr. 1 a og lvgo. § 38 fjerde ledd. Se "Læremidler og annet utstyr i opplæringen"i
kap. 24 punkt 24.3.3.

Fjerde ledd: Videreføring av lvgo. § 38 tredje ledd. Se "Læremidler og annet
utstyr i opplæringen" i kap. 24 punkt 24.3.3.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.
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Kapittel 10 Personalet i skolen

Til § 10-1 Utdanningskrav for førskolelærer, allmennlærer, faglærer, adjunk
lektor.

Generelt: Utkastet innebærer at dagens godkjenningsbestemmelser knytt
utdanningsnivåene oppheves, med unntak av departementets hjemmel til å
kjenne utdanning og praksis som er likeverdig med utdanningsnivåenes innho
øvrig. Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28
punkt 28.6.2.

Første, annet og tredje ledd: Videreføring av lærerutdanningsloven § § 6 nr
og 21 nr. 2 - 4, tilpasset utvidelsen av allmennlærerutdanningen til fire år. K
om pedagogisk praksis er henvist til sjette ledd. Se "Kompetansekrav for undervis
ningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.3.2, 28.5.3.1 og 28.5.3.3.

Fjerde ledd: I hovedsak en videreføring av lærerutdanningsloven § 7 nr. 1 o
Bestemmelsen er imidlertid tilpasset utvidelsen av allmennlærerutdanningen
års studietid. Når den fire-årige allmennlærerutdanningen består av to ha
enheter med fordypning i fag, fagområde eller arbeidsområde får kandidaten
allmennlærer- og adjunktstatus. Se "Kompetansekrav for undervisningspersona
og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.5.3.1.

Femte ledd: Viderefører lærerutdanningsloven § 8 nr. 1 - 3. Se "Kompetanse-
krav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.3.2 og 28.5.3.1

Sjette ledd: Lovens krav til pedagogisk utdanning til ett år, sml. lærerutd
ningsloven § 11 nr. 1. I tråd med rammeplaner for praktisk-pedagogisk utdan
ved universitet og vitenskapelige høgskoler og ettårig praktisk-pedagogisk u
nelse for yrkeslærere lovfestes det at utdanningen skal være praktisk-pedag
Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt
28.5.3.4.

Syvende ledd: Første punktum viderefører dagens ordning med godkjennin
faglærer- og adjunktkompetanse på grunnlag av utdanning med tillegg av eve
praksis, sml. lærerutdanningsloven § § 6 nr. 2, § 7 nr. 3. og § 8 nr. 3 og for
09.06.1987 om lærer, adjunkt- og lektorutdanning for skoleslag som omfattes
1 nr. 1 i lov 08.06.1973 om lærerutdanning. Det kan imidlertid ikke gis godkjen
på grunnlag av praksis alene. Se også "Kompetansekrav for undervisningspersona
og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.3.2, 28.5.3.1 og 28.6.2. Annet punktum vide
fører lærerutdanningsloven § 8 nr. 4. Bestemmelsen i tredje punktum er n
"Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt
28.5.3.2.

Åttende ledd: Viderefører lærerutdanningsloven § § 6 nr. 3, 7 nr. 4 og 8 nr
Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt
28.6.2.

Niende ledd: Videreføring av deler av departementets forskriftskompetan
lærerutdanningsloven § 12 nr. 1. Se "Kompetansekrav for undervisningspersona
og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.6.1.

Tiende ledd: Videreføring av deler av departementets forskriftskompetan
lærerutdanningsloven § 12 nr. 1 c. Se "Kompetansekrav for undervisningspersona
og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.3.5 og 28.6.1.

Til § 10-2 Krav om utdanningsnivå mv. for undervisningsstillinger i skolen

Generelt: Kompetansekravene skal være oppfylt i forhold til den stillingen søke
tilsettes i. Lovutkastet tar ikke sikte på å regulere kompetansekravene ved s
endringer i stillingens innhold.



NOU 1995:18
Kapittel 44 Ny lovgivning om opplæring 432

 slik
nene
r all-

e" 
ven §
tanse i
le

gslo-
rste og
n 5-7
. Se

ed
or å

 34
og

nde
og 12
nder-
par-
ktum

ekra-

am-
r klas-

es må
repre-
re"

ings-
ling
kkelig
e. Se

ven §
Første ledd: Første punktum viderefører lærerutdanningsloven § 13, men
at førskolelærerne er gitt generell adgang til undervisningsstilling i klassetrin
1-4 dersom de har kompetanse i skrive-, tall- og leseopplæring som tilsvare
mennlærerens. Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skolelederi
kap. 28 punkt 28.3.3 og 28.5.4. Annet punktum viderefører lærerutdanningslo
13 annet ledd første punktum, samt deler av departementets forskriftskompe
lærerutdanningsloven § 12 nr. 1. Se "Kompetansekrav for undervisningspersona
og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.6.1.

Annet ledd: Viderefører allmennlærerens kompetanse etter lærerutdannin
ven § 13 og andres kompetanse etter lærerutdanningsloven § 13 annet ledd fø
annet punktum. Andre enn allmennlærere kan imidlertid tilsettes på klassetrin
når han har relevant faglig fordypning tilsvarende minst et halvt års studietid
"Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt
28.5.2.1.

Tredje ledd: Videreføring av lærerutdanningsloven § 13 første ledd, men m
krav om relevant faglig fordypning i ett av de fag vedkommende tilsettes f
undervise i. Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap.
28 punkt 28.5.2.1.

Fjerde ledd: Lovfesting av det generelle krav i kompetanseforskriftene § §
og 36 om relevant utdanning. Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale 
skoleledere" i kap. 28 punkt 28.3.3 og 28.5.2.2.

Femte ledd: Første punktum gir en generell hjemmel til å fastsette avvike
kompetansekrav for spesialundervisning, sml. lærerutdanningsloven § § 10 
nr. 1 d. Se "Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialu
visning" i kap. 19 punkt 19.4.12. Annet punktum er en delvis videreføring av de
tementets forskriftskompetanse i lærerutdanningsloven § 12 nr.1. Tredje pun
klargjør departementets hjemmel til ved forskrift å gjøre unntak fra kompetans
vene i utkastets § 10-2, sml. lærerutdanningsloven § 12 nr.1 d. Se "Kompetansekrav
for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.6.1.

Sjette ledd: Gir adgang til å tilpasse kompetansekravene i grunnskolen til s
mensetningen av den enkelte klasse og organiseringen av undervisningen nå
sene består av elever fra flere klassetrinn (1-4, 5-7 og 8-10). De som tilsett
oppfylle kompetansekravene for minst en av de grupper klassetrinn som er 
sentert i klassen. Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skolelede
i kap. 28 punkt 28.5.8.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 10-3 Krav om utdanningsnivå mv. for rektor

Videreføring av lærerutdanningsloven § 9 nr. 1 og av kravet etter lærerutdann
loven § 13 - 15 om at rektor skal være kvalifisert for tilsetting i undervisningsstil
i det skoleslag, eventuelt de klassetrinn, han skal være rektor for. Det er tilstre
at rektor oppfyller et av kompetansekravene for skoleslaget eller klassetrinnen
"Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt
28.3.4 og 28.5.5.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 10-4 Kompetansekrav for opplæring spesielt organisert for voksne

Videreføring av voksenopplæringsloven § 9 første ledd og lærerutdanningslo
11 nr. 2. Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28
punkt 28.3.6 og 28.5.2.3 og lovutkast fra mindretallet.
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Til § 10-5 Kompetansekrav for personale ved faste leirskolesteder

Utkastet viderefører deler av departementets forskriftskompetanse i gsl. § 21
Se "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29
punkt 29.3.3.1.

Til § 10-6 Utlysing av stillinger

Utkastets første punktum viderefører kravet om utlysing av ledige undervisn
stillinger og rektorstillinger i grunnskolen, jf. gsl. § 20 nr. 1 første punktum. 
samme kravet innføres for videregående skole. Bestemmelsen i annet punktu
at utlysingskravet ikke skal gjelde for kortere tilsettinger er ny. Videre i annet p
tum klargjøres forholdet til enkelte stillingsvernsregler. Se for øvrig "Undervis-
ningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29 punkt 29.2.3.2
og 29.3.3.3 og og lovutkast fra mindretallet.

Til § 10-7 Valg mellom flere søkere

Utkastet lovfester det alminnelige forvaltningsrettslige prinsipp om tilsetting
best kvalifiserte søker. Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og sko
ledere" i kap. 28 punkt 28.5.11. Tilsettende myndighet skal således velge den
kvalifiserte blant søkere som oppfyller kompetansekravene i lov eller forskrift.

Til § 10-8 Midlertidig tilsetting

Første ledd: Første punktum viderefører adgangen til midlertidig tilsetting i gru
skolen når det ikke er søkere som fyller kompetansekravene i lov eller forskri
gsl. § 17 nr. 2 og lærerutdanningsloven § 12 nr. 2. Samme adgang innføres 
regående skole. Ved motstrid skal bestemmelsen gå foran arbeidsmiljøloven
A. Annet punktum er nytt. Se for øvrig "Kompetansekrav for undervisningsperso
nale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.3.3 og 28.5.6.

Annet ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Kompetansekrav for undervisningsperso
nale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.5.6.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 10-9 Praksisplasser i skolen

Delvis videreføring av gsl. § § 21 nr. 1, 22 nr. 3 og lvgo. § 20 tredje ledd. Dep
mentet får kompetanse til å gi bestemmelser om plikt til å gi praksis. Plikten fl
i utgangspunktet fra undervisningspersonale til kommunen eller fylkeskommu
Se "Kompetansekrav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt
28.5.7.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 10-10 Etterutdanning

Viderefører lærerutdanningsloven § 4 og grunnskoleloven § 27 nr.1 annet 
Dagens bestemmelse om permisjonsadgang foreslås opphevet. Se "Kompetanse-
krav for undervisningspersonale og skoleledere" i kap. 28 punkt 28.5.10.

Til § 10-11 Fritak fra undervisningsplikten i kristendomsfaget

Viderefører gsl. § 18 nr. 3 annet ledd. Se "Undervisningspersonalets og skolelede
nes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29 punkt 29.3.5.
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Til § 10-12 Virksomhetsbegrepets anvendelse på fylkeskommunen og komm

Bestemmelsen klargjør at fylkeskommunen eller kommunen skal anses so
virksomhet i relasjon til arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 om arbeidsgiverens plikt 
finne annet passende arbeid til arbeidstakere som det er spørsmål om å si o
relasjon til arbeidsmiljøloven § 67 om oppsagte arbeidstakeres fortrinnsrett 
stilling. Se "Undervisningspersonalets og skoleledernes arbeidsrettslige stillini
kap. 29 punkt 29.3.7.

Kapittel 11 Organer for medinnflytelse i skolen

Til § 11-1 Samarbeidsutvalg i grunnskolen

Første ledd: I hovedsak videreføring av gsl. § 32 nr. 1 og 4. Rektor skal imidle
ikke lenger være obligatorisk medlem av utvalget. Videre presiseres det i lov
rektor skal ha møte-, tale- og forslagsrett. Se nærmere "Brukerinnflytelse og skole-
valg" i kap. 20 punkt 20.6.3.6.

Annet ledd: Videreføring av gsl. § 32 nr. 2 og 3. Se "Brukerinnflytelse og sko-
levalg" i kap. 20 punkt 20.6.3

Tredje ledd: Videreføring av gsl. § 32 nr. 5. Rektors deltakelse foreslås im
lertid uttrykt på samme måte som i første ledd, uten at dette er ment å innebæ
realitetsendring. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.
Fjerde ledd: I hovedsak en videreføring av gsl. § 32 nr. 7. Bestemmelsen

elevenes medlemskap er ny. Rektors obligatoriske medlemskap er fjernet og
tatt inn en ny bestemmelse om at rektor/styrer skal være sekretær. Kommune
takelse er klargjort. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.3.

Til § 11-2 Elevråd i grunnskolen

Første ledd: Første punktum viderefører i hovedsak gsl. § 33 nr. 1 første og a
punkt. Kravet om en representant fra hver klasse foreslås imidlertid gjort abs
Annet punktum lovfester grunnskoleforskriften § 6-1 nr. 3 første ledd om at 
skal holdes senest tre uker etter skolestart. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap.
20 punkt 20.6.3.2.

Annet ledd: Første punktum viderefører gsl. § 33 nr. 1 fjerde punktum. An
punktum lovfester møte- og talerett, sml. grunnskoleforskriften § 6-4 nr. 3 a
punktum. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.2.

Tredje ledd: Første punktum lovfester grunnskoleforskriften § 6-4 nr. 4. I an
punktum lovfestes deler av grunnskoleforskriften § 6-1 nr. 2 første ledd. Se "Bru-
kerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.2.

Fjerde ledd: Bestemmelsen lovfester grunnskoleforskriften § 6-4 nr. 1.
"Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.2.

Til § 11-3 Klasseråd i grunnskolen

Første ledd: Innfører plikt til å ha klasseråd i alle klasser i grunnskolen, sml. gs
33 nr. 3. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.2.

Annet ledd: Delvis en lovfesting av klassestyrers oppgaver etter grunnskole
skriften § 6-5 nr. 3. Klassestyrers særlige ansvar for klasserådet klargjøres. Se"Bru-
kerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.2.

Tredje ledd: Lovfesting av grunnskoleforskriften § 6-5 nr. 1 første og an
ledd. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.2.



NOU 1995:18
Kapittel 44 Ny lovgivning om opplæring 435

tem-
ny. Se
ø-

rlige
 ikke
unen

ut-
 fjerde

res

net
vrådet
dets

tum.
en om
Til § 11-4 Foreldrerådet i grunnskole

Første ledd: Videreføring av gsl. § 30 nr. 1 første punktum. Se "Brukerinnflytelse
og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.4.

Annet ledd: Lovfesting av grunnskoleforskriften § 6-2 nr. 1. Se "Brukerinnfly-
telse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.4.

Tredje ledd: Første punktum viderefører gsl. § 30 nr. 1 annet punktum. Se "Bru-
kerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.4.

Til § 11-5 Skoleutvalg ved videregående skole

Første ledd: Første punktum viderefører i hovedsak lvgo. § 27 første ledd. Bes
melsen om at det er elevrådet som velger elevrepresentantene er imidlertid 
"Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.5. Annet punktum videref
rer rektors sekretæroppgave i skoleutvalget, jf. lvgo. § 27 annet ledd. Den sæ
lovreguleringen av rektors medlemskap foreslås opphevet. Dette er imidlertid
til hinder for at rektor oppnevnes som representant i utvalget dersom komm
finner dette ønskelig. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.6.

Annet ledd: Videreføring av lvgo. § 27 tredje ledd. Se "Brukerinnflytelse og
skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.1.

Tredje ledd: Videreføring av lvgo. § 27 femte ledd. Det forutsettes at skole
valget fremdeles skal kunne oppnevnes som styre ved skolen, sml. lvgo. § 27
ledd. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.1.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 11-6 Elevråd og allmøte ved videregående skole

Første ledd: Videreføring av lvgo. § 31 første og tredje ledd. Se "Brukerinnflytelse
og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.5.

Annet ledd: Første punktum viderefører lvgo. § 31 fjerde ledd. Det klargjø
imidlertid at de oppgaver loven angir ikke er uttømmende. Se "Brukerinnflytelse og
skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.5.

Tredje ledd: Første punktum innebærer en endring i forhold til lvgo. § 31 an
ledd ved at allmøte skal være obligatorisk når en femtedel av elevene eller ele
krever det. Annet punktum lovfester forskrift 18.08.1978 nr. 9163 om elevrå
gjøremål § 3 tredje ledd annet punktum. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap.
20 punkt 20.6.3.5.

Til § 11-7 Fellesregler

Viderefører gsl. § 33 nr.1 tredje punktum og lvgo. § 31 første ledd annet punk
Bestemmelsen er ny for de andre organene. Det samme gjelder bestemmels
at elevrrådet i videregående skole skal velge sekretær. Se "Brukerinnflytelse og sko-
levalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.1.

Til § 11-8 Elevrepresentanter i fylkeskommunale nemnder

Videreføring av lvgo. § 15 sjette ledd. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20
punkt 20.6.3.1.
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Til § 11-9 Foreldreutvalget for grunnskolen

Videreføring av gsl. § 35. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt
20.6.3.1.

Til § 11-10 Dispensasjon

Bestemmelsen er ny for offentlige videregående skoler. For grunnskoler er ut
i hovedsak en videreføring av departementets dispensasjonhjemmel i gsl. § 32
Se for øvrig "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.7. En lignend
bestemmelse er i dag også gitt for private skoler som mottar statstilskudd, jf. 
23 b. Se "Brukerinnflytelse og skolevalg" i kap. 20 punkt 20.6.3.7.

Kapittel 12 Organer tilknyttet fag som har læretid i bedrift

Til § 12-1 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Første ledd: Viderefører lfa. § 5. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap.
32 punkt 32.3.2 og lovutkast fra mindretallet.

Annet ledd: Viderefører lfa. § § 2 første ledd, 18 annet ledd og § 19 åttende 
Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.5.

Til § 12-2 Opplæringsråd

Første, annet og tredje ledd: Videreføring av lfa. § 6 første, annet og tredje ledd.
"Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.2 og lovutkast fra min
dretallet.

Fjerde ledd: Videreføring av rådets oppgaver i lfa. § 18 tredje, fjerde og åtte
ledd. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.5.

Femte ledd: Videreføring av rådets oppgaver i lfa. § § 13 tredje og sjette le
18 niende og 19 syvende ledd. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32
punkt 32.3.5.

Til § 12-3 Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutvalg

Første ledd: Videreføring av fylkeskommunens plikt til å opprette yrkesopplæri
snemnd, jf. lfa. § 7 første ledd. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32
punkt 32.3.3.

Annet ledd: Videreføring av lfa. § 7 annet ledd.
Tredje ledd: Viderefører lfa. § 7 fjerde ledd, men slik at fylkeskommunen s

bestemmer hvem som skal møte på sine vegne. Videre er det i henhold til d
praksis fastsatt at arbeidskraftsmyndighetene i denne sammenheng er fyl
beidskontoret. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.4.

Fjerde og femte ledd: Bestemmelsene er nye og klargjør kompetanseforho
mellom fylkeskommunen og yrkesopplæringsnemnda. Se "Særlig om fagopplæring
i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.4.

Sjette ledd: Videreføring av fylkeskommunens plikt til å stille sekretariat f
nemnda, se lfa. § 7 tredje ledd tredje punktum, og lovfesting av fylkeskommu
kompetanse i forbindelse med sekretariatets økonomi og organisering. Se "Særlig
om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.4.

Syvende ledd: Videreføring av departementets forskriftskompetanse etter lf
7 åttende ledd, men slik at forskriftene kan fastsette fylkeskommunens instruks
kompetanse i forhold til oppgaver som gis i forskrifter etter § 12-4 sjette ledd
"Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.4.
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Åttende ledd: Videreføring av lfa. § 7 femte ledd. Se "Særlig om fagopplæring
i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.4.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 12-4 Yrkesopplæringsnemndas oppgaver

Første ledd: Videreføring av lfa. § 3 annet ledd. Se "Særlig om fagopplæring i
arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3. Bestemmelsen omfatter elever fra både offen
og private skoler.

Annet ledd: Videreføring av lfa. § 19 femte ledd. Se "Særlig om fagopplæring
i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.

Tredje ledd: Videreføring av § 7 tredje ledd første og annet punktum. Se "Sær-
lig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.

Fjerde ledd: Videreføring av lfa. § 7 syvende ledd, men slik at bestemme
om at nemnda også skal rapportere til fylkeskommunen er ny. Se "Særlig om fag-
opplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.4.

Femte og sjette ledd: Videreføring av lfa. § 7 sjette ledd. Se "Særlig om fagopp-
læring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.4.

Det vises også til lovutkastet fra mindretallet.

Til § 12-5 Læreplangrupper

Videreføring av lfa. § 18 femte ledd. Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i
kap. 32 punkt 32.3.5.

Til § 12-6 Medlemmer av råd og nemnder

Videreføring av lfa. § 9. Plikten til å delta i fylkeskommunale nemnder eller utv
henvises likevel til kommuneloven § 14. Statlige nemnder for lærlingvurdering
blant annet være dagens klagenemnder for fag- og svenneprøver ( se lfa. § 2
som forskrifter om opprettelse av slike nemnder gis med hjemmel i utkastets §
Se "Særlig om fagopplæring i arbeidslivet" i kap. 32 punkt 32.3.7.

Kapittel 13 Privat opplæring

Til § 13-1 Lovens anvendelse for private grunnskoler

Første ledd: Første punktum viderefører gsl. § 14 nr. 1. Annet punktum innebæ
at skoler som oppfyller kravene i loven eller forskrifter etter loven skal godkjen
Tredje punktum er nytt. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.3. Skoler som
ønsker statstilskudd må i tillegg søke om godkjenning etter utkastets § 13-3.

Annet og tredje ledd: Klargjør forholdet til de alminnelige bestemmelsene i lo
utkastet. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.2.3, 34.3 og 34.5.4.

Fjerde ledd: Videreføring av psl. § 9 første og annet ledd. Dagens ansva
skyss videreføres også. Se "Skyss og innlosjering" i kap. 26 punkt 26.2.5 og 26.4.5

Femte ledd: Bestemmelsen er ny for tilskuddsskolenes vedkommende. Se "Pri-
vat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.5.2.

Til § 13-2 Lovens anvendelse for privat opplæring i hjemmet

Utkastet viderefører deler av kommunens tilsynsansvar etter gsl. § 27 nr. 3,
klargjør hvilke bestemmelser om opplæringens innhold som også gjelder for h
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meopplæring. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.2 og § 2-1 første ledd o
pålegg om tilsvarende opplæring.

Til § 13-3 Godkjenning med rett til statstilskudd

Første ledd: I hovedsak en videreføring av psl. § 3 bokstav a - d og 25 nr. 1 
deler av § 31 Departementet skal i utgangspunktet kunne avslå søknader om
støtte selv om en skole oppfyller alle kravene i loven. Se "Privat opplæring" i kap.
34 punkt 34.5.5.3 og 34.5.6.

Annet ledd: Bestemmelsen er ny, men er i tråd med dagens forvaltningspra
Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.6.

Tredje ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.7.

Til § 13-4 Beregning av tilskudd og egenandeler

Første til fjerde ledd: Viderefører hovedinnholdet i psl. § 26 med unntak av 
skuddsreglene nr. 5, 6 og 10, samt dagens forvaltningspraksis. Se "Privat opplæ-
ring" i kap. 34 punkt 34.5.8 og lovutkast fra mindretallet.

Femte ledd: Videreføring av psl. § 27 annet ledd og tredje ledd tredje punkt
Bestemmelsen forutsetter at det i utgangspunktet er tillatt å kreve inn egen
sml. psl. § 27 tredje ledd første punktum. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt
34.5.8.

Sjette ledd: Videreføring av psl. § 27 første ledd. Det tilsvarende kravet i f
hold til elevenes egenandel er nytt. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.8 og
lovutkast fra mindretallet.

Til § 13-5 Inntak av elever, spesialundervisning m.v.

Første ledd: Videreføring av psl. § 7 nr. 1 første og annet ledd. Se "Privat opplæ-
ring" i kap. 34 punkt 34.5.5.2.

Annet ledd: Utkastet viderefører kravet i psl. § 7 nr. 2 om inntaksreglem
Bestemmelsen om hvilke søkere som kan prioriteres når det er flere søkere en
ser er ny. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.5.2.

Tredje ledd: Viderefører psl. § 7 nr. 2 tredje og fjerde punktum.
Fjerde ledd: Videreføring av psl. § 9 første og annet ledd. Se "Opplæring av

barn, unge og voksne med særskilte behov - spesialundervisning" i kap. 19 punkt
19.4.15. Elever i private skoler som ikke er godkjent etter utkastets § 13-3 ska
omfattes av retten til spesialundervisning mv. i utkastets "Ressursbruken i grunn-
skolen og videregående skole" i kap. 5.

Til § 13-6 Styre

Viderefører psl. § § 17 og 18, med unntak av kommunens og fylkeskommu
møterett og delegasjonsforbudet i tilsettingssaker. Se "Privat opplæring" i kap. 34
punkt 34.5.5.2.

Til § 13-7 Særlig om private videregående skoler som mottar statstilskudd

Bestemmelsen er ny og fastsetter hvilke bestemmelser i lovutkastet som gjeld
slike skoler, i tillegg til reglene i "Formålsbestemmelser" i kap. 13. Det er i dag
uklart i hvilken grad bestemmelsene i lov om videregående opplæring gjelde
tilskuddsskolene. Loven gjelder ikke for andre private videregående skoler. S
øvrig "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.2.3, 34.5.3 og 34.5.4.
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Til § 13-8 Lønns- og arbeidsvilkår

Videreføring av psl. § 16 første ledd. Bestemmelsen vil imidlertid ikke lenger gj
for private videregående skoler som ikke mottar statstilskudd, jf. de gene
begrensningene i lovens virkeområde. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.2.6
og 34.5.9 og "Lovens virkeområde" i kap. 37.

Til § 13-9 Myndighet og ansvar

Bestemmelsen er tatt inn av lovtekniske hensyn og henviser til de bestemm
som er nevnt i utkastet § § 13-1 og 13-7. Annet ledd gjør visse unntak fra hov
gelen i første ledd.

Til § 13-10 Tilskudd til elever ved utenlandske eller internasjonale skoler

Videreføring av tilskuddsregel nr. 10 i psl. § 26. Se "Privat opplæring" i kap. 34
punkt 34.5.11.

Kapittel 14 Kommunens, fylkeskommunens og statens ansvar

Til § 14-1 Kommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæringen

Første ledd: Videreføring av kommunens ansvar etter gsl. § 37 og vol. § 5
"Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36 punkt 36.2.1 og 36.3.1. Rette
til grunnskoleopplæring er i § 2-1 første ledd knyttet til den offentlige grunnsko

Annet ledd: Videreføring av gsl. § 37 nr. 3 tredje punktum. Bestemmelsen
en hjemmel for departementet til å gi pålegg i enkelttilfeller, se "Ansvars- og finan-
sieringsbestemmelser" i kap. 36 punkt 36.2.1 og 36.3.2.

Tredje ledd: Bestemmelsen innfører en begrensning i statens og fylkeskom
nenes adgang til å drive grunnskoler, se "Ansvars- og finansieringsbestemmelseri
kap. 36 punkt 36.3.3.

Fjerde ledd: Viderefører gsl. § 27 nr. 2.

Til § 14-2 Fylkeskommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring

Videreføring av gsl. § 37 nr. 1 og lvgo. § 35. Se "Ansvars- og finansieringsbestem
melser" i kap. 36 punkt 36.2.2 og 36.3.1. Lovens regler om grunnskoleopplæ
skal også gjelde for virksomhet etter denne bestemmelsen. Se "Lovens virkeom-
råde" i kap. 37 punkt 37.2.1.

Til § 14-3 Fylkeskommunens plikt til å sørge for videregående opplæring

Første ledd: Viderefører lvgo. § 4 første ledd og lvgo. § 35 tredje ledd første pu
tum. Se "Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36 punkt 36.2.2 og 36.3.1

Annet ledd: Viderefører lvgo. § 4 annet ledd. Se "Ansvars- og finansieringsbe-
stemmelser" i kap. 36 punkt 36.2.2 og 36.3.1.

Tredje ledd: Første punktum innfører en hjemmel for departementet til å
pålegg i enkelttilfeller, se "Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36 punkt
36.2.2 og 36.3.2. For øvrig videreføres departementets forskriftshjemmel i lv
35 tredje ledd første punktum. Annet punktum viderefører lvgo. § 35 fjerde
syvende ledd, se "Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36 punkt 36.2.2 og
36.3.1.

Fjerde ledd: Videreføring av fylkeskommunens ansvar for videregående o
læring i fengsel, jf. lvgo. § 4 tredje ledd, samt lvgo. § 35 femte ledd. Etter a
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punktum kan departementet pålegge fylkeskommunen oppgaver i forbindelse
annen opplæring i fengsel. Se for øvrig "Ansvars- og finansieringsbestemmelser"i
kap. 36 punkt 36.3.5.

Femte ledd: Viderefører lvgo. § 4 tredje ledd. Se "Ansvars- og finansieringsbe-
stemmelser" i kap. 36 punkt 36.2.2 og 36.3.1.

Sjette ledd: Viderefører lvgo. § 35 første ledd. Se "Ansvars- og finansierings-
bestemmelser" i kap. 36 punkt 36.3.3.

Til § 14-4 Særlig om voksenopplæringen

Første ledd: Viderefører dagens ansvar for grunnskoleopplæring og videregå
opplæring spesielt organisert for voksne, jf. vol. § § 3-5.

Andre ledd: Viderefører dagens adgang til å la studieforbundene utføre op
ringen, jf. vol. § 8. Se for øvrig "Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36
punkt 36.2.3 og 36.3.4 og lovutkast fra mindretallet.

Til § 14-5 Særlig om ansvaret for skoleskyss

Første ledd: Viderefører dagens ansvarsdeling mellom kommunen og fylkesk
munen, jf. gsl. § 4. Bestemmelsen i annet ledd er ny. Se "Skyss og innlosjering" i
kap. 26 punkt 26.3 og 26.4.6.

Til § 14-6 Oslo kommune

Viderefører lvgo. § 36 annet ledd og lfa. § 7 åttende ledd. Oslo kommune har
des ansvar for både grunnskole og videregående opplæring etter denne lov.

Til § 14-7 Tilskudd fra staten

Første ledd: Videreføring av gsl. § 38 nr.1 og lvgo. § 37. Ordlyden er imidler
endret slik at det framgår klart at tilskudd til særlige undervisningstilbud fremd
skal være tillatt. Se "Ansvars- og finansieringsbestemmelser" i kap. 36 punkt 36.3.6
og lovutkast fra mindretallet.

Annet ledd: Viderefører gsl. § 38 nr. 3.

Kapittel 15 Kontroll, tilsyn og klage

Til § 15-1 Statlig tilsyn og kontroll

Første ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Kontroll- og tilsynsordninger" i kap. 35
punkt 35.3.1 og 35.3.2.

Annet ledd: Viderefører i hovedsak departementets tilsynsansvar i gsl. § 3
innfører den samme tilsynsbestemmelsen for videregående skole. Tilsynsan
for private skoler legges i sin helhet til departementet. Bestemmelsen om tilga
skoleanlegg og annen dokumentasjon er ny. Se for øvrig "Kontroll- og tilsynsord-
ninger" i kap. 35 punkt 35.3. Det vises også til særregelen i § 12-4 tredje led
yrkesopplæringsnemndas tilsynsansvar for fagopplæring i bedrift videreføres

Tredje ledd: Utkastet klargjør departementets påleggshjemmel for grunns
len, sml. gsl. § 34. Videre innføres en påleggshjemmel for videregående opplæ
Se "Kontroll- og tilsynsordninger" i kap. 35 punkt 35.3.1 og 35.3.2 og lovutkast f
mindretallet.

Fjerde ledd: Klargjøring av lovhjemmelen for rapportering og evaluering, 
"Kontroll- og tilsynsordninger" i kap. 35 punkt 35.3.1.
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Til § 15-2 Kommunalt tilsyn med hjemmeopplæringen

Videreføring av det kommunale tilsyn med privat hjemmeundervisning etter g
27 nr. 3. Se "Privat opplæring" i kap. 34 punkt 34.5.2 og "Kontroll- og tilsynsord-
ninger" i kap. 35 punkt 35.3.3. Kommunen skal føre tilsyn med at opplæringe
tilsvarende den som gis i skole, se § 2-1 første ledd, og har ansvar for å innk
særskilte prøver dersom dette er nødvendig. Bestemmelsene i §§ 1-2, 1-4, 2-
5 om opplæringens innhold, herunder læreplaner og vurdering, skal også gjel
privat hjemmeopplæring, se § 13-2. Dersom barnet eller den unge ikke mott
svarende opplæring og ikke ellers har rettmessig fravær fra den offentlige s
kan foreldrene eller de som har den daglige omsorgen etter § 2-1 sjette ledd s
med bøter.

Til § 15-3 Særlige regler om klageinstans

Første ledd: Videreføring av gsl. § 34 nr. 3, med unntak for personalsaker. En
vedtak i personalsaker skal følge reglene om klageinstans i forvaltningsloven
Se "Klage over enkeltvedtak" i kap. 16 punkt 16.3.2.

Annet ledd: Bestemmelsen endrer reglene om klageinstans i videregående
læring ved at departementet i alle tilfeller skal være klageinstans for vedtak om
tak til videregående opplæring og om spesialundervisning. Bestemmelsen g
ikke vedtak om inntak på bestemte kurs. For øvrig videreføres lvgo. § 16 tredje
annet punktum og lfa. § 16 syvende ledd. Se nærmere "Klage over enkeltvedtak" i
kap. 16 punkt 16.3.2.

Tredje ledd: Utkastet viderefører opplæringsrådet som klageinstans for en
av yrkesopplæringsnemndas vedtak. Se § 12-3 fjerde ledd og "Klage over enkelt-
vedtak" i kap. 16 punkt 16.3.2.

Fjerde ledd: Videreføring av psl. § § 7 nr. 3 og 12 annet ledd. Bestemmels
gjøres også gjeldende for private grunnskoler som i dag ikke er omfattet av p
skoleloven. Se "Klage over enkeltvedtak" i kap. 16 punkt 16.3.2

Femte ledd: Viderefører vol. § 12 annet punktum. Se "Klage over enkeltvedtak"
i kap. 16 punkt 16.3.2.

Kapittel 16  Forvaltningslovens anvendelse. Opplysningsplikt

Til § 16-1 Forvaltningslovens anvendelse

Første ledd: Lovutkastet har ikke selvstendig rettslig betydning ved siden av 
valtningsloven § 1, men er av informativ karakter. Forslaget gjør dagens be
melser i gsl. § 42 og lvgo. § 34 overflødige. Se "Generelt om alminnelige regler om
saksbehandling, taushetsplikt og delegasjon" i kap. 14 punkt 14.2.4.

Annet ledd: Første punktum innebærer at forvaltningslovens regler om t
hetsplikt gjelder for personalet i private skoler som omfattes av loven. Annet p
tum klargjør at beslutning om bortvisning eller inntak av elever vil være enkelt
tak i forvaltningslovens forstand. Tredje punktum understreker at første og a
ledd ikke er ment å være en uttømmende regulering av forvaltningslovens a
delse. Se "Generelt om alminnelige regler om saksbehandling, taushetsplik
delegasjon" i kap. 14 punkt 14.2.4.

Til § 16-2 Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Videreføring av gsl. § 42 b og lvgo. § 34 a, som også gjøres gjeldende for p
skoler som omfattes av loven. Se "Generelt om alminnelige regler om saksbehan
ling, taushetsplikt og delegasjon" i kap. 14 punkt 14.4.
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Til § 16-3 Opplysningsplikt til sosialtjenesten

Videreføring av gsl. § 42 a og lvgo. § 34 b, som også gjøres gjeldende for p
skoler som omfattes av loven. Se "Generelt om alminnelige regler om saksbehan
ling, taushetsplikt og delegasjon" i kap. 14 punkt 14.4.

Kapittel 17  Ikrafttreden og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

Til § 17-1 Ikrafttredelse

Kongen skal blant annet kunne gi forskrift om at deler av loven skal tre i kraft 
senere tidspunkt enn loven for øvrig eller om at forskrifter etter eksisterende o
ringslover som ikke har hjemmel i den nye loven skal ha fortsatt gyldighet i en o
gangsperiode. Se "Overgangsbestemmelser" i kap. 38.

Til § 17-2 Overgangsbestemmelser

Se nærmere "Overgangsbestemmelser" i kap. 38.

Til § 17-4 Endringer i andre lover

Forslag til endringer i lov 28.05.1977 nr. 35 om voksenopplæring:

Til § 2 Lovens område

Første ledd: Nr. 2 og nr. 5 oppheves. De deler av loven som regulerer grunns
opplæring og videregående opplæring spesielt organisert for voksne tas inn 
læringsloven. Se "Lovstruktur" i kap. 12 punkt 12.2.2 og "Voksenopplæringsloven
forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.2 og punkt 40.4.5. Øvrige endringer relaterer s
hovedsak til endringene i lovens virkeområde.

Tredje ledd: Bestemmelsen er ny og gir en henvisning til opplæringsloven.

Til § 3 Statens ansvar

Første ledd:  Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5. Nr. 4 e
endret slik at statens ansvar etter loven ikke lenger omfatter tilskudd til folke
skoler. Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.2. 

Til § 4 Fylkeskommunens ansvar

Første ledd: Nr. 2 oppheves, jf. merknadene til § 2. Se "Lovstruktur" i kap. 12 punkt
12.2.2.

Annet ledd: Bestemmelsen oppheves, jf. merknadene til § 2. Se "Lovstruktur" i
kap. 12 punkt 12.2.2. 

Til § 5 Kommunens ansvar

Første ledd: Nr. 2 oppheves , jf. merknadene til § 2. Se "Lovstruktur" i kap. 12 punkt
12.2.2.

Annet ledd: Bestemmelsen oppheves, jf. merknadene til § 2. Se "Lovstruktur" i
kap. 12 punkt 12.2.2.
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Til § 7 Alternativ førstegangsutdanning for voksne

Første ledd: Se "Lovstruktur" i kap. 12 punkt 12.2.2. og "Voksenopplæringsloven
forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5.

Annet ledd: Se "Lovstruktur" i kap. 12 punkt 12.2.2, "Voksenopplæringsloven
forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5 og merknadene til § 13.

Til § 8 Avvik fra arbeidsdelingen

Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5.

Til § 9 Kompetansespørsmål - stillingsstruktur

Første ledd: Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap 40 punkt 40.4.5.
Annet ledd: Departementets hjemmel til å gi forskrifter for tilsatte ved grun

skoler og videregående skoler oppheves. Se "Undervisningspersonalets og skolele
dernes arbeidsrettslige stilling" i kap. 29 punkt 29.3.4.

Til § 10 Vilkår for godkjenning av ideelle organisasjoner som studieforbund

Fjerde ledd: Bestemmelsen, som gjør unntak fra godkjenningskravene for stu
forbund for og blant samer, er ny. Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40
punkt 40.4.4.

Til § 11 Vilkår for godkjenning av frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

Annet ledd: Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5.

Til § 13 Regionalt styringsorgan

Bestemmelsen oppheves. Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt
40.4.3.

Til § 15 Styringsorganer ved universiteter og høgskoler

Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5.

Til § 17 Tilskudd fra staten

Bestemmelsen oppheves. Se "Lovstruktur" i kap. 12 punkt 12.2.2.

Til § 17 a Førstegangsutdanning

Bestemmelsen er endret slik at den bare regulerer kostnadene til alternativ f
gangsutdanning på høgre nivå. Se "Lovstruktur" i kap. 12 punkt 12.2.2.

Til § 18 Etterutdanning m.v.

Bestemmelsen oppheves. Se "Lovstruktur" i kap. 12 punkt 12.2.2 og "Voksenopp-
læringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.2.

Til § 19 Voksenopplæring i studieforbund

Første ledd: Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5.
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Til § 20 Bedriftsopplæring

Annet ledd: Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt. 4.5.
Fjerde ledd: Annet punktum oppheves. Se "Voksenopplæringsloven forøvrig

i kap. 40.
Femte ledd: Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5. 

Til § 21 Undervisningslokaler

Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5.

Til § 22 Nærmere vilkår for tilskott

Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5

Til § 23 Arbeidsmarkedskursene

Overskriften endres. Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5.

Til § 25 Fjernundervisning ved godkjente fjernundervisningsinstitusjoner

Tredje ledd: Se "Voksenopplæringsloven forøvrig" i kap. 40 punkt 40.4.5.
Forslag til endringer i lov 08.06.1984 nr. 74 om folkehøgskolar:

Til § 1 Skoleslag og namn.

Første ledd: Klargjør at også folkehøgskolelignende tiltak som er godkjent for
skudd er omfattet av lovens virkeområde. Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt
39.5.2

Annet ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt
39.5.2.

Til § 4 Styre.

Annet ledd: Endret slik at bestemmelsen om at rektor er medlem av styret opph
samtidig som de tilsatte ved skolen får to representanter i styret. Se "Folkehøgsko-
leloven" i kap. 39 punkt 39.5.3 og 39.5.9.

Tredje ledd: Bestemmelsen er ny. Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt
39.5.3.

Femte ledd: Begrepene «formann» og «nestformann» erstattet med de kjø
nøytrale «leiar» og «nestleiar». Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt 39.5.9.

Til § 5 Tilsyn.

Bestemmelsen er ny og legger tilsynsansvaret for folkehøgskolene til departe
tet. Lovbestemmelsen om tilsynsmannen for folkehøgskolene foreslås dermed
hevet. Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt 39.5.4.

Til § 6 Dagleg leiing av skolen.

Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt 39.5.5
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Til § 11 Om sakshandsaming av disiplinærsaker.

Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt 39.5.9.

Til § 15 Kvalifikasjonskrav til personalet.

Viderefører lærerutdanningsloven § 14 første ledd. Se "Folkehøgskoleloven" i kap.
39 punkt 39.5.6.

Til § 17 Driftstilskott.

Fjerde ledd: Endret i tråd med den ordning som i dag følger av "Ressursbruken i
grunnskolen og videregående skole" i kap. 5 i forskriftene til loven. Se "Folkehøg-
skoleloven" i kap. 39 punkt 39.5.7

Femte ledd: Oppheves som følge av endringen i fjerde ledd.

Til § 18 Eigedoms- og ansvarstilhøve.

Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt 39.5.9.

Til § 19 Forskrifter.

Bestemmelsen er endret slik at departementets hjemmel til i forskrifter å fas
instrukser er opphevet. Hjemmelen til å fastsette instruks for tilsynsmannen fo
kehøgskolen oppheves. Se "Folkehøgskoleloven" i kap. 39 punkt 39.5.8. Overskrif-
ten er endret i tråd med gjeldende språkbruk.

Til § 20 Teieplikt.

Bestemmelsen viderefører i hovedsak Forskrift for folkehøgskoleloven kap. 
"Generelt om alminnelige regler om saksbehandling, taushetsplikt og delegasi
kap. 14 punkt 14.4.3.

Forslag til endringer i lov 09.05.1987 nr. 19 om organisering av velferd
elever og studenter:

Endringene følger av utkastet til ny lov om grunnskole og videregående op
ring kapittel 7, se utredningens "Skyss og innlosjering" i kap. 26.

Forslag til endringer i lov 12.06.1987 nr. 6 om Sametinget og andre rett
hold:

Endringsforslaget er av lovteknisk karakter.
Forslag til endringer i lov 21.03.1995 om barnehager:
Endringsforslaget er av lovteknisk karakter.
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Utkast til lov om grunnskole og videregående opplæring 
(opplæringsloven)

Denne delen av utredningen omfatter lovutkast som støttes av hele utvalget e
et flertall.

Kapittel 1 Formål og virkeområde

§ 1-1 Lovens virkeområde

Loven gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlig s
eller lærebedrift dersom ikke annet er særskilt bestemt.

Loven gjelder privat opplæring så langt dette følger av lovens kapittel 13.
For grunnskoleopplæring og videregående opplæring særskilt organise

voksne som kommunen eller fylkeskommunen har ansvar for etter loven her,
der § § 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-5, 3-3, 10-4 og 15-1. For spesialundervisning for vo
gjelder § 5-2.

§ 1-2 Grunnskolens formål

Grunnskolen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet hjelpe til med å gi el
en kristen og moralsk oppdragelse, utvikle deres evner og muligheter, ånde
kroppslig, og gi dem god allmennkunnskap så de kan bli gagnlige og selvste
mennesker i hjem og samfunn.

Grunnskolen skal fremme menneskelig likeverd og likestilling, åndsfrihe
toleranse, økologisk forståelse og internasjonalt medansvar. Grunnskoleopp
gen skal legge et grunnlag for videre utdanning og for livslang læring og bidra
felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag og et høyt kompetansenivå i befol
gen.

Grunnskolen skal legge vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom 
og elever. Alle som er knyttet til skolen, skal arbeide for å hindre at elevene kom
til skade eller at de blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger.

§ 1-3 Videregående opplærings formål

Den videregående opplæringen skal ta sikte på å utvikle dyktighet, forståel
ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, legge et grunnlag for videre utdannin
for livslang læring og hjelpe elevene og lærlingene i deres personlige utvikling

Den videregående opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapet til og fo
else av de kristne og humanistiske grunnverdier, vår nasjonale kulturarv, de d
kratiske ideer og vitenskapelig tenkemåte og arbeidsmåte. Den skal bidra til et
kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag og et høyt kompetansenivå i befolkninge

Den videregående opplæringen skal fremme menneskelig likeverd og lik
ling, åndsfrihet og toleranse, økologisk forståelse og internasjonalt medansva

Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lære
elever. Alle som er knyttet til skole eller lærebedrift, skal arbeide for å hindr
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elever og lærlinger kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord eller h
linger. 

Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs og lærlings evner og foruts
ger.

§ 1-4 Forskrifter

Kongen i statsråd kan gi forskrifter til utfylling av de overordnede mål og prinsip
for opplæringen. 

Kapittel 2  Grunnskole

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskole

Barn og ungdom har rett og plikt til offentlig grunnskoleopplæring i samsvar 
loven her og tilhørende forskrifter, dersom de ikke på annen måte får tilsvar
opplæring. Elevene skal delta aktivt i den opplæring skolen gir. 

Retten til grunnskoleopplæring inntrer når det er sannsynlig at eleven ska
holde seg i Norge i mer enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring inntre
oppholdet har vart i tre måneder. Departementet kan i særlige tilfeller frita fra 
ten.

Grunnskoleopplæringen skal påbegynnes det kalenderåret barnet fyller
Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommu
i særlige tilfeller vedta å utsette skolestarten ett år.

Retten og plikten til opplæring varer til eleven har gått tiende skoleår. Etter
kyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen helt 
delvis vedta å frita for opplæringsplikt dersom hensynet til eleven tilsier dette.

Elever som har særlig behov for grunnskoleopplæring utover ti år, har rett 
ekstra år i grunnskolen. Ved vurderingen skal det legges avgjørende vekt på 
ningen av slik opplæring for elevens senere utbytte av videregående opplæ
Reglene om saksbehandling og avgjørelse i kapittel 5 gjelder tilsvarende. 

Ved urettmessig fravær fra pliktig opplæring kan foreldrene eller de som
den daglige omsorgen for eleven, straffes med bøter. Offentlig påtale krever b
ring fra kommunen.

Den offentlige grunnskolen er gratis. Kommunen skal holde elevene i gr
skolen med lære- og lesebøker, skrive- og tegnemateriell og annet undervis
materiell. 

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringen

Elevene skal ha 6179 undervisningstimer de sju første årene i grunnskolen. 
siste årene i grunnskolen skal elevene ha 3330 undervisningstimer. Elever me
læring i samisk skal ha inntil 111 undervisningstimer ekstra til opplæring i sam

Kommunen kan gi forskrifter om undervisningstid utover lovens timeramm
Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervi

i klasse, i gruppe eller individuelt.
Opplæringen skal strekke seg over 190 undervisningsdager innenfor en ra

på 45 fortløpende uker i det enkelte skoleår. Skoleukene skal i størst mulig
være hele uker. I særlige tilfeller kan opplæringen på 1.-4. klassetrinn sam
færre undervisningsdager.

Kommunen gir forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for elevene. F
skriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale avgangsprøver. 
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Departementet kan gi forskrift om rammer for daglig skoletid og pauser
elevene.

§ 2-3 Innholdet i grunnskoleopplæringen

Grunnskoleopplæringen skal omfatte kristendomskunnskap og annen religion
livssynskunnskap, norsk, matematikk, fremmedspråk, kroppsøving, kunnska
hjemmet, samfunnet og naturen, og estetisk, praktisk og sosial opplæring. En
undervisningstiden etter § 2-2 kan benyttes til valgfag, til leirskoleopplæring o
opplæring ved andre skoler eller ved arbeidsplass utenfor skolen. Kommu
bestemmer selv hvordan timer utover minstetimetallet etter § 2-2 skal brukes

Departementet gir forskrifter om den nærmere fag-, emne- og timeforde
sentrale arbeidsmåter og kunnskaps- og ferdighetsmål og hovedmomenter i o
ringen i det enkelte fag og emne (læreplaner). Departementet gir forskrifter om
dering av elevene og om klage på vurdering. 

Undervisningspersonalet skal gi opplæring i samsvar med forskrifter etter a
ledd og § 1-4. Rektor skal organisere skolen i samsvar med første ledd og fors
etter annet ledd og § 1-4.

Departementet kan etter søknad fra kommunen gi tillatelse til å gjøre avv
første ledd og forskrifter etter annet ledd ved den enkelte skole dersom kra
opplæringen samlet ikke blir mindre. Før slik forskrift blir vedtatt, må det foreli
uttalelse fra skolens samarbeidsutvalg.

§ 2-4 Målformer i grunnskolen

Kommunen gir forskrift om hovedmålform for skriftlig opplæring ved sine grun
skoler. Fra og med 8. klassetrinn velger elevene selv skriftlig hovedmålform. 

I den muntlige opplæringen avgjør elevene og undervisningspersonale
hvilken målform og dialekt de vil bruke. Undervisningspersonalet og skolelede
skal likevel i størst mulig grad ta hensyn til elevenes målform og dialekt ved ord
og uttrykksmåter og ved utarbeidelse av prøver, meldinger o.l.

I norskopplæringen skal elevene ha lærebøker på hovedmålformen. I and
velger foreldrene målform i elevens lærebøker. Fra og med 8. klassetrinn v
elevene selv.

Når minst 10 elever på et av klassetrinnene 1-7 i en kommune ønsker sk
opplæring på annen hovedmålform enn den kommunen tilbyr, har de rett til d
egen klasse. Retten gjelder så lenge det er minst 6 elever igjen i klassen. Kom
vedtar ved hvilken skole tilbudet skal gis. 

Når de ønsker det, har elever som overføres til ny skole med annen hove
form enn den de har hatt på 1.-4. klassetrinn, fortsatt rett til skriftlig opplærin
sin opprinnelige hovedmålform. Etter ønske har de rett til norskundervisning i 
gruppe, uavhengig av hvor mange de er.

De to siste årene i grunnskolen skal elevene ha opplæring i begge målfor

§ 2-5 Fritak for kristendomsopplæring og alternativ livssynsopplæring

Etter skriftlig melding fra foreldrene skal eleven fritas for den pliktige kristendo
opplæringen. Elever over 15 år som ikke er medlem av Den norske kirke, be
mer selv om de skal fritas. 

Kommunen bør så langt som mulig tilby alternativ religions- eller livssynso
læring for elever som er fritatt fra kristendomsopplæringen. Slikt tilbud trer inn 
pliktig opplæring i stedet for kristendomsopplæringen.
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§ 2-6 Ordensreglement mv.

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. R
mentet skal gi regler om elevenes rettigheter og plikter så langt disse ikke er fa
i lov eller på annen måte, regler om atferd, regler om tiltak som skal kunne b
overfor elever som bryter reglementet, og regler om framgangsmåten ved be
lingen av slike saker. 

Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foreldrene. Kravet i fo
ningsloven § 38 første ledd bokstav c om kunngjøring i Norsk Lovtidend gje
ikke. 

Bruk av fysisk refsing eller annen krenkende behandling er forbudt. 
Før det tas beslutning om refsing, herunder bortvisning for en eller flere d

skal eleven gis anledning til å forklare seg muntlig overfor den som treffer be
ningen.

§ 2-7 Bortvisning fra grunnskolen

Ordensreglementet kan bestemme at elever som alvorlig eller gjentatt bryter 
mentet, kan bortvises fra undervisningen i inntil 3 dager. Elever på 1.-7. klasse
kan bare bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen

Vedtak om bortvisning treffes av rektor selv etter at denne har rådført seg
elevens lærere. Før vedtak treffes, skal muligheten av å bruke andre hjelpe- el
singstiltak være vurdert. For elever på 1. - 7. klassetrinn skal foreldrene varsl
bortvisning for resten av dagen iverksettes.

Kapittel 3  Videregående opplæring

§ 3-1 Rett til videregående opplæring

Ungdom som har gjennomført grunnskole eller tilsvarende opplæring, har ette
nad rett til 3 års heltids videregående opplæring fra den fylkeskommunen der 
ren har sitt bosted. Ungdom over 15 år søker selv om inntak til videregående
læring.

Elever og lærlinger har rett til opplæring i samsvar med loven her og tilhør
forskrifter.

Retten til videregående opplæring omfatter enhver som har til hensikt å
holde seg i Norge i minst ett skoleår, og som vil ha lovlig opphold i denne perio

Retten må normalt tas ut i sin helhet innen 4 år etter fullført grunnskole
innen 5 år når opplæringen helt eller delvis gis i lærebedrift. Fylkeskommunen
etter søknad gi eleven eller lærlingen utsettelse eller avbrekk i opplæringen u
retten opphører. Departementet gir forskrift om hvilke forhold som skal gi re
utsettelse eller avbrekk.

Elev som etter reglene i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, skal så 
som mulig få videregående opplæring i ytterligere 2 år når eleven etter den sa
dige vurderingen trenger det.

Søker har rett til inntak på ett av tre alternative grunnkurs, og 2 års videregå
opplæring som bygger på grunnkurset. Søker som etter reglene i kapittel 5 h
til spesialundervisning, og som på grunnlag av sakkyndig vurdering prioriter
bestemt grunnkurs, har rett til inntak på dette kurset innenfor en kvote fasts
departementet ved forskrift. 

Fylkeskommunen skal tilby et annet kurs dersom en elev eller lærling har
lige vansker med å følge opplæringen i det kurset som er valgt.

Departementet kan gi utfyllende forskrifter om inntak. 
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Opplæring i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Elev
og lærlingene kan pålegges å holde seg med undervisningsmateriell og utstyr 
bruk som opplæringen til vanlig nødvendiggjør. Fylkeskommunen kan kreve 
sjon for utgifter til kopiering av slikt materiell.

§ 3-2 Omfanget av videregående opplæring

Departementet gir forskrifter om antall undervisningstimer i videregående op
ring.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervi
i klasse, i gruppe eller individuelt.

Opplæringen skal strekke seg over 190 undervisningsdager innenfor en ra
på 45 fortløpende uker i det enkelte skoleår. Skoleukene skal i størst mulig
være hele uker.

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for eleve
Forskriften skal være tilpasset den nasjonale eksamensavviklingen. 

Departementet kan gi forskrift om rammer for daglig skoletid og pauser
elevene. 

§ 3-3 Innholdet i videregående opplæring

Videregående opplæring skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompe
dokumentert delkompetanse eller annen avsluttet videregående opplæring.

Departementet gir forskrifter om kurstilbudet, læretid i bedrift, fag- og time
deling for det enkelte kurs og om læreplaner med mål for og hovedmomenter 
læringen i det enkelte fag. Departementet gir forskrifter om vurdering av eleve
lærlinger og om klage på vurdering.

Den videregående skolen skal ha tilbud om teoriopplæring for lærlinger o
kortere kurs.

Elever og lærlinger skal delta aktivt i opplæringen i den form den blir 
Undervisningspersonalet skal gi opplæring i samsvar med forskrifter etter a
ledd og § 1-4. Rektor har plikt til å organisere skolen i samsvar med første le
forskrifter etter annet ledd og § 1-4.

Departementet kan etter søknad fra fylkeskommunen gi tillatelse til å g
avvik fra forskriftene om fagkrets ved den enkelte skole. Før slik forskrift blir v
tatt, må det foreligge uttalelse fra skolen.

§ 3-4 Oppfølgingstjenesten

Fylkeskommunen skal ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til
læring etter § 3-1, og som ikke er i opplæring eller arbeid. Tjenesten omfatter
ungdom som har mistet opplæringsretten etter § § 3-6 og 4-6.

Departementet kan gi forskrifter om oppfølgingstjenesten.

§ 3-5 Ordensreglement mv.

Fylkeskommunen skal gi forskrift om et ordensreglement for den enkelte vide
ende skole. Reglementet skal gi regler om elevenes rettigheter og plikter så
disse ikke er fastsatt i lov eller på annen måte, regler om atferd, regler om h
tiltak som skal kunne brukes overfor elever som bryter reglementet og regle
framgangsmåten ved behandlingen av slike saker. 
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Ordensreglementet skal gjøres kjent for alle elevene og foreldrene. Kravet
valtningsloven § 38 første ledd bokstav c om kunngjøring i Norsk Lovtidend gje
ikke.

Bruk av fysisk refsing eller annen krenkende behandling er forbudt.
Før det tas beslutning om refsing, herunder bortvisning eller tap av rettigh

skal eleven gis anledning til å forklare seg muntlig for den som skal treffe be
ningen.

§ 3-6 Bortvisning og tap av rettigheter

Ordensreglementet kan bestemme at elever som alvorlig eller gjentatt bryter 
mentet kan bortvises i inntil 5 dager. Vedtak om bortvisning skal treffes av re
selv etter at denne har rådført seg med elevens lærere. 

Når en elev vedvarende har vist en oppførsel som i alvorlig grad går u
orden og arbeidsro i skolen eller når en elev alvorlig forsømmer sine plikter
eleven bortvises fra resten av det grunnkurs eller videregående kurs vedkomm
er tatt inn på. I forbindelse med vedtak om bortvisning for resten av kursets var
kan det også vedtas at eleven skal miste retten til videregående opplæring et
1. 

Vedtak om bortvisning for resten av kursets varighet og om bortfall av re
etter § 3-1 treffes av fylkeskommunen. Myndigheten kan ikke delegeres til org
ved den enkelte skole. 

Før vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal muligheten av å b
andre hjelpe- eller refsingstiltak være vurdert.

Kapittel 4  Videregående opplæring i bedrift

§ 4-1 Hvem som er lærling

Lærling etter loven her er den som har inngått lærekontrakt med sikte på fag
eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i § 3

§ 4-2 Lærlingens særlige rettigheter og plikter

Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som f
av lover og tariffavtale, jf. likevel § 4-6 siste ledd. 

Ved læretidens avslutning opphører arbeidsavtalen. Dersom lærlingen ska
sette i bedriften, inngås ny arbeidsavtale.

§ 4-3 Godkjenning av lærebedrift

Bedrifter som påtar seg opplæring av en eller flere lærlinger, må være godkje
yrkesopplæringsnemnda, jf. § 12-3. Som lærebedrift kan godkjennes enkeltb
ter, herunder offentlige etater eller institusjoner, og sammenslutninger av enk
drifter.

Lærebedrift må kunne gi en opplæring som tilfredsstiller kravene i forskr
etter § 3-3 om opplæringens innhold og ha en person med utdanning i fage
forestår opplæringen (faglig leder). Departementet kan gi nærmere forskrifte
vilkår for godkjenning av lærebedrift.
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§ 4-4 Lærebedriftens rettigheter og plikter

Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatt læreplan. Lærlingen skal gis fr
gjennomføre teoriopplæring utenfor lærebedriften. For fag med teorikrav ut
grunnkurs og videregående kurs I må lærebedriften dekke omkostningene v
leggsopplæringen.

Lærebedriften skal legge vekt på å skape et godt arbeids- og læremiljø. Læ
ens arbeids- og skoletid skal til sammen ikke overskride lengden av den arbe
som gjelder for andre arbeidstakere i faget.

Lærebedriften melder lærlingen til den fagprøve eller svenneprøve som h
nærmest læretidens utløp. Lærebedriften stiller til rådighet nødvendig arbeids
materialer, redskaper og håndlangerhjelp under prøveavleggelsen. Produkt
lærebedriftens eiendom.

Hvis lærebedriften stanser eller utvikler seg på en slik måte at den ikke le
finner det mulig å gi lærlingen tilfredsstillende opplæring, skal den under
yrkesopplæringsnemnda.

Lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen etter forskrifter gitt av depa
mentet.

§ 4-5 Lærekontrakt

Skriftlig lærekontrakt mellom lærebedrift og lærling opprettes ved læreforhol
begynnelse. 

For å bli gyldig må kontrakten godkjennes av yrkesopplæringsnemnda, o
får da virkning fra arbeidsforholdets begynnelse. Departementet kan gi næ
forskrifter om kontraktens innhold og form. 

Samtykke av verge er ikke nødvendig ved opprettelse av lærekontrakt.

§ 4-6 Opphør og endring av lærekontrakt

Lærekontrakten kan heves av partene dersom de er enige om det etter at yrk
læringsnemnda er orientert skriftlig av lærebedriften.

Etter samtykke fra yrkesopplæringsnemnda kan kontrakten heves av s
lærebedrift som lærling hvis
1. den annen part gjør seg skyldig i vesentlige brudd på sine plikter i arbeid

holdet
2. lærling eller lærebedrift viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet
3. lærlingen skriftlig erklærer at det vil være urimelig ulempe for ham eller he

å fortsette kontraktstiden ut.

Yrkesopplæringsnemnda bestemmer i tilfelle når læreforholdet skal opphøre. 
bedriften skal utstede attest for den utståtte del av kontraktstiden med bevitne
gjennomført del av opplæringen.

Ved frivillig heving av lærekontrakt faller retten til videregående opplær
etter § 3-1 bort dersom yrkesopplæringsnemnda ikke vedtar noe annet. Når d
fes vedtak om heving av lærekontrakt etter krav fra lærebedrift, beholdes ret
videregående opplæring med mindre vedtaket fastsetter at retten bortfaller. 

Før det treffes vedtak om heving etter krav fra lærebedrift eller tap av rett
ter, skal lærlingen få adgang til å forklare seg muntlig for den som skal treffe
taket.

Etter samtykke fra yrkesopplæringsnemnda kan læretiden avbrytes i fo
delse med permisjon. 
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Hvis lærebedriften stanser eller ikke lenger fyller vilkårene for godkjenn
etter § 4-3, eller yrkesopplæringsnemnda finner at opplæringen ikke er tilfred
lende, skal nemnda medvirke til å skaffe lærlinger ny læreplass for resten av
tiden. Den nye lærebedriften trer inn i lærekontrakten i den tidligere lærebe
sted. Etter samtykke fra fylkeskommunen kan læretiden i den nye lærebedrifte
lenges med inntil ett år hvis lærlingen har fått mangelfull opplæring. 

Læreforholdet kan ikke bringes til opphør på annen måte enn etter denne
graf. 

§ 4-7 Tilsyn i den enkelte lærebedrift

Representant(er) for arbeidstakere skal sammen med faglig leder føre tilsyn
enkelte lærebedrift med at
– lærebedriftens opplæringsmuligheter er tilfredsstillende
– lærekontrakter blir opprettet
– fagenes læreplaner følges
– lærlingene får den teoriopplæring de har krav på.

Kapittel 5  Spesialundervisning

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

Elever som ikke har eller vil kunne få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 
læringstilbud, har rett til spesialundervisning. Videre skal vurderingen av hv
opplæringstilbud som skal gis, særlig legge vekt på elevens utviklingsmuligh
Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede opplæringstilbu
likeverdig med den opplæring som gis andre elever. 

§ 5-2 Spesialundervisning for voksne

Voksne som på grunn av sykdom eller skade har behov for fornyet opplærin
grunnskolens område, har rett til slik opplæring. Det samme gjelder voksne so
ligere har manglet eller fått et mangelfullt grunnskoletilbud og som av den g
har behov for opplæring på grunnskolens område.

Voksne som har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller ved
holde grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring. Opplæringen 
foregå under faglig-pedagogisk veiledning og ansvar og på grunnlag av en o
ringsplan. Slik opplæring er unntatt fra kompetansekravene i lovens kapittel 1

Lovens § 5-3 om sakkyndig vurdering gjelder så langt den passer

§ 5-3 Sakkyndig vurdering

Før kommunen eller fylkeskommunen treffer vedtak om spesialundervisning 
§ 5-1, skal det foretas en sakkyndig vurdering av elevens evner, forutsetning
særlige behov. Vurderingen skal angi om eleven har behov for spesialundervi
og hvilket opplæringstilbud som bør gis. 

Den sakkyndige vurdering skal blant annet utrede og ta standpunkt til
– elevens mulighet for utbytte av det ordinære opplæringstilbud
– elevens lærevansker og andre særlige forhold av betydning for opplæring
– realistiske opplæringsmål for eleven
– om elevens vansker kan avhjelpes innenfor det ordinære opplæringtilbud
– hva slags opplæring som vil gi et likeverdig opplæringstilbud.
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Departementet kan gi nærmere forskrifter om den sakkyndige vurdering.
Dersom kommunen eller fylkeskommunen fraviker den sakkyndige vurde

til ugunst for eleven, skal begrunnelsen for vedtaket blant annet angi hvorfor 
munen mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten e
§ 5-1 og 5-2.

§ 5-4 Saksbehandlingen ved vedtak om spesialundervisning

Eleven eller elevens foreldre kan kreve at skolen foretar de undersøkelser s
nødvendig for å bringe på det rene om eleven trenger spesialundervisning, og
tuelt hva slags opplæring eleven trenger. Undervisningspersonalet skal vurde
en elev trenger spesialundervisning og melde fra til rektor når slikt behov 
stede. 

Før sakkyndig vurdering foretas og vedtak om å igangsette spesialunderv
blir truffet, skal samtykke innhentes fra eleven eller elevens foreldre. Med
begrensninger som følger av reglene om taushetsplikt og forvaltningsloven § 1
eleven eller elevens foreldre rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakky
vurdering og til å uttale seg før vedtak treffes. 

Tilbud om spesialundervisning skal så langt som mulig utformes i samar
med eleven og elevens foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

§ 5-5 Unntak fra bestemmelser om opplæringens innhold.

Bestemmelsene om opplæringens innhold i loven her og i forskrift gjelder for
sialundervisning så langt de passer. I den utstrekning det gjøres vedtak om u
fra slike bestemmelser, skal det utarbeides individuell opplæringsplan eller 
kende vilkår for lærlinger.

Elevens klassestyrer skal hvert halvår utarbeide en skriftlig oversikt over
opplæringen eleven har fått og en vurdering av elevens utvikling. Rektor se
oversikten og vurderingen til elevens foreldre og kommunen. 

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hver kommune og fylkeskommune skal ha pedagogisk-psykologisk tjeneste
pedagogisk-psykologiske tjenesten i en kommune kan organiseres i samarbe
andre kommuner eller med vedkommende fylkeskommune. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at sakkyndig vurd
blir foretatt i de tilfeller loven krever dette. Departementet kan gi forskrifter om
nestens oppgaver forøvrig.

§ 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

Barn under skolepliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjel
rett til slik hjelp. Hjelpen kan knyttes til barnehager, skoler, medisinske og so
institusjoner mv. eller organiseres som egne tiltak. Hjelpen kan også gis a
pedagogisk-psykologiske tjenesten eller av annen sakkyndig instans og bør o
foreldrerådgivning.

Lovens § § 5-3 og 5-5 annet ledd gjelder så langt de passer.
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Kapittel 6  Samisk opplæring

§ 6-1 Definisjoner

I loven her betyr
– same: enhver som kan skrives inn i samemanntallet, jf. sameloven § 2-6

barn av dem som kan skrives inn
– samisk: nord-samisk, sør-samisk og lulesamisk
– samisk distrikt: 1) det samiske forvaltningsområdet etter sameloven § 3-

andre kommuner eller deler av kommuner etter forskrift gitt av Kongen i s
råd etter at Sametinget og berørte kommuner og fylkeskommuner er gitt a
ning til å uttale seg.

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen

I samisk distrikt har enhver i grunnskolealder rett til opplæring på og i samisk
Utenfor samisk distrikt har minst 10 elever i en kommune som ønsker op

ring på samisk rett til slik opplæring så lenge gruppen ikke blir på mindre e
elever. 

Kommunen kan vedta å legge opplæringen på samisk til en eller flere sk
kommunen. 

Kommunen kan gi forskrift om at alle i grunnskolealder i samisk distrikt s
ha opplæring i samisk. Når slik forskrift ikke er fastsatt, avgjør elevene selv o
vil ha opplæring på eller i samisk fra og med 8. klassetrinn. 

Utenfor samisk distrikt har samer i grunnskolealder rett til opplæring i sam
Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når 
ikke kan gis med egnet undervisningspersonale.

Elever med opplæring i samisk fritas for opplæring i norsk sidemål om
ønsker det. Departementet gir nærmere forskrifter. 

§ 6-3 Samisk videregående opplæring

Samer i videregående opplæring som har hatt opplæring i samisk i grunnskole
rett til opplæring i samisk. Andre i videregående opplæring som har hatt opplæ
i samisk i grunnskolen, bør tilbys opplæring i samisk.

Departementet kan gi forskrift om at visse skoler, linjer eller klasser skal 
opplæring på eller i samisk eller i særskilte samiske fag i videregående opplæ
Fylkeskommunen kan også ellers tilby slik opplæring.

Sametinget oppnevner styre for statlige samiske videregående skoler.
Elever med opplæring i samisk fritas for opplæring i norsk sidemål om

ønsker det. Departementet gir nærmere forskrifter.

§ 6-4 Innholdet i opplæringen

Forskrifter om læreplan etter § § 2-3 og 3-3 skal gi pålegg om opplæring om
samiske folkegruppe og dens språk, kultur og samfunnsliv i tilknytning til 
enkelte fag. Slike forskrifter skal offentliggjøres på samisk samtidig som de of
liggjøres på norsk.

Sametinget gir forskrift om overordnede mål og prinsipper for samisk op
ring etter tredje og fjerde ledd. Denne forskriften, forskrifter om samiske lærep
og forskrifter om samiske læreplantillegg skal bygge på forskrift etter § 1-4. 

Sametinget gir forskrift om læreplaner for opplæring i samisk språk i grunn
len og i videregående opplæring og for særskilte samiske fag i videregående o
ring,
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Sametinget gir forskrift om tillegg til fellesstoffet i læreplanene for grunnsko
og videregående opplæring. Tilleggene skal utdype emner av særlig betydni
samisk kultur og samfunnsliv, og skal brukes ved opplæring på samisk. Kon
statsråd gir forskrift om rammer for tilleggene.

Departementet utarbeider utkast til forskrifter om læreplaner og læreplanti
etter tredje og fjerde ledd. 

Kapittel 7  Skyss og innlosjering

§ 7-1 Rett til skyss

Grunnskoleelever som bor mer enn 4 km fra skolen, eller som har farlig skol
har rett til gratis skyss. Ved vurderingen av om skoleveien er farlig, skal det 
annet legges vekt på trafikktetthet, klima, terreng, om det finnes fortau eller g
vei, og om eleven til vanlig har følge.

Elever ved videregående skoler har rett til gratis skyss eller full skyssgod
relse når skolen ligger mer enn 6 km fra hjemmet. Departementet kan i bestem
feller gi forskrift om at elevenes skyssbehov kan ivaretas på annen måte. 

Nødvendig båttransport er gratis uansett reiselengde.

§ 7-2 Ventetid og tilsyn

I grunnskolen skal skyssen tilrettelegges slik at det ikke blir lang ventetid. Kom
nen skal sørge for nødvendig tilsyn i ventetiden og for reisefølge når eleven ikk
reise alene.

§ 7-3 Innlosjering

I særlige tilfeller kan kommunen innlosjere grunnskoleelever som bor slik til a
ikke er forsvarlig med daglig skyss. Kommunen fører tilsyn med elever som er
losjert.

I tvilstilfeller avgjør foreldrene om eleven skal skysses eller innlosjeres.
Fylkeskommunen hjelper til med å skaffe losji for elever i videregående op

ring og skal om nødvendig bygge elevhjem.

§ 7-4 Særlig om skyss og innlosjering av funksjonshemmede og midlertidig s
eller syke

Grunnskoleelever som på grunn av funksjonshemning eller midlertidig skade
sykdom har behov for skyss eller innlosjering, har rett til dette uavhengig av av
den mellom hjem og opplæringssted.

Elever i videregående skole som på grunn av funksjonshemning eller mid
dig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til dette uavhengig av avst
mellom hjem og opplæringssted.

Første og annet ledd gjelder også for voksne med rett til spesialundervi
som har behov for skyss mellom hjem og opplæringssted. § 7-2 gjelder tilsvare

Førskolebarn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 har rett til sk
den utstrekning det er nødvendig for å kunne motta denne hjelpen. § 7-2 gjeld
svarende.
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Kapittel 8  Organisering av undervisningen

§ 8-1 Skolen

Grunnskoleelevene skal til vanlig gå i den skolen de sogner til. Kommunen k
forskrifter om hvilken skole de enkelte områder i kommunen sogner til.

Etter søknad skal grunnskoleelev tas inn ved annen skole i hjemkomm
eller i nabokommune så langt det er plass i allerede opprettet klasse. Opptake
senest med virkning fra og med påfølgende skoleår. Søknaden avgjøres av ko
nen der den søkte skole ligger. Kommunen kan gi forskrift om søknadsfrist,
ikke kan være lengre enn ett år før skolestart. 

Dersom skolevalg etter annet ledd fører til ekstra utgifter til skyss eller in
sjering, skal de ekstra utgiftene dekkes av elevens foreldre.

§ 8-2 Klassen

Alle elever har rett til å tilhøre en klasse. For bestemte deler av opplæringe
elevene organiseres på andre måter. 

Hver klasse skal ha en klassestyrer med særlig ansvar for de praktiske, ad
trative og sosialpedagogiske gjøremål som gjelder klassen, og for kontakten m
skole og hjem.

Klassene eller gruppene kan ikke være større eller endres oftere enn fors
– for å kunne gjennomføre opplæringen i tråd med de nasjonale mål
– for at klassestyreren og det øvrige undervisningspersonale skal kunne hold

kontakt med den enkelte elev
– for at elevene kan føle trygghet og stabilitet
– for at hensynet til sikkerhet og miljø kan ivaretas på en god måte.

§ 8-3 Klassedelingstall

Klasser i grunnskolen kan ved skoleårets start ikke ha mer enn - 12 elever når
fire årskull eller mer i klassen - 18 elever når det er tre årskull i klassen
– 24 elever når det er to årskull i klassen
– 28 elever når det er ett årskull i 1.-7. klasse
– 30 elever når det er ett årskull i 8.-10. klasse.

Klasser i videregående opplæring kan ved skoleårets start ikke ha mer enn 30 
I studieretningsfag i yrkesfaglige studieretninger kan klassen ikke ha flere e
enn 15.

I særlige tilfeller kan kommunen eller fylkeskommunen likevel for beste
klasser vedta å overskride klassedelingstallene. Av eget tiltak eller etter klag
berørte elever kan departementet sette slikt vedtak til side eller kreve tilførin
ekstra ressurser til undervisningen i vedkommende klasse. Klage behandle
reglene i forvaltningsloven.

I hver 1. klasse i grunnskolen skal det være minst en tilsatt i undervisning
ling pr. 18 barn.

Kapittel 9 Ledelse, funksjoner, utstyr og læremidler i skolen

§ 9-1 Ledelse

Hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
Som faglig, pedagogisk og administrativ leder ved hver skole skal det tils

rektor. Kravet om rektor gjelder ikke for grunnskole som bare har klassetrinne
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7, og som har mindre enn 90 elever. I slike tilfeller kan rektor ved annen grunn
være leder.

§ 9-2 Stillinger, tjenester og funksjoner

Elevene har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkesmuligheter og y
valg og om sosiale spørsmål. 

Hver grunnskole skal ha bibliotek tilpasset skolens størrelse og lokale for
Biblioteket skal ha både en pedagogisk og allmennkulturell funksjon. Skolen
samarbeide med folkebiblioteket i kommunen. 

Elevene i videregående skole skal ha tilgang til bibliotektjeneste.
Dersom annet ikke følger av lov eller forskrift, fastsetter kommunen og fylk

kommunen hvilke stillinger, tjenester og funksjoner det skal være i skolen. 

§ 9-3 Utstyr mv.

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolene s
tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler.

Departementet kan gi forskrifter om elevenes sikkerhet.

§ 9-4 Læremidler

Lesebøkene i grunnskolens norskfag skal ha tilstrekkelig tilfang på begge m
mer slik at elevene lærer å lese både bokmål og nynorsk. 

I andre fag enn norsk kan det bare benyttes lærebøker som foreligger på b
og nynorsk og til samme pris. I særlige tilfeller kan departementet i forskrift g
unntak fra denne regelen.

Departementet kan gi forskrifter om plikt til å innhente og publisere sakkyn
vurderinger av lærebøker som nyttes i grunnskolen eller i videregående opplæ

Stortinget bevilger hvert år tilskudd til utgivelse av lærebøker for videregåe
opplæring.

Kapittel 10 Personalet i skolen mv.

§ 10-1 Utdanningskrav for førskolelærer, allmennlærer, faglærer, adjunkt og le

Førskolelærer skal ha avsluttet 3 års utdanning fra høgskole eller annen instit
Utdanningen skal omfatte:

a. Pedagogisk teori.
b. Faglig-pedagogisk studium i fag, fagområde og arbeidsområde som p

for pedagogisk arbeid i barnehage. Studiet av minst ett fag, fagområde eller ar
område skal til vanlig svare til minst 1/2 års vanlig studietid.

Allmennlærer skal ha avsluttet 4 års utdanning fra høgskole, universitet
annen institusjon. Utdanningen skal omfatte:

a. Pedagogisk teori.
b. Innføring i formål, grunnleggende innhold og arbeidsmåter i de fleste ob

toriske fag og emner som er med i gjeldende læreplan for grunnskolen (fagdid
innføring).

c. Fag- og emnestudium i fag, fagområde eller arbeidsområde, herunder kr
domskunnskap med livssynsorientering, norsk, matematikk og et praktisk-es
fag. I norsk kan en av de offisielle målformene byttes ut med samisk. Fag- og e
studiene kan ha ulikt omfang, men minst ett av dem skal svare til 1/2 års vanli
dietid, eller mer.
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Faglærer skal ha avsluttet 3 års utdanning fra høgskole, universitet eller a
institusjon. Utdanningen skal omfatte:

a. Pedagogisk teori.
b. Studium i ett eller to fag, fagområde eller arbeidsområde og innføring i e

som passer for arbeid i skolen.
Adjunkt må ha en av følgende utdanninger:
a. Eksamen av lavere grad fra universitet eller høgskole med fagkrets tilp

arbeid i skolen, og pedagogisk utdanning.
b. Utdanning som lærer og ett års videreutdanning fra universitet eller høgs

Utdanningen kan være delt på fag, fagområde eller arbeidsområde, hvert med
1/2 år vanlig studietid. Kravet om ett års videreutdanning gjelder ikke når lær
danningen er 4-årig allmennlærerutdanning som består av tilsvarende utdann

Lektor må ha en av følgende utdanninger:
a. Eksamen av høyere grad fra universitet eller høgskole med fagkrets som

ser for arbeid i skolen, og pedagogisk utdanning.
b. Utdanning som adjunkt og hovedfagseksamen eller videreutdanning fra

versitet eller høgskole på hovedfagsnivå. Hovedfagstudiet må være på mins
bygd på en enhet i adjunktutdanningen.

c. Utdanning som lærer og videreutdanning på hovedfagsnivå som må sv
minst 3 års vanlig studium. 

Førskolelærer, allmennlærer, faglærer, adjunkt og lektor må ha praktisk-p
gogisk utdanning som svarer til minst ett års vanlig studietid.

Departementet kan gi godkjenning som faglærer og adjunkt på grunnla
annen likeverdig kompetanse som består av utdanning med tillegg av eve
praksis. Departementet kan gi godkjenning som lektor på grunnlag av annen
verdig utdanning. Ved godkjenning av lektorkompetanse for fag tilknyttet kuns
risk virksomhet der det ikke er et tilstrekkelig utdanningstilbud ved norske ut
ningsinstitusjoner, kan det som tillegg til utdanning også legges vekt på pra
Departementet kan gi godkjenning som førskolelærer, allmennlærer, fagl
adjunkt og lektor på grunnlag av annen likeverdig utdanning fra utlandet.

Departementet gir forskrifter om det nærmere innhold i utdanningskrav
herunder om hva som skal regnes som likeverdig utdanning og praksis.

Departementet kan gi forskrifter om tilleggsprøve for søkere med utdannin
utlandet som ikke bygger sin søknad på utdanning og/eller praksis fra land s
omfattet av EØS-avtalen.

§ 10-2 Krav om utdanningsnivå mv. for undervisningsstillinger i skolen

Den som skal tilsettes i undervisningsstilling i grunnskolens 1.-4. trinn, skal v
allmennlærer eller førskolelærer med kompetanse i lese-, skrive- og talloppl
som tilsvarer den som gis i 4-årig allmennlærerutdanning. Faglærer, adjunkt o
tor kan tilsettes for undervisning på 1.-4. trinn i fag angitt i forskrift fra departem
tet.

Den som skal tilsettes i undervisningsstilling i grunnskolens 5.-7. trinn, 
være allmennlærer. Faglærer, adjunkt og lektor kan tilsettes i undervisningss
på 5.-7. trinn dersom vedkommende har faglig fordypning tilsvarende 1/2 års
dietid som er relevant for de fag vedkommende tilsettes for å undervise i. 

Den som skal tilsettes i undervisningsstilling i grunnskolens 8.-10. trinn
være allmennlærer, faglærer, adjunkt eller lektor med faglig fordypning tilsvar
1/2 års studietid som er relevant for minst ett av de fagene vedkommende til
for å undervise i. Kravet om faglig fordypning gjelder ikke for valgfag fastsat
kommunen eller skolen.
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Den som tilsettes i undervisningsstilling i videregående skole, skal være fa
rer, adjunkt eller lektor med faglig fordypning som er relevant for de fag vedk
mende tilsettes for å undervise i.

Departementet kan gi forskrifter om at også andre utdannelser kan kvalif
til å gi spesialundervisning. Departementet gir nærmere forskrifter om kravet til
lig fordypning etter annet, tredje og fjerde ledd. Når det foreligger særlige gru
kan departementet gi forskrifter om kompetansekrav som avviker fra krave
denne paragraf.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for aldersblandede klasser så la
passer.

§ 10-3 Krav om utdanningsnivå mv. for rektor

Den som skal tilsettes som rektor, må oppfylle ett av de kompetansekrav etter
2 som gjelder for undervisningsstilling i det skoleslag eller på de klassetrinn 
kommende skal være rektor for, og må ha arbeidet i minst tre år med underv
eller med administrativt arbeid i skole. 

§ 10-4 Kompetansekrav for opplæring spesielt organisert for voksne

Departementet kan gi forskrifter om kompetansekrav for medarbeidere i opplæ
spesielt organisert for voksne etter loven her. 

§ 10-5 Kompetansekrav for personale ved faste leirskolesteder

Departementet kan gi forskrifter om kompetansekrav for personalet ved faste
skolesteder. 

§ 10-6 Utlysing av stillinger

Undervisningsstillinger og rektorstillinger skal lyses ut offentlig. Kravet om s
utlysing gjelder ikke for stillinger som er ledige for et kortere tidsrom enn 6 må
der, eller når arbeidsgiver skal tilby stillingen til arbeidstaker eller tidligere arbe
taker i virksomheten i henhold til lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidvern
arbeidsmiljø m.v. § 60 om oppsigelsesvern og § 67 om fortrinnsrett til ny tilset

§ 10-7 Valg mellom flere søkere

Ved valg mellom flere søkere til samme stilling skal det legges vekt på utdan
og praksis, hvilket undervisningsbehov tilsettingen skal ta sikte på å dekk
søkerens egnethet for stillingen for øvrig.

§ 10-8 Midlertidig tilsetting

Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene i lov eller forskrift,
andre tilsettes i midlertidig stilling. Ved tilsetting i vikariater som utløper før 
juli, skal tilsettingen ha samme varighet som vikariatet. Ellers skal tilsettingen
til og med 31. juli. 

Arbeidsforholdet for midlertidig tilsatt med mer enn fire års sammenhenge
tjeneste i undervisningsstilling kan bare bringes til opphør ved oppsigelse 
avskjed etter reglene i lov 04.02.1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m
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§ 10-9 Praksisplasser i skolen

Departementet kan i det enkelte tilfelle eller i forskrift gi pålegg om at kommu
eller fylkeskommuner skal gi praktikanter fra universitet og høgskole praksi
veiledning i skolen. Departementet kan herunder gi bestemmelser om utvelg
av den som skal forestå praksisopplæringen.

§ 10-10 Etterutdanning

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal medvirke til at undervisningsp
nale, skoleledere og personale med særoppgaver i skoleverket får anledning t
utdanning, med sikte på fornyelse og utvidelse av faglig og pedagogisk kunn
og for å holde seg orientert om og på høyde med utviklingen i skole og samfu

§ 10-11 Fritak for undervisningsplikten i kristendomsfaget

Bare medlem av Den norske kirke eller Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 
pålegges å undervise i kristendomsfaget. 

§ 10-12 Virksomhetsbegrepets anvendelse på fylkeskommunen og kommune

Som arbeidsgiver for personalet i opplæringsvirksomhet etter loven her skal fy
kommune eller kommune anses som én virksomhet i forhold til lov 4. februar 
nr. 4 om arbeidvern og arbeidsmiljø m.v. § § 60 nr. 2 og 67. 

Kapittel 11  Organer for medinnflytelse i skolen

§ 11-1 Samarbeidsutvalg i grunnskolen

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representan
undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for eleve
to for kommunen. Rektor er sekretær med møte-, tale- og forslagsrett. Elevrep
tantene deltar ikke i behandlingen av saker som omfattes av taushetsplikt et
eller forskrift.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen
som samarbeidsutvalget får styringsoppgaver delegert fra kommunen, kan ko
nen oppnevne flere representanter til utvalget.

Dersom kommunen oppnevner et annet styre for skolen enn samarbeids
get, jf. kommuneloven § 11, skal minst to representanter for foreldrene være 
styret. Rektor har møte-, tale- og forslagsrett.

Kommunen kan opprette felles samarbeidsutvalg for grunnskole og komm
barnehage. Der begge parter ønsker det kan det etableres tilsvarende ordning
vat barnehage og kommunal skole. Samarbeidsutvalget skal i slike tilfeller 
representanter for elevene, en representant for undervisningspersonale, en re
tant for andre tilsatte i skolen, to representanter for de tilsatte i barnehagen, to
sentanter for foreldrerådet i skolen, to representanter for foreldrerådet i barneh
I tillegg til de representanter for kommunen som følger av første og annet ledd
eier av barnehagen oppnevne inntil to medlemmer. Rektor for skolen eller styr
barnehagen er sekretær med møte-, tale- og forslagsrett.
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§ 11-2 Elevråd i grunnskolen

Ved hver grunnskole skal det for 8.-10. klassetrinn være et elevråd med en 
sentant for hver klasse. Representantene velges senest tre uker etter skoles
høsten. 

Et medlem av undervisningspersonalet skal ha som oppgave å bistå elev
arbeidet. Elevrådskontakten har møte- og talerett. 

Rådets leder innkaller til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. R
skal innkalles når 1/3 av medlemmene i rådet eller rektor krever det. 

Rådet skal fremme fellesinteressene til elevene ved skolen og arbeide
skape et godt skolemiljø. 

§ 11-3 Klasseråd i grunnskolen

For hver klasse i grunnskolen skal det være et klasseråd der alle elevene er m
mer.

Klassestyreren skal bistå i klasserådsarbeidet. Klassestyreren har møte- o
rett.

Klasserådet skal fremme interessene til elevene i klassen og sammen
lærerne og foreldrene arbeide for å skape et godt miljø i klassen. Klasseråde
uttale seg i saker det får fra elevrådet, og skal drøfte saker som skal opp i elev

§ 11-4 Foreldreråd i grunnskolen

Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har 
skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at e
og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldreråde
arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivs
positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfun

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to represent
derunder lederen, med personlige varamenn til samarbeidsutvalget. 

§ 11-5 Skoleutvalg ved videregående skoler

Ved hver videregående skole skal det være et skoleutvalg med representante
tilsatte og fylkeskommunen, samt to representanter valgt av elevrådet. Rek
sekretær med møte-, tale- og forslagsrett.

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
Dersom fylkeskommunen oppnevner et annet styre ved skolen enn skole

get, jf. kommuneloven § 11, skal elevene ha minst to representanter i dette s

§ 11-6 Elevråd og allmøte ved videregående skole

Hver videregående skole skal ha et elevråd med minst ett medlem for hver 20
Elevrådet velges ved skriftlig avstemning. 

Elevrådet skal blant annet arbeide for elevenes arbeidsforhold og velferd
resser. 

Dersom elevrådet eller en femtedel av elevene ønsker det, skal det hold
møte for alle elevene ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøte i sake
er nevnt i innkallingen til møtet, og når mer enn halvparten av skolens elever
stede og avgir stemme.
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§ 11-7 Fellesregler

Råd, utvalg eller styre etter reglene i § § 11-1 til 11-6 velger selv leder og nest
De velger også sekretær når rektor ikke er tillagt denne funksjonen. 

§ 11-8 Elevrepresentanter i fylkeskommunale nemnder

Representanter for elevene i fylkeskommunen har møte- og talerett i nemnde
samme regler som for de tilsattes møte- og talerett, jf. kommuneloven § 26.

§ 11-9 Foreldreutvalget for grunnskolen

Departementet oppnevner Foreldreutvalget for grunnskolen. Utvalget skal ha 
nestleder og fem andre medlemmer. Funksjonstiden er fire år. Departementet
nærmere forskrifter om foreldreutvalget, dets gjøremål, arbeidsordning og bru
konsulenter.

§ 11-10 Dispensasjon

Etter søknad fra kommunen eller fylkeskommunen kan departementet ved for
gjøre unntak fra bestemmelsene i § § 11-1 til 11-7 når det er overveiende sann
at dette vil gi elever og foreldre ved en skole større innflytelse på skolens virk
het. Slik forskrift gis først for to år og kan deretter gis uten tidsbegrensning. 

Til søknaden skal det vedlegges uttalelse fra elevrådet, foreldrerådet og s
beidsutvalget eller skoleutvalget ved skolen.

Kapittel 12  Organer tilknyttet fag som har læretid i bedrift

§ 12-1 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Kongen oppnevner Rådet for fagopplæring i arbeidslivet. Rådet skal bistå de
mentet med råd og ta initiativ for å fremme fagopplæring. Rådet skal ha repr
tanter for arbeidslivets parter og for departementet. Mer enn halvparten av me
mene skal representere arbeidslivet med et like antall medlemmer for arbe
verne og arbeidstakerne. Rådets sammensetning og oppgaver fastsettes av d
mentet.

Rådet skal uttale seg før departementet vedtar
– at et fag eller arbeidsområde skal ha læretid i bedrift
– at et fag eller arbeidsområder ikke lenger skal ha læretid i bedrift
– overordnede retningslinjer for opplæringens innhold i fag eller arbeidsomr

som har læretid i bedrift
– forskrifter om fagprøve og svenneprøve.

§ 12-2 Opplæringsråd

Hvert fag/fagområde som kan ha læretid i bedrift, skal være tilknyttet et faglig 
læringsråd. Departementet bestemmer, etter forslag fra Rådet for fagopplæ
arbeidslivet, hvilke opplæringsråd som skal opprettes, størrelsen på opplæri
det, hvilke faglige virkefelt opplæringsrådet skal dekke, og reglement for op
ringsrådets virksomhet. Reglementet skal inneholde bestemmelser om sekre
sekretærfunksjon.

Opplæringsrådet skal ha likt antall representanter for arbeidsgiverne og arb
takerne, oppnevnt etter forslag fra tariffpartene i arbeidslivet. Opplæringsråde
dessuten ha medlemmer med bredt kjennskap til opplæringens innhold og o
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Departementet oppnevner opplæringsrådet. Funksjonstiden er fire år. Led
nestleder velges blant partenes representanter for to år.

Opplæringsrådet skal utarbeide forslag til sluttkompetanse for fag eller arb
områder som har læretid i bedrift. Rådet skal avgi uttalelse om opplæringen
hold i slike fag eller arbeidsområder, herunder om samlet læretid for det enkel
eller arbeidsområde.

Rådet skal uttale seg før departementet - vedtar forskrifter om godskrivin
tidligere gjennomgått skole, kurs eller annen fagopplæring som læretid eller 
sistid
– godkjenner fagutdanning fra annet land som likeverdig med norsk fagutdan
– vedtar forskrifter om hvordan et fags teorikrav skal dekkes når forskriftene

opplæringens innhold etter § 3-3 ikke forutsetter gjennomgått grunnkur
videregående kurs før opplæring i bedrift

– vedtar forskrifter om annen opplæring med bestått eksamen som kan go
nes som teoretisk del av fagprøven for kandidat som avlegger prøve ut
læreforhold.

§ 12-3 Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutvalg

Fylkeskommunen oppnevner yrkesopplæringsnemnd med oppgaver etter § 1
Nemnda skal ha sju medlemmer med personlige varamedlemmer. To me

mer oppnevnes etter forslag fra arbeidstakernes organisasjoner og to etter fors
arbeidsgivernes organisasjoner. Dessuten skal det oppnevnes en lærlingre
tant. Fylkeskommunen oppnevner direkte ett medlem med spesiell inns
nærings- og sysselsettingsspørsmål og ett medlem med spesiell innsikt i skole
mål. Nemndas funksjonstid er den samme som fylkestingets. Leder og nes
oppnevnes for to år om gangen.

En representant for fylkesarbeidskontoret og en representant for fylkeskom
nen har møte- og talerett og har rett til å få sin mening protokollert.

Nemnda er ikke underlagt fylkeskommunens instruksjonsmyndighet ved
– godkjenning av lærekontrakter og lærebedrifter
– utøvelse av tilsynsansvar - utstedelse av fag- og svennebrev - formidlin

elever til den enkelte lærebedrift.

Ved utøvelse av andre oppgaver er nemnda underlagt fylkeskommunens in
sjonsmyndighet dersom ikke annet følger av forskrifter gitt etter syvende ledd

Fylkeskommunen stiller sekretariat for nemnda. Sekretariatet er underlag
keskommunen i spørsmål som gjelder sekretariatets økonomi og organisasjo

Departementet kan gi nærmere forskrifter om nemndas virksomhet, heru
om hvilke oppgaver som kan delegeres til sekretariatet og om fylkeskommu
instruksjonsmyndighet i forhold til nye oppgaver som pålegges i forskrifter ett
12-4 sjette ledd. 

Hvis den ikke vedtar å benytte prøvenemnd som yrkesutvalg, oppne
nemnda rådgivende yrkesutvalg for det enkelte fag eller fagområde. Departem
kan gi forskrifter om yrkesutvalgenes sammensetning og virksomhet.

§ 12-4 Yrkesopplæringsnemndas oppgaver

Yrkesopplæringsnemnda formidler elevene til de lærebedrifter den har in
avtale om læreplasser med. Departementet kan gi forskrift om framgangsmåt
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Yrkesopplæringsnemnda utsteder fagbrev og svennebrev på grunnlag av 
prøve.

Yrkesopplæringsnemnda fører tilsyn med opplæring i bedrift etter loven
Nemnda har et utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæri
arbeidslivet. 

Nemnda gir rapport til fylkeskommunen, Rådet for fagopplæring i arbeids
og departementet om virksomheten og om tiltak av betydning for fagopplærin

Fylkeskommunen kan pålegge nemnda andre oppgaver i tilknytning til fag
læringen. 

Departementet kan i forskrift pålegge nemnda andre oppgaver i tilknytnin
fagopplæringen enn de oppgaver som følger av denne paragraf og lovens "Oversikt
over Norges internasjonale forpliktelser innen opplæringssektoren" i kap. 4.

§ 12-5 Læreplangrupper

Departementet oppretter læreplangrupper som skal bistå i arbeidet med å fa
opplæringens innhold i fag eller arbeidsområder som har læretid i bedrift.

Læreplangruppene sammensettes med like antall representanter fra arbei
og skolesiden. Opplæringsrådene foreslår de medlemmene i læreplangruppe
skal ha bakgrunn fra næringslivet. Departementet oppnevner de øvrige me
mene.

§ 12-6 Medlemmer av råd og nemnder

Den som oppnevnes eller velges som medlem av Rådet for fagopplæring i ar
livet, opplæringsråd eller statlige nemnder for lærlingvurdering opprettet etter
3, er pliktig til å motta vervet. Medlemmer kan likevel kreve seg fritatt for ny o
nevning i like lang tid som de har gjort tjeneste i sammenheng. Den som har f
år, kan kreve seg fritatt.

Kapittel 13  Privat opplæring

§ 13-1 Lovens anvendelse for private grunnskoler

Private grunnskoler skal godkjennes av departementet. Godkjenning skal g
skolen oppfyller kravene i annet og tredje ledd. Den som driver privat grunns
uten godkjenning, kan straffes med bøter.

Lovens § § 1-2, 1-4, 2-3 og 2-5 med forskrifter gjelder for innholdet og for v
dering i privat grunnskole så langt bestemmelsene ikke kommer i strid med N
internasjonale forpliktelser eller det formål opplæringen får statstilskudd på gr
lag av, jf. § 13-3.

For private grunnskoler gjelder også § § 2-2, 2-4 første til tredje ledd og s
ledd, 2-6, 2-7, 8-2, 8-3, kapittel 9, § § 10-1 - 10-3, 10-8, 10-11, kapittel 11, § §
1, 15-3 fjerde ledd og kapitlene 16 og 17. 

Elevene ved skoler som mottar tilskudd etter § 13-3, har rett til skyss 
lovens kapittel 7-1, men ikke utover kommunegrensen i den kommunen der e
bor. Elevene har rett til skyss etter § 7-4 også utover kommunegrensen. Ko
nens og fylkeskommunens ansvar etter § 14-5 gjelder tilsvarende. 

Lovens § 11-1 gjelder ikke for private grunnskoler som mottar statstilsk
etter § 13-3. 
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§ 13-2 Lovens anvendelse for privat opplæring i hjemmet

For privat grunnskoleopplæring i hjemmet (hjemmeopplæring) gjelder krav
etter § 13 -1 annet ledd. For slik opplæring gjelder også § 15-2.

§ 13-3 Godkjenning med rett til statstilskudd

En privat grunnskole eller videregående skole som er opprettet av religiøse og
etiske grunner, som et faglig-pedagogisk alternativ, for å dekke et kvantit
undervisningsbehov eller for undervisning av norske barn og ungdom i utla
kan etter søknad godkjennes av departementet med rett til årlige driftstilskudd
§ 13-4. Departementet gir forskrifter om vilkår for godkjenning.

Vedtaket om godkjenning med rett til tilskudd skal omfatte et bestemt ele
eller bestemt antall klasser og et bestemt opplæringstilbud.

Dersom skolen overdras, faller godkjenningen bort ved utløpet av skoleår

§ 13-4 Beregning av tilskudd og egenandeler

Tilskuddsgrunnlaget skal omfatte tilsvarende driftsutgifter pr. elev i offentlige s
ler, med unntak av utgifter til skolebygg og elevenes eget ordinære skolemat
Departementet gir nærmere forskrifter. 

Tilskuddet skal være 85 % av tilskuddsgrunnlaget. Skoler for funksjonsh
mede får dekket alle utgifter som går inn under tilskuddsgrunnlaget. 

Arbeidsgiverandelen av pensjonsinnskudd for undervisningspersonale i g
skoler blir betalt av departementet. For videregående skoler blir arbeidsgiver
len betalt på samme måte som for personale i den offentlige videregående sk

Skolene kan gis tilskudd til dekning av andre utgifter.
Elevenes egenandel kan ikke settes høyere enn det som er nødvend

sammen med offentlig tilskudd å dekke utgifter som svarer til utgiftsnvået ved
svarende offentlige skoler.

Alle offentlige tilskudd og egenandeler fra elevene skal komme eleven
gode.

§ 13-5 Inntak av elever, spesialundervisning mv.

Skoler som mottar statstilskudd etter § 13-3, skal ha hele landet som inntakso
og være åpen for alle som fyller vilkår for inntak i tilsvarende offentlig skole. D
gjelder også for norske skoler i utlandet. Departementet kan dispensere fra
kravet. 

Ved inntak skal søkere med rett til opplæring etter loven her prioriteres. 
lene skal ha et inntaksreglement som angir den øvrige prioriteringen av søker
som søkningen er større enn skolens kapasitet. Reglementet kan fastsette p
ring ut fra skolens religiøse eller etiske formål eller ut fra andre saklige hensy

Melding om inntak av elever i grunnskoler skal sendes elevenes hjem
mune. Melding om inntak av elever i videregående skoler skal sendes ele
hjemfylke.

For elever ved skoler som mottar statstilskudd etter § 13-3, gjelder lovens k
tel 5 om spesialundervisning.
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§ 13-6 Styre

For skoler som mottar statstilskudd etter § 13-3, oppnevner skoleeieren et styr
skal være øverste ansvarlige organ ved skolen. Med samtykke fra departemen
to eller flere skoler ha felles styre. 

Styret vedtar selv skolens budsjett, reglementer og instrukser for skole
eventuelt internat knyttet til skolen og størrelsen på skolepengene. 

Styret vedtar selv innenfor lovens rammer hvilke stillinger det skal være
skolen, og hvilke oppgaver disse skal ha.

Styret har ansvaret for regnskapet.
Rett til å være til stede på møter i styret, til å si sin mening og få den tilført

tokollen har:
a. en representant for elevene ved skolen
b. en representant for foreldrerådet ved skole som har slikt råd
c. en representant for undervisningspersonalet ved skolen
d. en representant for andre tilsatte ved skolen
e. rektor
f. en representant oppnevnt av departementet.
Elevrepresentanter i grunnskolen skal ikke delta i behandlingen av sake

omfattes av lov- eller forskriftsfestet taushetsplikt. Departementet kan i særlig
feller gi dispensasjon fra reglene under punktene a-f.

§ 13-7 Særlig om private videregående skoler som mottar statstilskudd

For private videregående skoler som mottar statstilskudd etter § 13-3, gjelder 
3, 1-4, 3-2, 3-3, 3-5, 3-6, 8-2, 8-3, kapittel 9, § § 10-1 - 10-3, 10-8, 11-6, 11-7
10, 15-1, 15-3 fjerde ledd og kapitlene 16 og 17. Lovens § 3-3 med forskrifter 
der så langt de ikke kommer i strid med Norges internasjonale forpliktelser o
formål skolen får tilskudd på grunnlag av, jf. § 13-3.

Elevene ved videregående skoler som mottar tilskudd etter § 13-3, har r
skyss etter lovens § 7-1, men ikke utover fylkesgrensen i det fylket der eleven
Elevene har rett til skyss etter § 7-4 også utover fylkesgrensen. Fylkeskomm
ansvar etter § 14-5 gjelder tilsvarende.

§ 13-8 Lønns- og arbeidsvilkår

Undervisningspersonale og skoleledere ved private skoler som er godkjent e
13-1 eller § 13-3, har rett til samme lønns- og arbeidsvilkår som ved tilsvar
offentlige skoler. 

§ 13-9 Myndighet og ansvar

Eier av privat skole godkjent etter § § 13-1 og 13-3 har den myndighet og det a
som ellers er tillagt kommune eller fylkeskommune. Når skolen etter loven h
pålagt å ha styre, skal myndigheten og ansvaret tilligge styret. 

Kommunen og fylkeskommunen fatter vedtak om og dekker utgiftene til sp
alundervisning etter lovens kapittel 5. Fylkeskommunen fatter vedtak om bortfa
rettigheter etter § 3-6.

§ 13-10 Tilskudd til elever ved utenlandske eller internasjonale skoler

Til norske statsborgere som er elever ved utenlandske eller internasjonale g
skoler i Norge eller i utlandet, kan det gis tilskudd til kompletterende undervisn
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Til norske statsborgere som er elever ved utenlandske eller internasjonale vid
ende skoler i Norge eller i utlandet, kan det gis tilskudd til delvis dekning av sk
pengene. Departementet gir nærmere forskrifter.

Kapittel 14  Kommunens, fylkeskommunens og statens ansvar

§ 14-1 Kommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring

Kommunen skal oppfylle rett til grunnskoleopplæring etter loven her for alle 
er bosatt i kommunen. Ansvaret gjelder ikke elever som fylkeskommunen
ansvar for etter § 14-2.

Departementet gir forskrifter eller pålegg i enkelttilfeller om hvem som s
regnes som bosatt i kommunen, og om refusjon av andre kommuners utgif
grunnskoleopplæring. 

Offentlige grunnskoler skal være kommunale. I særlige tilfeller kan staten e
med departementets samtykke, en fylkeskommune drive grunnskoler.

Kommunen skal ha skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen
skolenivået.

§ 14-2 Fylkeskommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring

Fylkeskommunen skal oppfylle rett til grunnskoleopplæring i sosiale og medisi
institusjoner som eies av fylkeskommunen, eller som drives for fylkeskommu
regning.

§ 14-3 Fylkeskommunens plikt til å sørge for videregående opplæring

Fylkeskommunen skal oppfylle rett til videregående opplæring etter loven he
alle som er bosatt i fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen skal gi tilbud til søkere uten rett etter § 3-1. Departem
gir nærmere forskrifter, herunder om omfanget av tilbudet.

Departementet gir forskrifter eller pålegg i enkelttilfeller om hvem som s
regnes som bosatt i fylkeskommunen, og om refusjon av andre fylkeskomm
utgifter til videregående opplæring. Departementet kan pålegge fylkeskommu
opprette videregående opplæringstilbud som omfatter søkere fra andre fylker

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i fengsel. Dep
mentet kan i særlige tilfeller pålegge fylkeskommunen oppgaver i forbindelse
annen opplæring i fengsel. 

Fylkeskommunen skal planlegge og utbygge det videregående opplærin
bud under hensyn til blant annet nasjonale målsettinger, søkernes ønsker o
funnets behov for videregående opplæring i alle utdanningsretninger og for 
aldersgrupper, samt sitt ansvar for opplæring i fengsel og i sosiale og medis
institusjoner og behovet for særskilt tilrettelagt opplæring. 

Offentlige videregående skoler skal være fylkeskommunale. I særlige tilf
kan staten eller, med departementets samtykke, en kommune drive videreg
skoler.

§ 14-4 Særlig om voksenopplæring

Staten skal sørge for den generelle utvikling av voksenopplæringen. Kommune
ansvaret for planlegging og utvikling av grunnskoleopplæring for voksne i kom
nen. Fylkeskommunen har ansvaret for planlegging og utvikling av videregå
opplæring for voksne i fylket. 
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Dersom kommunen eller fylkeskommunen ikke kan dekke behovet for op
ring gjennom eksisterende tilbud, kan gjennomføringen av opplæringen overla
studieforbund som er godkjent etter lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæ
10.

§ 14-5 Særlig om ansvaret for skoleskyss

Kommunen er ansvarlig for skyss av grunnskoleelever som har rett til skys
grunn av farlig skolevei. For øvrig er fylkeskommunen ansvarlig for skyss e
reglene i kapittel 7. Kommunene betaler refusjon etter persontakst for grunns
elever som skysses av fylkeskommunen.

Blir kommunen og fylkeskommunen ikke enige om organisiering og finans
ing av skoleskyss, kan departementet gi pålegg. 

§ 14-6 Oslo kommune

Oslo kommune har også de rettigheter og plikter som i loven her er tillagt fy
kommunen. 

§ 14-7 Tilskudd fra staten

Staten gir tilskudd til dekning av kommunenes og fylkeskommunenes utgifter
skuddet gis normalt som rammetilskudd etter regler gitt av departementet.

Staten yter årlig et tilskudd til Statens Pensjonskasse som tilsvarer pensjo
skuddene for grunnskolen. 

Kapittel 15  Kontroll, tilsyn og klage

§ 15-1 Statlig tilsyn og kontroll

Departementet gir råd og veiledning om skolefaglige spørsmål og skal for 
samarbeide med kommuner, fylkeskommuner og eiere av private skoler for å
et godt og likeverdig opplæringstilbud i samsvar med lov og forskrifter.

Departementet fører tilsyn med virksomhet etter loven her og skal i den fo
delse gis adgang til skoleanlegg og dokumentasjon. 

Dersom det avdekkes forhold som står i strid med loven her eller med forsk
gitt i medhold av loven og som kan ha skadelige følger for elever eller andre
som på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan departementet gi pålegg
rette på forholdene. 

Departementet kan gi forskrifter om rapportering om og evaluering av op
ringsvirksomhet som omfattes av loven her. 

§ 15-2 Kommunalt tilsyn med hjemmeopplæring

Kommunen fører tilsyn med pliktig opplæring for barn og unge som ikke g
skole, og kan kalle dem inn til særskilte prøver.

§ 15-3 Særlige regler om klageinstans

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen. For enkeltve
personalsaker gjelder likevel reglene om klageinstans i forvaltningsloven § 28

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om inntak, tap av rettighe
spesialundervisning i videregående opplæring.
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Opplæringsrådet er klageinstans for vedtak i yrkesopplæringsnemndene i
der nemnda ikke er underlagt fylkeskommunens instruksjonsmyndighet, jf. § 1

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak i private skoler der elev
parter. 

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 5-2.

Kapittel 16  Forvaltningslovens anvendelse. Opplysningsplikt

§ 16 -1 Forvaltningslovens anvendelse

Forvaltningsloven gjelder for den virksomhet etter loven her som drives av for
ningsorganer, med de særregler som er fastsatt i loven her.

Reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § § 13 - 13e gjelder for pri
skoler godkjent etter § § 13- 1 og 13-3. For enkeltvedtak om inntak og bortvis
av elever i slike skoler gjelder forvaltningsloven. For øvrig gjelder forvaltning
ven så langt den selv fastsetter.

§ 16-2 Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Personalet i skole etter loven her skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhol
kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal personalet av eget tiltak gi opplysning
barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemme
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov 17. juli 1992 nr. 1
om barneverntjenester § § 4-10 til 4-12, eller når et barn har vist vedvarende 
lige atferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer s
ansvarlige for gjennomføringen av lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjene
skal personalet gi slike opplysninger. 

§ 16-3 Opplysningsplikt til sosialtjenesten

Personalet i skole etter loven her skal i klientsaker gi råd og veiledning til sosi
nesten. De skal være oppmerksomme på forhold som bør føre til tiltak fra sos
nestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slik
hold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis med samtykke av eleven, eve
foreldre, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetspl

Kapittel 17 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

§ 17-1 Ikrafttreden

Kongen gir forskrifter om lovens ikrafttreden. 

§ 17-2 Overgangsbestemmelser

Personale i grunnskolen som er tilsatt i uoppsigelig stilling når loven trer i kraft,
ikke sies opp. For dette personalet får lov 13.06.1969 nr. 24 om grunnskolen
nr. 1 annet ledd og § 24 nr. 2 fortsatt anvendelse.

For personer som når loven trer i kraft er kvalifisert som allmennlærer, gje
ikke § 10-1 annet ledd om allmennlærerutdanningens varighet.

For personer som ved lovens ikrafttreden har oppfylt kravene i lov 8. juni 1
nr. 49 om lærerutdanning § 10 om godkjent pedagogisk utdanning, gjelder i
10-1 sjette ledd.
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§ 17-3 Opphevelse av andre lover

Fra den tid loven trer i kraft, oppheves:
1. Lov 13. juni 1979 nr. 24 om grunnskolen
2. Lov 8. juni 1973 nr. 49 om lærerutdanning
3. Lov 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring
4. Lov 23. mai 1980 nr. 55 om fagopplæring i arbeidslivet
5. Lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private skular

§ 17-4 Endringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft, foretas følgende endringer i andre lover:
1. Lov 28.05.1976 nr. 35 om voksenopplæring
§ 2 nr. 1 skal lyde:
1. Studiearbeid i tilskottsberettigede studieforbund.
§ 2 nr. 2 oppheves.
§ 2 nr. 3 blir ny nr. 2 og skal lyde:
2. Alternative tilbud om førstegangsutdanning for voksne.
§ 2 nåværende nr. 4 blir ny nr. 3 og skal lyde:
3. Etterutdanning og kortere kurs som ikke er deler av førstegangsutdanning

ved høgre utdanningsinstitusjoner.
§ 2 nr. 5 oppheves.
§ 2 nåværende nr. 6 blir ny nr. 4 og skal lyde:
4. Arbeidsmarkedsopplæring.
§ 2 nåværende nr. 7, 8 og 9 blir nye nr. 5, 6 og 7.
Nytt § 2 tredje ledd skal lyde:
For grunnskoleopplæring og videregående opplæring spesielt organiser

voksne gjelder opplæringsloven.
§ 3 nr. 3 skal lyde:
3. Arbeidsmarkedsopplæring.
§ 3 nr. 4 skal lyde:
4. Tilskott til fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og institusjoner,

bedrifter og landssammenslutninger av bedrifter etter de prinsipper som er fa
i denne lov.

§ 4 første ledd nr. 2 oppheves.
§ 4 første ledd nr. 3 blir ny nr. 2 og skal lyde:
2. Tilskott til organisasjoner og institusjoner etter de prinsipper som er fastla

i denne lov.
§ 4 annet ledd oppheves.
§ 5 første ledd nr. 2 oppheves.
§ 5 første ledd nr. 3 blir ny nr. 2.
§ 5 annet ledd oppheves.
§ 6 skal lyde:
§ 6. Studieforbundenes oppgaver
Etter denne lov er studiearbeid blant voksne ubundet av bestemte pen

eksamener en oppgave for de frivillige, ideelle studieforbund.
Studieforbundene skal også kunne engasjere seg i alternative tilbud om før

gangsutdanning for voksne (jfr § 7), og i tilbud om førstegangsutdanning spesie
organisert for voksne i henhold til opplæringsloven § 14-4 annet ledd.

§ 7 første ledd skal lyde:
Alternative tilbud om førstegangsutdanning som er spesielt tilpasset inter

og behov hos voksne med praksis fra arbeids- og samfunnsliv skal kunne utv
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Arbeidet kan foregå i regi av høgre utdanningsinstitusjoner og tilskottsberettiged
studieforbund.

§ 7 annet ledd skal lyde:
Styringsorgan som nevnt i § 15 godkjenner alternative tilbud og eksamensord-

ninger på det høgre nivå. Gjennomføring av alternative tilbud fra tilskottsberet
gede studieforbund forutsetter samtykke fra ansvarlig myndighet for det regulæ
tilbud. 

§ 8 første ledd skal lyde:
Den arbeidsdeling mellom offentlige utdanningsinstitusjoner og frivillige stu-

dieforbund som er forutsatt i § § 3, 4, 5, og 6, kan i særlige tilfeller fravikes der
utdanningsbehov ikke blir dekket av foreliggende tilbud. I slike tilfeller kan:
1. Myndigheter som etter denne lov er tillagt ansvaret for det offentliges for

til studieforbundene vedta at offentlige utdanningsinstitusjoner skal kun
organisere studietilbud som ellers etter denne lov er studieforbundenes opp-
gave.

2. Ansvarlige myndigheter for offentlige utdanningsinstitusjoner vedta at studie-
forbund skal kunne organisere studietilbud som ellers etter denne lov er t
vedkommende utdanningsinstitusjon.

§ 9 annet ledd skal lyde:
Departementet kan fastsette at lærerstillinger i statlige utdanningsinstitusjoner

helt eller delvis skal tillegges oppgaver i voksenopplæringen. Faste deltidsstill
for voksenopplæring kan opprettes.

Nytt § 10 fjerde ledd skal lyde:
For studieforbund for og blant samer gjelder ikke kravet etter første ledd o

de må bestå av to eller flere organisasjoner, kravet om aktivitetsomfang etter 
ledd punkt c og kravet etter annet ledd punkt d om at de må ha landsomfattend
somhet.

§ 10 fjerde, femte og sjette ledd blir nye femte, sjette og syvende ledd.
§ 13 oppheves
§ 17 oppheves
§ 17 a skal lyde:
§ 17 a. Alternativ førstegangsutdanning på høgre nivåKostnadene til gjennom-

føring av alternativ førstegangsutdanning for voksne på høgre nivå dekkes i si
het av staten.

§ 18 oppheves.
§ 20 annet ledd skal lyde:
Bedriftsopplæring kan organiseres i samarbeid med offentlig utdanningsin

sjon, folkehøgskole, tilskottsberettigede studieforbund, landssammenslutning av
bedrifter eller i bedriftens egen regi.

§ 20 fjerde ledd skal lyde:
Til opplæring organisert etter denne paragraf yter staten, innenfor ramm

Stortingets årlige bevilgning, 80 prosent av den kostnadsfaktor som fastsettes. 
§ 23 skal lyde:
§ 23. Arbeidsmarkedsopplæring Arbeidsmarkedsopplæring finansieres ov

særskilt statlig bevilgning som arbeidsmarkedspolitisk tiltak. Departemente
nærmere regler i samarbeid med arbeidsmarkedsmyndighetene.

I følgende bestemmelser skal ordene «regler», «nærmere regler», «s
regler» eller «bestemmelser» endres til «forskrifter»:

§ § 3 annet ledd, 7 tredje ledd, 8 annet ledd, 9 første ledd, 10 tredje og
ledd, 11 annet ledd, 15, 19 første ledd, 20 femte ledd, 21, 22, 23, 25 tredje le

2. Endringer i lov 08.06.1984 nr. 74 om folkehøgskolar
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§ 1 skal lyde:
§ 1 Skoleslag og namn
Lova gjeld skolar som er godkjende for offentleg tilskott etter § 3. Bare skolar

som er godkjende etter § 3 første ledd, første punktum kan nytta namnet folk
skole.

§ 4 skal lyde:
§ 4 Styre
Kvar skole skal ha eit styre som det øvste ansvarlege organ. Styret fører tilsyn

med skoledrifta og har ansvaret for at skolen vert driven i samsvar med lov, forskrif-
ter og målsetjing.

Styret er sammansett som følgjer:
Representantar valde av skoleeigar
Ein representant vald av elevane ved skolen
To representantar valde av dei tilsette ved skolen
Ein representant utpeika av departementet
Rektor er saksførebuar for styret, og har forslags- og talerett. Elevrepresentan-

ten blir vald for 1 år om gongen, dei andre for 4 år, alle med vararepresentan
Styret vel sjølv leiar og nestleiar. 
Eit mindretall i styret kan klage på vedtak. I spørsmål som gjeld verdigrun

og endeleg målsetjing, er skoleeigar klageinstans.
I forvaltningssaker, med unntak av disiplinærsaker, jf. § 11, er departem

klageinstans.
§ 5 skal lyde:
§ 5 Tilsyn
Departementet fører tilsyn med verksemd som hører inn under denne 

Departementet skal sjå til at lov, forskrifter og vilkår som er sette for tilskott til s
lane blir fulgde. Som tilsynsmyndigheit skal departementet ha tilgang til sko
anlegg og dokument.

§ 6 punkt a skal lyde:
Rektor er den pedagogiske og administrative leiar av skolen. Rektor skal 

for at skolen vert driven i samsvar med gjeldande lov,forskrifter og målsetjing.
§ 6 punkt b oppheves.
§ 11 femte ledd skal lyde:
Styret for skolen er klageinstans i bortvisings- og utvisingssaker.
§ 15 nytt første ledd skal lyde:
Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i folkehøgskole må til vanleg

lærar-, adjunkt- eller lektorutdanning, jf. lov om grunnskole og videregående 
læring § 10-1. I tillegg kan departementet gje særskilte forskrifter for tilsetjing
kompetanse i folkehøgskolen.

§ 15 nåværende tredje ledd blir nytt annet ledd.
§ 15 nåværende første ledd blir nytt tredje ledd.
§ 17 fjerde ledd skal lyde:
Driftstilskottet er delt i kapitaltilskott, basistilskott og tilskott på grunnlag 

elevtall.
§ 17 femte ledd oppheves. 
§ 17 nåværende sjette ledd blir nytt femte ledd. 
§ 17 sjuende ledd oppheves.
§ 18 første ledd annen setning skal lyde:
Skoleeigar skal godkjenne budsjett og større økonomiske disposisjonar.
§ 19 skal lyde:
§ 19. Forskrifter
Departementet kan fastsetje forskrifter om:
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1. Skiping av skolar, jf. § 3.
2. Kursordningar og skoleår, jf. § 10 og 12.
3. Rettar og pliktar for elevar.
4. Driftstilskott, jf. § 17.
5. Kompetanse og evaluering, jf. § 13.

§ 20 oppheves.
Ny § 20 skal lyde:
§ 20. Teieplikt
Reglane om teieplikt i lov 10. februar 1977 om behandlingsmåten i forv

ningssaker § § 13-13 e gjeld ved handsaming av saker etter denne lova.
3. Lov 9. mai 1987 nr. 19 om organisering av velferd for elever og studen

3 oppheves.
4. I lov 12. juni 1987 nr. 57 om Sametinget og andre samiske rettsforhold

§ 3-8 annet ledd lyde:
For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av lov om grun

skole og videregående opplæring.
5. Lov 21. mars 1995 om barnehager
§ 5 tredje punktum skal lyde:
Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd

slik at foreldrene/foresatte og ansatte fra både barnehagen og skolen ska
representert, jf. lov om grunnskole og videregående opplæring § 11-1 fjerde le



Del X  
Lovutkast fra forskjellige mindretall
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Lovutkast fra forskjellige mindretall
I "Lovstruktur" i kap. 12 - 40 er det redegjort for en rekke særstandpunkter. N
av disse munner ut i alternative forslag til lovtekst, mens andre innebærer a
tekst flertallet foreslår, utgår. I sistnevnte tilfelle framgår ikke standpunktet i de
delen av utredningen, som bare refererer de foreliggende mindretallsforslag t
tekst.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Alternativt § 1-1 tredje ledd:
Denne loven gjelder også for kompetansegivende grunnskoleopplærin

videregående opplæring særskilt organisert for voksne som kommunen eller f
kommunen har ansvar for.

Medlemmene Folkestad, Skard og Wøien foreslår:

Alternativt § 2-2 første ledd:
Departementet fastsetter minste uketimetall og årstimetall for henhold

barne- og ungdomstrinnet gjennom forskrift som gis på grunnlag av budsjettve
i Stortinget. Det foreslås å endre 45 fortløpende uker til 44 fortløpende uker i 4.
ledd.

Medlemmene Folkestad Hove, Solberg, Wøien og Aagesen foreslår:

Alternativt § 2-4 fjerde ledd siste punktum:
Dersom det er minst 14 elever på samme klassetrinn på en skole som 

annen hovedmålform, har de rett til slik undervisning på egen skole; ellers ve
kommunen på hvilken skole tilbudet skal gis.

Medlemmene Folkestad, Solberg og Wøien foreslår:

Alternativt § 3-1 femte ledd:
Elev som etter reglene i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har ret

slik opplæring utover 3 år og inntil 5 år når eleven etter den sakkyndige vurde
gen trenger det.

Medlemmene Folkestad, Skard og Wøien foreslår:

Alternativt § 3-2 første ledd:
Departementet fastsetter minste uketimetall og årstimetall for videregå

opplæring gjennom forskrift som gis på grunnlag av budsjettvedtak i Stortinge I §
3-2 tredje ledd foreslås 45 fortløpende uker endret til 44 fortløpende uker.

Medlemmene Berg, Hjortland, Hove, Loe, Skard og Solberg foreslår:

Alternativt § 5-1 tredje punktum:
Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede undervisnin

bud kan gi eleven et forsvarlig utbytte av undervisningen i forhold til andre el
og de opplæringsmål som er realistiske for eleven.
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Medlemmene Hjortland, Loe, Skard og Sørensen foreslår:

Ny § 5-2:
§ 5-2 Spesialundervisning for voksne Kommunen skal sørge for tilbud om opp

læring for voksne som på grunn av sykdom eller skade har behov for fornye
læring på grunnskolens område. Det samme gjelder i forhold til voksne som h
særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnlegge
ferdigheter. Opplæringen skal foregå under faglig-pedagogisk veiledning
ansvar og på grunnlag av en opplæringsplan. Slik opplæring er unntatt fra kra
i denne lovens kapittel 10.

Medlemmet Hove foreslår:

Nytt § 5-4 tredje ledd siste punktum:
Vedtak om spesialundervisning og innhenting av sakkyndig vurdering ka

elever i skolepliktig alder likevel gis med pålegg til eleven og foreldrene.

Medlemmene Berg, Folkestad, Solberg og Wøien foreslår:

Alternativt § 5-6 annet ledd:
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at sakkyndig vurd

blir foretatt i de tilfeller loven krever det. Departementet kan gi forskrifter om 
nestens oppgaver og organisering forøvrig.

Medlemmene Folkestad, Hildrum, Wøien og Aagesen foreslår:

Alternativt § 7-1 annet ledd:
Elever i videregående skoler har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjør

når skolen ligger mer enn 6 km fra hjemmet.

Medlemmene Berg, Folkestad, Jahr, Skard, Solberg, Wøien og Aagesen fore

Nytt § 8-1 annet og tredje ledd:
Etter søknad kan en grunnskoleelev tas inn ved annen skole i hjemkomm

eller i en nabokommune. Søknaden avgjøres av hjemkommunen eller nabok
nen i samråd med hjemkommunen. Kommunen kan gi forskrift om søknadsfr
Ekstra utgifter som følger av inntak etter annet ledd kan kreves dekket av el
foreldre.

Medlemmene Folkestad, Wøien Aagesen foreslår:

Nye ledd i § 8-1:
En offentlig grunnskole er en driftsenhet som ledes av en rektor eller adm

trasjonslærer og som drives i henhold til bestemmelser i denne lov. En grunnskole
skal ikke ha mer enn 450 elever. Departementet kan gi dispensasjon når det fo
ger særskilte grunner. En offentlig videregående skole er en driftsenhet som le
av en rektor og som drives i henhold til bestemmelser i denne lov. Videregående
skoler skal ikke ha mer enn 750 elever. Departementet kan gi dispensasjon n
foreligger særskilte grunner. Ingen offentlige grunnskoler eller videregående sko
skal ha større utstrekning enn at elevene kan gå til de ulike deler av skolean
i løpet av et friminutt. En grunnskole med minst 20 elever i hvert årskull skal væ
fulldelt. Ellers skal elevtallet ikke være over 12 i udelt, 30 i todelt, 50 i tredelt o
i firedelt grunnskole. Det kan opprettes femdelte og seksdelte grunnskoler nå
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kullene er mindre enn henholdsvis 15 og 18. Medlemmet Hove slutter seg til anne
tredje, fjerde og femte ledd i forslaget til § 8-1 ovenfor.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Forslag til nytt § 8-2 annet ledd (foreslåtte ledd forskyves tilsvarende):
I fulldelte skoler skal det være bare ett årskull i hver klasse med mindre e

etter søknad ved skolestart har fått anledning til å gå i klasse sammen med
eller yngre elever.

Alternativt § 8-3 første ledd fjerde og femte strekpunkt:
- 28 elever når det er ett årskull i 1.-10. klasseAlternativt § 8-3 annet ledd:
Klasser i videregående skole kan ved skoleårets start ikke ha mer enn 28 

på allmennfaglige studieretninger og 14 elever på yrkesfaglige studieretninge
Alternativt § 8-3 tredje ledd:
Dersom man i løpet av skoleåret går ut over klassedelingstallet på grunn a

flytting o.l., skal klassene tilføres ekstra ressurser tilsvarende ressursinnsa
elev i klassen før tilflyttingen. § 8-3 fjerde ledd strykes.

Ny § 8-4:
§ 8-4 Minste lærertimetall Departementet fastsetter minste lærertimetall for 

ulike skoleslag, trinn og studieretninger. I 1.klasse skal det ikke fastsettes l
lærertimetall enn det som tilsvarer en lærer pr. 18 barn.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen foreslår:

Ordet «stillinger» går inn som tillegg i overskriften i "Veiledning og informasjon"
i kap. 9 Ledelse, funksjoner, utstyr og læremidler i skolen.Alternativt § 9-1 annet
ledd:

Som faglig, pedagogisk og administrativ leder ved hver skole skal det tils
rektor. Kravet om rektor gjelder ikke for grunnskole som er udelt eller to-delt. 
skoler uten rektor skal ledelsesansvaret legges til en lærerstilling. For å ivareta
skolefaglige ledelsesoppgaver på større skoler skal det tilsettes undervisnings
dieinspektør etter bestemmelser fastsatt av departementet. 

Alternativ § 9-2:
For å ivareta undervisningsoppgavene skal det tilsettes i undervisningsst

ger, jfr. "Resultatstyring, tilbakerapportering og evaluering" i kap.10. Dersom
undervisningsoppgavene reduseres, kan slike stillinger kombineres med ulike
sjonsstillinger som er opprettet i henhold til lov eller forskrift. Elevene har rett til
nødvendig rådgiving om utdanning, yrkesmuligheter og yrkesvalg, og sosiale s
mål. For å utføre slike oppgaver på skolene skal det tilsettes internt i rådgivi
funksjon etter regler gitt av departementet. Ellers kan departementet bestemm
hvilke stillinger, funksjoner og tjenester som trengs i skoleverket hvor det kr
kompetanse i henhold til "Resultatstyring, tilbakerapportering og evaluering" i
kap.10. Departementet fastsetter innholdet i de stillinger og funksjoner som er 
lert gjennom lov, forskrift eller avtale hvor staten er part. Hver grunnskole skal ha
bibliotek tilpasset skolens størrelse og lokale forhold. Biblioteket skal ha båd
pedagogisk og allmennkulturell funksjon. Skolen skal samarbeide med folkeb
teket i kommunen. Hver videregående skole skal ha bibliotek tilpasset skolens s
relse og lokale forhold. Departementet gir forskrifter om organisering og omfan
av bibliotekene i grunnskole og videregående skole.
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Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Alternativt § 9-4 første ledd:
Lærebøker som brukes i grunnskolen eller videregående opplæring, skal

godkjent av departementet.Alternativt § 9-4 annet leddd første punktum:
Bøker og andre læremidler som brukes i grunnskolen eller videregående

læring, skal foreligge både på bokmål og nynorsk, og til samme pris. Nytt § 9-4 siste
ledd:

Departementet gir nærmere forskrifter om skolenes læremidler og utstyr.

Medlemmene Folkestad, Jahr, Solberg, Sørensen, Wøien og Aagesen foresl

Ny § 9-5:
§ 9-5 Alkoholforbud På grunnskoler og i kombinerte anlegg for grunnskole 

andre formål skal det ikke nyttes alkohol.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Nytt § 10-2 sjette ledd (det foreslåtte 6.ledd blir 7.ledd):
Det kan stilles krav om at lærere må ha spesialpedagogisk tilleggskompe

for å undervise i spesialundervisning når den sakkyndige vurderingen foruts
dette.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen foreslår:

Alternativ § 10-3:
Den som skal tilsettes som rektor, undervisnings-/studieinspektør og råd

må oppfylle et av de kompetansekrav etter § 10-2 som gjelder for undervisnin
ling i de skoleslag eller på noen av de klassetrinn vedkommende skal tilsettes
må ha arbeidet i minst tre år med undervisning eller administrativt arbeid i sko

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Alternativ § 10-4:
§ 10-2 får samme anvendelse når det gis grunnskoleopplæring eller vide

ende opplæring spesielt organisert for voksne og som kommunene eller fylke
munene har ansvar for.

Medlemmene Folkestad, Wøien og Aagesen foreslår:

Alternativr § 10-6 første punktum:
Alle stillinger som er opprettet med hjemmel i denne lov eller tilhørende 

skrift skal lyses ut offentlig.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Alternativ § 10-8: Personalet i grunnskolen som tilsettes i henhold til denne lov
settes oppsigelig i kommunen og tildeles tjenestested på den enkelte skole
personalet konkurrerer om fast tilsetting i samme stilling uten ny utlysing på gr
lag av samlet ansiennitet i skoleverket. 2/3 av disse stillingene i kommunen
være faste. Fast tilsatt undervisningspersonale kan ikke sies opp. For personalet i
den videregående skolen som tilsettes i henhold til denne lov, skal det inngås
avtale om tilsvarende tilsettingsvilkår.



NOU 1995:18
Kapittel 46 Ny lovgivning om opplæring 481

for
deles
l

t, kan
juli
re til
s-

 har

utval-
epre-

eutval-
repre-

rso-

pplæ-
epre-

n-
ernes
uten
kte ett
edlem
joner
kestin-

ore-

d
rift:
Medlemmene Hildrum, Hove, Loe, Skard, Sverdrup og Sørensen foreslår:

Ny § 10-8:
§ 10 - 8 Arbeidstid. Undervisningspersonalets arbeidsår tilsvarer et årsverk 

andre arbeidstakere i det offentlige med ordinær dagarbeidstid. Årsverket inn
i tid til undervisning og tid til annet arbeid. § § 10-8 til 10-12 blir nye § § 10-9 ti
10-13.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Ny § 10-9 (nummerering på foreslåtte paragrafer forskyves tilsvarende):
Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene i lov og forskrif

andre tilsettes i midlertidig stilling. Ved tilsetting i vikariater som utløper før 31.
skal tilsettingen ha samme varighet som vikariatet. Ellers skal tilsettingen va
og med 31.juli. For stillinger som går inn under denne lov blir lønns- og arbeid
vilkår fastsatt i tariffavtale.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Ny § 10-13:
Undervisningspersonalet har plikt til å undervise i de trinn og fag som de

kompetanse til.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Alternativt § 11-1 tredje ledd annet punktum:
Dersom kommunen oppnevner et annet styre for skolen enn samarbeids

get, jf. kommuneloven § 11, skal minst to representanter for foreldrene og to r
sentanter for undervisningspersonalet være med i styret.

Alternativt § 11-5 tredje ledd:
Dersom fylkeskommunen oppnevner et annet styre ved skolen enn skol

get, jfr. kommuneloven § 11, skal elevene og undervisningspersonalet har to 
sentanter hver i dette styret.

Alternativt § 12-1 første ledd annet punktum:
Rådet skal ha representanter fra arbeidslivets parter, fra undervisningspe

nalet og fra departementet.
Alternativt § 12-2 annet ledd annet punktum:
Opplæringsrådet skal dessuten ha medlemmer med bred kjennskap til o

ringens innhold og oppgaver, samt fra undervisningspersonalet, men slik at r
sentantene for arbeidsgiverne og arbeidstakerne til sammen utgjør et flertall.

Alternativt § 12-3 annet ledd: Nemnda skal ha ni (9) medlemmer med perso
lige varamedlemmer. To medlemmer oppnevnes etter forslag fra arbeidstak
organisasjoner og to etter forslag fra arbeidsgivernes organisasjoner. Dess
skal det oppnevnes en lærlingrepresentant. Fylkeskommunen oppnevner dire
medlem med spesiell innsikt i nærings- og sysselsettingsspørsmål og ett m
med spesiell innsikt i skolespørsmål. Undervisningspersonalets organisas
oppnevner to representanter. Nemndas funksjonstid er den samme som fyl
gets. Leder og nestleder oppnevnes for to år om gangen.

Medlemmene Berg, Hildrum, Hjortland, Hove, Loe, Skard og Sørensen f
slår:

Alternativ § 12-3:
§ 12-3 Fylkeskommunens oppgaver Fylkeskommunen skal i samarbeid me

partene i arbeidslivet utføre følgende oppgaver i forhold til fagopplæring i bed
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– godkjenning av lærekontrakter og lærebedrifter
– utstedelse av fag- og svennebrev
– formidling av elever til bedrifter i henhold til avtale
– treffe vedtak om forholdet mellom lærling og lærebedrift som nevnt i kap. 
– føre tilsyn med opplæring i bedrift

Fylkeskommunen har et utviklingsansvar for fagopplæringen i arbeidslivet. Fylkes-
kommune oppnevner rådgivene yrkesutvalg for det enkelte fag eller fagom
Prøvenemnd kan fungere som yrkesutvalg. Departementet kan gi forskrifter om
yrkesutvalgenes sammensetning og virksomhet. Fylkeskommunen skal gi rapport ti
departementet og Rådet for fagopplæring i arbeidslivet om sin virksomhet 
denne bestemmelsen. § 12-4 utgår. § § 12-5 og 12-6 forskyves tilsvarende.

Medlemmene Berg, Jahr, Loe og Skard foreslår:

§ 13-4 endrer navn til: «Tilskudd og egenandeler».
Alternativ til § 13-4 første til tredje ledd:
Tilskudd gis etter søknad. Departementet kan gi nærmere forskrifter om u

ling av tilskudd. Nytt § 13-4 sjette ledd siste punktum: Lønns og arbeidsvilkår ska
ikke være bedre enn i tilsvarende offentlige skoler. 

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Alternativt § 14-4 annet ledd:
Dersom kommunen eller fylkeskommunen ikke kan dekke behovet for opp

gjennom eksisterende tilbud, kan gjennomføringen etter godkjenning fra s
midlertidig overlates til studieforbund som er godkjent etter lov 28. mai 1976 n
om voksenopplæring § 10. I slike tilfeller er studieforbundene for denne opplæ
gen bundet av kompetansereglene i "Resultatstyring, tilbakerapportering og evalu
ering" i kap.10 og undervisningspersonalet har rett på de samme lønns- og arb
vilkår som i skoleverket.

Medlemmene Folkestad og Wøien foreslår:

Alternativt § 14-7 første ledd annet punktum:
Tilskuddet gis normalt som rammetilskudd eller øremerket tilskudd etter re

gitt av departementet 
Nytt § 15-1 tredje ledd siste punktum:Forslag til tillegg til tredje ledd i § 1

Statlig tilsyn:
Dersom pålegg ikke blir fulgt innen rimelig tid, kan staten øremerke dele

rammetilskuddet til kommunen eller fylkeskommunen til det formål pålegget
der.

Medlemmene Hildrum, Hjortland, Hove, Loe og Sørensen foreslår:

Alternativt § 15-1 tredje ledd:
Dersom det avdekkes forhold som står i strid med loven her eller med forsk

gitt i medhold av loven, og som kan ha skadelige følger for elever eller andre,
som på annen måte er uforsvarlig, kan departementet gi pålegg om å rette p
holdene.
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Brev av 27.02.1994 fra Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet til Kommunaldepartementet

Brev av 27.02.1994 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til K
munaldepartementet  om prinsipielle vurderinger av klageregler på opplæring
rådet - rammer for det videre arbeidet, jfr. "Generelt om alminnelige regler om saks
behandling, taushetsplikt og delegasjon" i kap. 14 i utvalgets utredning ovenfor:

1  INNLEDNING
Da den nye kommuneloven ble vedtatt i 1992 ba Stortinget om en gjennomga
vurdering av særlovenes klageregler. De lover det regjeringsoppnevnte opplæ
lovutvalget behandler er å oppfatte som særlover i denne sammenheng. Oppl
lovutvalgets mandat sier imidlertid at:

«Ut fra hensynet til samordnede klagesystemer, som det blir arbeidet 
særlovstilpasningen i forbindelse med kommuneloven, skal utvalget 
behandle spørsmål knyttet til klageordninger.»

For å få en mest mulig samlet gjennomgang av styringsmiddelbruken på opplæ
sområdet er imidlertid utvalget senere blitt bedt om å gi en konkret vurdering av
gereglene på opplæringsområdet og utarbeide forslag til klageregler, i den gr
anses nødvednign å supplere de alminnelige regler om klage etter forvaltnin
ven. Slik vil en bl.a. få en hensiktsmessig vurdering av klagereglene sett i sam
heng med reglene for tilsyn og kontroll som utvalget også vil vurdere.

Arbeidet med den konkrete vurderingen av klagereglene skal skje i tråd m
rammer regjeringen har lagt for klageprosjektet og i tråd med de prinsipielle vu
ringer departementet her gir og for det videre arbeidet med disse.

2  HVEM BØR OVERPRØVE - OVERPRØVINGSKOMPETANSENS 
PLASSERING

Barn og unge har lovfestet rett til såvel grunnskoleopplæring som videregå
opplæring. Grunnskoleopplæringen er i tillegg lovfestet som en individuell plik

Grunnskolen er både i sine rammer og i sitt innhold i stor grad homogen
stor vekt på en enhetlig opplæring som skal tilpasses den enkelte elev slik at a
et likeverdig opplæringstilbud. Videregående opplæring har også i stor grad h
gene rammer, men har i motsetning til grunnskolen stor bredde i innholdet ve
bud om en rekke fag, kurs og kombinasjoner.

Kommunene er ansvarlige for grunnskoleopplæringstilbudet, mens fylkesk
munene har ansvaret for tilbudet om videregående opplæring.

Som hovedregel er det statlig overprøving av klager på enkeltvedtak i gr
skolen, mens klager på enkeltvedtak i videregående opplæring som hove
behandles av fylkeskommunen selv, med mindre fylkestinget selv har fattet e
vedtak, jfr. forvaltningsloven § 28.

Variasjonsbredden i kommunenes størrelse, organisering og kompetans
sies å være så stor at den enkelte elev ikke i tilstrekkelig grad er sikret en en
og kompetent behandling av klager knyttet til en pliktig opplæring ved en intern
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gebehandling i kommunen. Det er bl.a. av denne grunn statlig overprøvin
enkeltvedtak i grunnskolen.

Bare i mindre grad har det vært reist kritikk mot klageordningen for grunn
len. Det punkt der det har vært reist kritikk, og som klart utgjør den vesentligste
gemengden, er knyttet til klage på vedtak om spesialundervisning. Vedtak
disse sakene har i hovedsak direkte økonomisk betydning og vil også av 
grunn være underlagt særlig interesse. Departementet er imidlertid av den o
ning at det spesielt på dette punkt - der det ofte er snakk om ressurser til u
elever i obligatorisk opplæring - kan være behov for fortsatt statlig overprøvin
hensyn til den enkeltes rettssikkerhet.

I de senere år kan det sies at staten har avskåret seg fra å bruke en rek
ringsvirkemidler som tidligere ble brukt for å realisere et likeverdig grunnskol
bud, f.eks. øremerkede tilskudd som hovedfinansieringsmodell. Statlig overprø
av enkeltvedtak i grunnskolen kan imidlertid sees på som et gjenværende sty
middel i arbeidet med å realisere målsettingen om et likeverdig tilbud, og som
da kan være desto viktigere å sikre.

Fylkeskommunene på sin side er organisasjoner med en størrelse, organ
og kompetanse som etter departementets vurderinger kan sikre ensartet, kom
og saklig behandling av klager knyttet til den videregående opplæring. Det er
av denne grunn slik at klagebehandlingen i videregående opplæring som hove
foretas internt i fylkeskommunen. Det er ikke reist vesentlig kritikk f.eks. m
påstand om at denne klageordningen gir elevene i videregående opplæring for
rettsikkerhet, det er da generelt heller ikke slik at intern behandling av klager
selv må gi svekket rettssikkerhet.

Selv om det er enkelte grunnleggende ulikheter som begrunner forskjeller
lom klagereglene for videregående opplæring og grunnskolen er det også vis
hetstrekk som kan sies å tale for eventuell samordning i klagereglene. Dette m
med i vurderingen ved en samlet konkret gjennomgang av klagereglene slik 
f.eks. kan sikres en samordning av klageinstans der det er saklig grunn til det

Dagens ordning med at enkeltvedtak i grunnskolen som hovedregel kan
påklages til staten og at enkeltvedtak i videregående opplæring som hovedre
gel kan påklages til fylkeskommunen videreføres.

Etter reform 94 har imidlertid den enkelte elev rett til videregående opplæ
Vedtak om inntak til videregående opplæring og vedtak om tap av rett til vider
ende opplæring, herunder lærlingeplass, vil være vedtak som kan ha avgjø
konsekvenser for den enkelte. Dette gjelder også inntak til videregående opp
spesielt organisert for voksne, selv om disse ikke har en lovfestet rett til vide
ende opplæring.

Ved å legge klagebehandlingen for disse vedtakene til staten vil en også 
oppnå en viss samordningeffekt i forhold til klager på enkeltvedtak i grunnsk
som alle går til staten. En vurdering av spørsmålet om statlig klageinstans ved
på enkeltvedtak om inntak må begrenses til spørsmålet om eleven har rett til 
eller ei.

Klageordningen for enkeltvedtak om inntak og om tap av rettigheter i
videregående opplæring og om inntak til videregående opplæring spesie
organisert for voksne vurderes særskilt i forhold til eventuell statlig klagead-
gang.

I voksenopplæringsloven er det lovfestet klagerett til staten for alle enkelt
tak truffet i medhold av loven, herunder vedtak om rett til spesialundervisnin
grunnskolens område for voksne. Det er kommunen eller fylkeskommunen so
ansvarlig for dette voksenopplæringstilbudet. Det vises i denne sammenheng 
særlige begrunnelsen for klagerett på spesialundervisningsvedtak i grunns
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foran. De samme hensyn vil også kunne legges til grunn ved en vurdering av 
instans for klage over enkeltvedtak om spesialundervisning på grunnskolens o
for voksne.

Også når det gjelder arbeidsmarkedskurs er det klagerett til staten på v
knyttet til bortvisning og utelukkelse. Dette er bl.a. begrunnet i at dette er en
vedtak som kan ha avgjørende konsekvenser for den enkelte, og at tiltaket er
fullfinansiert.

Klager til staten på enkeltvedtak om rett til spesialundervisning på grunn-
skolens område for voksne og om utelukkelse eller bortvisning fra arbeidsmar-
kedskurs videreføres.

De hensyn som ligger til grunn for statlig klage i elevsaker gjør seg ikke 
dende på samme måte i personalsaker. Det er f.eks. neppe av betydning for a
med å realisere en likeverdig opplæring at enkeltvedtak i personalsaker kan
prøves av staten. Personalet har naturligvis behov for rettssikkerhet, men de
ligger ikke noe tungtveiende hensyn som taler for en særbehandling av und
ningspersonalet i forhold til det som gjelder andre kommunale eller fylkeskom
nale arbeidstakere.

Enkeltvedtak i personalsaker skal ikke kunne påklages til statlig overprø-
ving.

I fagopplæringen er det enkelte særregler knyttet til klageorganer i fa
spørsmål. Disse er tradisjonelt begrunnet i den særlige styringsmodellen for fa
læringen og i at det i stor grad dreier seg om komplekse faglige vurderinger. Fy
kommunene er imidlertid ansvarlige for hele tilbudet om videregående opplæ
herunder fagopplæringen. Spørsmålet om klageinstans i fagopplæringen kan
vanskelig vurderes isolert. På denne bakgrunn bør de særlige reglene om kl
ganer i fagopplæringen vurderes i forbindelse med opplæringslovutvalgets ø
vurderinger av fagopplæringen.

Klagerett til opplæringsnemdene i fagopplæringen vurderes særskilt i
sammenheng med en vurdering av arbeidslivspartenes deltakelse i styringe
av fagopplæringen.

Det er gitt en rekke regler om klage og klagebehandling knyttet til eksam
avgangskarakterer, fagprøver, vurdering, dokumentasjon m.m. for grunnsk
videregående opplæring og voksenopplæring. Reglene gis av departemente
skrift og kan sies å være spesielle, omfattende og detaljerte. Forskriftene inne
bl.a. regler om klageorgan, hva som kan prøves og særlige saksbehandlings
Reglene er i stor grad begrunnet i muligheten for  praktisk å kunne foreta en 
prøving i forhold til den enkelte elev og i å sikre nasjonal ensartethet i vurdering
og er av denne grunn i mindre grad av generell interesse for arbeidet med ko
nelovtilpasningen og forholdet til det kommunale selvstyret.

Departementets hjemmel til å gi forskrifter om klage på avgangskarakter,
fagprøve, eksamen, vurdering og dokumentasjon m.m. - med fastsettelse a
hvem som er klageinstans, hva som kan prøves og eventuelle særlige saks
handlingsregler - vurderes med sikte på klargjøring og opprettholdelse.

3  HVA KAN OVERPRØVES AV STATEN - KLAGEINSTANSENS 
KOMPETANSE

Skal klage til staten være et effektivt styringsmiddel fordrer dette kompetanse
prøve alle sider ved saken. En deling mellom vurdering av rettsanvendelse o
dering av skjønnsutøvelse, der det ofte er en uskarp grense, vil også lett skap
problemer for den private part når klagevedtaket skal vurderes, så vel som fo
geinstansen når den skal fatte og begrunne sitt konkrete vedtak.
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Dette betyr ikke at hensynet til det kommunale selvstyre er uten relevan
staten vurderer klager på enkeltvedtak. Dette hensynet må telle med i den ko
klagebehandlingen, og vil ligge som en oppmodning om å utøve varsomhet ve
gebehandlingen, ikke minst når det gjelder vurderingen av det politiske sk
Dette kan f.eks. ytterligere understrekes ved veiledende retningslinjer fra de
mentet til den statlige underinstansen om å utvise varsomhet ved vurdering av
munal og fylkeskommunal skjønnsutøvelse.

Klager på enkeltvedtak til staten på opplæringsområdet skal fortsatt
kunne prøves fullt ut.

4  HVEM SKAL BEHANDLE KLAGEN - SPØRSMÅLET OM INSTANS 
I STATEN

Departementet er av den oppfatning at når kompetanse legges til lokalt nivå, b
regeltekniske løsningen i tråd med ny kommunelov være å legge kompetan
«kommunen» eller «fylkeskommunen». Tilsvarende bør den regeltekniske lø
gen for kompetanse til staten være at kompetansen legges til «departem
Departementene kan imidlertid, og vil sansynligvis ofte velge å delegere d
kompetansen til f.eks. regionalt statlig organ.

Hvordan regjeringen konkret velger å organisere arbeidet med klagebehan
(i sentralt statlig organ, i regionalt statlig organ eller i særskilt statlig klagen
eller lignende), bør etter departementets vurdering ligge til regjeringen fullt u
ikke avgjøres av Stortinget ved fastsettelse av annet klageorgan enn departe
i lov.

Til diskusjonen om hvor regjeringen bør plassere klagesaksbehandlinge
klager på enkelvedtak på opplæringsområdet ser ikke departementet grunnla
for å gå bort fra gjeldende ordning med klagebehandling ved Statens utdan
kontor regionalt og ikke til fylkesmannen som statlig regional representant.

Fylkesmannen har ikke skolefaglig kompetanse. Overføring av klagesak
opplæringsområdet vil medføre et vesentlig merarbeid for fylkesmennene og
av denne grunn ha store administrative konsekvenser.

Departementet vil også peke på at Statens utdanningskontorer fører tils
utøver lovlighetskontroll på opplæringsområdet. Det vil etter departementets
fatning være uheldig å fjerne klagesaksbehandlingen fra utdanningskontoren
tilsyn, klage og kontroll samlet gir et nødvendig grunnlag for en god utøvelse a
ulike funksjonene.

Lovens klageinstans for klager til staten er departementet
Ved den konkrete behandling av klager til staten på opplæringsområdet

behandler Statens utdanningskontor i det enkelte fylke klagene.

5  SÆRLIG OM PRIVATE GRUNNSKOLER OG PRIVAT VIDEREGÅ-
ENDE OPPLÆRING

I en rekke sammenhenger blir opplæringen ivaretatt av private skoleeiere. At
læringstilbudet er privat bør ikke beskjære elevens adgang generelt til å kla
enkeltvedtak på annen måte enn i offentlig opplæringsvirksomhet. Elevenes
sikkerhetsbehov er stort sett de samme uansett hvem som er skoleeier.

Det er vil ikke være hensiktsmessig å la klager på enkeltvedtak i privat vid
gående opplæring gå til fylkeskommunene eller la klager i private grunnskole
til kommunene da disse ikke har hovedansvaret for privat videregående opplæ
Denne opplæringen finansieres av staten med 85 % av de totale gjennomsn
kostnader. Det foreslås derfor at gjeldende rett på dette området videreføre
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ns for
dette blir det også fortsatt en enkelt og oversiktlig system ved at samtlige klag
enkeltvedtak i elevsaker ved private skoler går til staten.Staten er klageinsta
enkeltvedtak i elevsaker i private skoler.



NOU 1995:18
Ny lovgivning om opplæring 488
Vedlegg 2 
 
 

r om
rhold
 har

es det
erelle
ige stil-
nerelt
t bør
e være
unale
rige
ljølo-
lkes-

e rett
else.
i dag
s regler
taten

relt for
s regler

lovgiv-
r blitt

 stil-
e for
møn-
tsmes-
loven
rvis-
sefor-
tlige
este-
tset-
 som
ste-
alets
med
Undervisningspersonalets arbeidsrettslige stilling.
En oversikt over og vurdering av undervisningspersonalets
arbeidsrettslige stilling etter skolelovgivningen, med særlig

henblikk på forholdet til arbeidsmiljølovens regler
av professor Henning Jakhelln Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

1  GENERELLE SYNSPUNKTER

1.1  

Skolelovgivningen, og særlig grunnskoleloven, gir en rekke bestemmelse
undervisningspersonalets arbeidsrettslige stilling som har sin bakgrunn i de fo
som gjorde seg gjeldende i tidligere tider. På bakgrunn av den utvikling som
funnet sted innen den alminnelige arbeidsrett, og innen forvaltningsretten, syn
ikke å være grunn til fortsatt å opprettholde alle disse særregler. Det gen
utgangspunkt synes å burde være, at undervisningspersonalets arbeidsrettsl
ling bringes i overensstemmelse med den rettsstilling som arbeidstakere ge
har overfor sine arbeidsgivere, hvor ikke spesielle grunner foreligger for at de
fastsettes særskilte bestemmelser. Med dette utgangspunkt synes det å vill
mest hensiktsmessig at undervisningspersonalet i fylkeskommunale og komm
stillinger i skoleverket følger de arbeidsrettslige regler som gjelder for øv
ansatte i fylkeskommuner og kommuner. Dette vil bl.a. innebære at arbeidsmi
vens bestemmelser om oppsigelsesvern m.v. i kap. XII får anvendelse for fy
kommunalt og kommunalt ansatte lærere.

For undervisningspersonale i private skoler er det allerede etter gjeldend
slik at arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelsesvern m.v. får anvend

Undervisningspersonale ansatt i statlige stillinger innen skoleverket følger 
tjenestemannslovens regler, og omfattes således bl.a. av tjenestemannsloven
om oppsigelse, avskjed m.v. Siden det her er tale om statlige stillinger, hvor s
er arbeidsgiver, og siden tjenestemannslovens bestemmelser gjelder gene
statens tjenestemenn, synes det mest hensiktsmessig at tjenestemannsloven
fortsatt får anvendelse for de statsansatte lærere. Endringer i tjenestemanns
ningen har for øvrig medført at gjeldende tjenestemannslov på flere punkter e
tilnærmet reglene i arbeidsmiljøloven

Et alternativ kunne være at undervisningspersonalets arbeidsrettslige
ling ble regulert ved at tjenestemannslovens regler ble gjort gjeldend
dem, eller ved at den arbeidsrettslige regulering ble bygget opp etter 
ster av tjenestemannsloven så langt disse regler måtte ansees hensik
sige. Det ville neppe være hensiktsmessig å gjøre tjenestemanns
gjeldende i sin helhet for det fylkeskommunale og kommunale unde
ningspersonale, bl.a. fordi en rekke bestemmelser fastsetter kompetan
hold og klageregler, som er utformet med henblikk på den sta
forvaltning. Forsåvidt er tjenestemannsloven av 1983, og tidligere tjen
mannslov av 1977, utformet med henblikk på statens forvaltning, i mo
ning til tjenestemannsloven av 1918, som var utformet for såvel statlig
kommunal forvaltning, men som bare ble satt i kraft for statens tjene
menn. Alternativet måtte derfor være å utforme undervisningsperson
arbeidsrettslige stilling etter mønster av tjenestemannsloven, f.eks. 
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hensyn til bestemmelsene om oppsigelse, avskjed m.v. Det er imidl
vanskelig å se at det for fylkeskommunalt og kommunalt ansatt unde
ningspersonale gjør seg gjeldende så særlige hensyn i forhold til øvrig
linger innen fylkeskommuner og kommuner, at slik særregulering
påkrevet.

Utredningen tar ikke opp spørsmålet om hvorvidt det er staten eller Kommun
Sentralforbund som skal være forhandlingspart for de tariffavtaler som inngå
undervisningspersonalet i fylkeskommuner og kommuner, idet dette spørsmå
omfattes av mandatet for opplæringslovutvalget.

Det fremgår ikke direkte av noen lovbestemmelse at staten kan inngå t
avtaler etter reglene i tjenestetvistloven med bindende virkning for fylk
kommuner og kommuner. Selv om det neppe er tvil om at staten ha
kompetanse,1) kan det være grunn til å overveie om ikke statens kompe
se forsåvidt burde fremgå klarere av lovgivningen, dersom staten for
skal ha denne kompetanse. I så fall synes det nærliggende at forhold
presisert slik at statens kompetanse fremgikk av tjenestetvistloven ell
kommuneloven.

1.2  
Ansatte i skoleverket vil ha status som arbeidstakere,2) og er omfattet av de vanlige
arbeidsrettslige regler, med mindre særregler foreligger. Utgangspunktet er s
også for undervisningspersonalets vedkommende at reglene i arbeidsmiljø
(aml.) får anvendelse så langt det ikke er gjort unntak i spesielle regler, og t
rende gjelder for annen arbeidsrettslig lovgivning. Dette utgangspunkt må imi
tid tåle vesentlige modifikasjoner, fordi særregler er fastsatt i atskillig utstrekn
både i skolelovgivningen og i annen lovgivning. Arbeidsmiljølovens bestemme
om arbeidstid får således ikke anvendelse for arbeid i undervisningsinstitusjon
så vidt angår dem som utfører undervisningsarbeid, jfr. aml. § 41 første ledd lit
Det er imidlertid spørsmål om denne unntaksbestemmelse bør opprettholde
nedenfor avsnitt 30.5.

For ordens skyld nevnes at drift av skole vil være en virksomhet, jfr. am
2 nr. 1, slik at såvel offentlige som private skoler omfattes av begrepet
slike institusjoner har en ordnet og noenlunde fast drift, som ikke er av
kortvarig eller ubetydelig karakter. Skulle en privatperosn engasjere en
rer til privat undervisning, f.eks. i et privat hjem, vil det derimot ikke fo
ligge noen virksomhet, og arbeidsmiljølovens regler får da ik
anvendelse.3)

2  BEGREPENE LÆRER OG UNDERVISNINGSPERSONALE
I skolelovgivningen benyttes uttrykket undervisningspersonale for å angi hv
ansatte som omfattes av de spesielle regler som denne lovgivning fastsetter. 
pet benyttes tildels som synonymt med begrepet lærer, jfr. f.eks. grunnskolel
§ 17. Hvilke stillinger som omfattes av disse begreper er i utgangspunktet et s
mål om tolkning av de enkelte lovregler, men hvor det ikke foreligger holdepun
for annet må det kunne legges til grunn at det er tale om stillinger hvor den a

1. Jfr. Jakhelln i Norsk skolerett (1987) s. 403 flg.
2. Om avgrensningen mellom ansettelsesforhold og selvstendige oppdrag i denne henseend

til Jakhelln i Norsk Skolerett (1987) s. 384-385.
3. Jfr. Jakhelln i Norsk Skolerett (1987) s. 385-386.
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30).
har plikt til å undervise en eller flere elever. Om arbeidstakere med andre opp
enn undervisningsoppgaver omfattes av disse bestemmelser er i utgangsp
også et tolkningsspørsmål, men kan være særskilt fastsatt. Eksempelvis gir 
skolelovens § 17 nr. 5 departementet hjemmel til å ta avgjørelse om hvilke still
og hvilken tjeneste som skal etableres for andre gjøremål, og bestemmelsen a
det for slike stillinger skal gjelde tilsvarende bestemmelser som for undervisn
personalet, hvor ikke annet er sagt eller fremgår av sammenhengen.

Før lovendring av 11. juni 1993 nr. 85 fastsatte grunnskolelovens § 21 nr
skolestyret hadde rett til å ansette lærer, undervisningsinspektør og rektor, 
fremgikk av henvisningen i § 24 nr. 1 og nr. 3 at ansatte i disse stillinger var om
av grunnskolelovens regler om oppsigelse, overføring til annen skole, og avs
Stillingene som undervisningsinspektør og rektor måtte således ansees som 
tet av begrepet undervisningspersonale. Dette må fortsatt legges til grunn, me
dre annet fremgår av de enkelte lovregler. Riktignok ble denne bestemm
grunnskolelovens § 21 nr. 1 opphevet ved lovendringen av 11. juni 1993, me
endringen skyldtes tilpasningen av grunnskolelovens bestemmelser til den
kommunelov, og tok ikke sikte på å endre forholdet for stillingene som rekto
undervisningsinspektør i den sammenheng det her er tale om.4) Hvor ikke annet er
sagt eller fremgår av sammenhengen er således i det følgende lagt til grunn at
og undervisningsinspektør omfattes av uttrykket undervisningspersonale

I den følgende fremstilling er uttrykket undervisningspersonale og uttryk
lærere benyttet som synonyme begreper.

3  OVERSIKT OVER SKOLELOVGIVNINGENS REGLER OM UN-
DERVISNINGSPERSONALETS ARBEIDSRETTSLIGE STILLING

3.1  

I grunnskoleloven av 13. juni 1969 nr. 24 er det i kap. III gitt regler om underv
ningsstillinger (§ 17), krav til utdannelse (§ 18), lønn og lesetid (§ 19), utlysnin
stillinger (§ 20), ansettelse (§ 21), om undervisningspersonalets plikter (§ 22
oppsigelsesfrist (§ 23) og om oppsigelse, overføring til annen skole m.v. (§ 24
undervisningsstillinger ved statlige skoler gjelder bestemmelsene i tjenestem
sloven (§ 17 nr. 6).

I lov om videregående opplæring av 21. juni 1974 nr. 55 er det gitt regler om
undervisningsstillinger m.v. (§ 17), om krav til utdanning (§ 18), om undervisnin
personalets plikter (§ 20), om permisjon (§ 21), og om arbeidsgiverforhold (§
Bestemmelser om tjenesteforhold, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andr
forhold for personale i lederstillinger og undervisningsstillinger skal etter § 22 a
ledd være fastsatt i lov, men noen slik lov er ikke gitt.

I lov om tilskot til private skular av 14. juni 1985 nr. 73 er det gitt regler om
undervisningsstillinger m.v. (§ 13), om krav til utdanning (§ 14), om ansettels
15), og om lønns- og arbeidsvilkår (§ 16).

I lov om lærerutdanning av 8. juni 1973 nr. 49 er det gitt regler om utdannings
krav for stillinger i de enkelte skoleslag i kap. III og IV. Det er videre gitt regler
stillinger ved pedagogisk høyskole (§ 28), og fastsatt at departementet beste
hvilke undervisningsstillinger skolen skal ha, og at departementet fastsetter a
telsesvilkår, utlysning og fremgangsmåte ved ansettelse (§ 29). Dessuten er d
bestemmelse om retter og plikter for undervisningspersonalet, som fastset
departementet i instruks, og gitt bestemmelser om suspensjon og avskjed (§ 

4. Jfr. Ot.prp. 59/1992-93 s. 44-51.
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I lov om folkehøyskoler av 8. juni 1984 nr. 64 er det gitt regler om kvalifika-
sjonskrav for personalet (§ 15), og bestemmelser om ansettelse, oppsigelse 
misjon (§ 16). Rettigheter og plikter for bl.a. de ansatte kan gis ved instruk
departementet (§ 19 nr. 4).

For ordens skyld nevnes at lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr. 35, og
lov om fagopplæring i arbeidslivet av 23. mai 1980 nr. 13 ikke gir noen bestemmel-
ser om undervisningspersonale.

3.2  
De bestemmelser i lov som i dag regulerer undervisningspersonalets arbeid
lige stilling finnes dels i de særlige lover som gjelder for de enkelte skoleslag
i de alminnelige regler i arbeidsmiljøloven av 4. feb. 1977 nr. 4, dels i tjenestem
sloven av 4. mars 1983 nr. 4 for statlige stillinger, og dels i annen lovgivning
regulerer arbeidstakernes rettigheter og plikter, som eksempelvis ferieloven a
april 1988 nr. 21. Lovgivningen er derfor noe uoversiktlig, men medfører ogs
det kan oppstå tvil om forholdet mellom de forskjellige lovbestemmelser, hvo
finnes bestemmelser om et rettslig spørsmål både i skolelovgivningens særreg
i arbeidsmiljølovens alminnelige bestemmelser. Eksempelvis gir både arbeid
jølovens § 66 og grunnskolelovens § 24 nr. 2 materielle bestemmelser om av
Det kan da reises spørsmål om grunnskoleloven regulerer dette spørsmål 
mende, eller om bestemmelsen må tolkes på bakgrunn av arbeidsmiljølovens
Likedan er retten til å fortsette i stillingen i slike tilfelle regulert ved arbeidsmi
lovens § 66 nr. 3, mens grunnskoleloven ikke har noen bestemmelse om dette
her oppstår spørsmålet om grunnskolelovens bestemmelse er uttømmende, e
arbeidsmiljølovens regler får anvendelse i tillegg til grunnskolelovens regel.

4  BAKGRUNNEN FOR DE SÆRLIGE REGLER I SKOLELOVGIV-
NINGEN. HISTORIKK

4.1  

Dagens rettsregler om undervisningspersonalets rettsstilling er i høy grad bas
et mønster som dannet seg på et meget tidlig tidspunkt i skolens utvikling. 
regler ble gitt i tilknytning til skolelovgivningen, og med det tidligere mønster f
disse regler i løpet av 1800-tallet den utformning som i dag gjenspeilses i de n
dende regler. Nyere og omfattende reformer av skoleverket har i særlig gra
sikte på administrative og pedagogiske/undervisningsmessige forhold, men h
undervisningspersonalets rettsstilling i snevrere forstand temmelig uberørt. F
vidt kan det sies at denne lovgivning hviler på sterke tradisjoner.

Som nevnt er regler om undervisningspersonalets rettsstilling tradisjonelt
de enkelte skolelover. Dette kan virke overraskende, sett med dagens øyne, m
sammenheng med den reguleringsteknikk som tidligere var den vanlige; 
arbeidsrettslige spørsmål ble regulert sammen med den lovgivning som for
regulerte vedkommende rettsområde. Også for offentlige tjenestemenn var f
det således slik at deres rettsstilling ofte ble fastlagt i spesiell lovgivning eller
særskilte reglementer for vedkommende etat eller tjenestegren. Først ved tje
mannsloven av 1918 ble det gitt generelle bestemmelser for offentlige tjen
menn, jfr. Ot.prp. 38/1915 s. 18 flg. Denne loven ble imidlertid bare satt i kraf
statens tjenestemenn, og ikke for de kommunale tjenestemenn. Tjenestemann
fikk derfor bare anvendelse for undervisningspersonale ansatt i statlige stilli
mens undervisningspersonale for øvrig fortsatt fulgte skolelovgivningens re
Dette er forøvrig fortsatt tilfellet, jfr. således grunnskolelovens § 17 nr. 6.
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Det leie som reglene om undervisningspersonalets rettsstilling fant i løp
1800-tallet synes tildels å ha gått foran i utviklingen enn den tjenestemannsre
dengang var gjeldende, og tildels også å ha gått noe lenger i undervisningspe
lets favør, slik at dette personale fikk et sterkere stillingsvern enn tjeneste
ellers.

4.2  
Spørsmålet om å gjøre tjenestemannslovens regler gjeldende også for und
ningspersonale i skolene ble vurdert i forbindelse med tjenestemannsloven av
I tilleggsinnstilling I (1968) s. 7 flg. er gjengitt uttalelse fra Fellesutvalget for N
ges Lærerinneforbund og Norges Lærerlag, som påpeker de reelle grunner for
nesemannslovens regler ikke burde utvides til å omfatte også undervisnings
nalet, men at dette personalets rettsstilling fortsatt burde være regulert ved sko
givningens regler. Tjenestemannslovkomitéen fant å burde ta organisasjonen
vendinger til følge, og dette ble også det endelige resultat av lovbehandlingen

Siden de reelle grunner som ble påpekt av organisasjonene fortsatt må a
ha interesse, synes det naturlig å gjengi forholdsvis utførlig hovedpunktene i 
nisasjonenes uttalelse:

«Folkeskolen er obligatorisk. — Folkeskolens lærere tar imot barn fra 7
alderen, og foreldrene er pliktige til å sende sine barn til skolen. Det er natu
særlig under små og gjennomsiktige forhold - at foreldrene er sterkt interesse
tilsettingsmyndigheten ikke skal være en altfor fjern instans.»

«Når det gjelder tilsetting, avskjed, lokal forflytning osv. er det grunn til å p
på følgende:  Lærerne er utdannet for læreryrket. Konkurransen om utdanning
sene er meget stor. Det skjer en utvelgelse allerede i starten. Lærerskole
adgang til å avvise uskikkede elever i utdanningstiden. Endelig må kandid
bestå en krevende eksamen ved utdanningstidens slutt. Bestått eksamen gir 
til å søke tilsetting i yrket.

For en etat med en så spesielt innsiktet utdanningsbakgrunn for sitt yrke v
nestemannslovens § 195) virke urimelig. Den faktor som vanligvis påvirker spør
målet om oppsigelse eller overflytning av en lærer, er svingninger i barnetall
derav følgende endring i klassedeling, kretsregulering osv. Skolelovens be
melse om at 1/3 av lærerne i en kommune skal være ansatt på oppsigelse 
erfaringsmessig kommunene den bevegelsesfrihet som er nødvendig, og sko
ens bestemmelser om oppsigelige lærereres rettigheter i slike situasjoner, gir
rimelig trygghet. Det kan ikke være grunn til å endre dette forhold og over
bestemmelser som vel kan ha sin praktiske betydning innen statstjeneste
mange stillinger rekrutteres med folk som ikke på forhånd har gjennomgått 
spesielt innsiktet utdanning med utskilling av dem som ikke er skikket. Ette
sannsynlighet vil tjenestemannslovens § 19 bare komplisere og skape usikk
administrasjon og etat om den blir overført til å gjelde i de mangeartede forhol
keskolen og framhaldsskolen arbeider under i vårt land.

5. Bestemmelsen i tjenestemannsloven av 15. feb. 1918 nr. 1 § 19 hadde denne ordlyd:
«Opsigelse i de tre første tjenesteaar. En offentlig tjenestemand med under tre aars tjeneste

kommende tjenestegren kan av ansættelsesmyndigheten siges op med tre maaneders va
ikke andet er bestemt ved lov.

Er tjenestetiden under 1 aar, kan opsigelsesfristen ved reglement nedsættes til én måned.
Regler om beregningen av tjenestetiden fastsættes ved reglement. En tjenestemand, som er

av nogen anden end Kongen, kan inden 14 dage, efterat opsigelsen er meddelt ham, ank
ind for overordnet myndighet. Reglerne herom fastsættes ved reglement.»
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Som tidligere nevnt, vil lærerbehovet i en kommune veksle med elevtall
enhver tid. En veltjent lærers stilling kan bli overflødig og nedlegges uten a
samtidig oppstår annen ledighet i skolen i kommunen. Systemet med 1/3 av 
i oppsigelige stillinger sikrer da vedkommende mot oppsigelse idet en av de s
ansatt på oppsigelse, og som nødvendigvis har kortere ansiennitet, må 
Bestemmelsen i tjenestemannslovens § 206) vil i mange tilfelle virke helt urimelig
i folkeskolens vekslende forhold, og paragrafen måtte suppleres med klart form
unntaksbestemmelse om tjenestemannsloven skulle gjøres gjeldende for læ
folkeskolen og framhaldsskolen.

Også § 217) i tjenestemannsloven - om ordensstraffer - måtte suppleres 
unntaksbestemmelser for lærere i folkeskolen og framhaldsskolen i fall den
gjort gjeldende i den form den har fått i komitéens forslag. Den vil ellers rokke
et fundamentalt forhold i norsk folkeskole. En lærer har ikke bare til oppga
undervise, men også å oppdra. Han vil ofte være i den situasjon at han må grip
rigerende inn overfor enkeltelever eller grupper av elever. Strengt tatt går hans
i så måte under visse forhold også ut over undervisningstiden, idet elevenes 
utenfor skoletiden ikke anses skolen uvedkommende.

Det har vært ansett nødvendig at en lærer må ha en uavhengig stilling i de
hvor han arbeider om han skal makte denne oppgaven, og det er helt nødve
eventuell tvist om de disposisjoner han treffer ut fra en faglig-pedagogisk vurde
ikke pådømmes av en instans som dels vil kunne være part i saken, og som p
måter kan være uavhengig av det lokale miljø og dertil er uten erfaring i behan
av kompliserte personalspørsmål, som det her vil være tale om. —

Det er oftest i felter som gjelder en lærers håndtering av oppdrageroppga
motsetningsforhold mellom en lærer og et barns foreldre har sin rot. Lærere
være i den situasjon at han er også må treffe sine disposisjoner ut fra en vur
av det ansvar han har for klassens framgang. Ikke desto mindre hender det t e
tivt liten konflikt under små forhold, med slektskap og økonomisk gjensidig avh
gighet innen en skolekrets, kan anta groteske former.

Lærerorganisasjonene kan peke på en rekke ondartede saker også fra den
tid - som er pådømt i de sivile domstoler der det er falt enstemmige dommer 
anklagene sakner ethvert saklig grunnlag, men der det neppe er tvil om at ve
mende ville risikert ordensstraffer i første behandlende instans - kanskje e
under full publisitet - om tjenestemannslovens § 21 hadde vært gjeldende.

I virkeligheten vil tildeling av ordensstraff for en lærer i tjeneste, og med
krav som må stilles til ham, være en refselse som vil virke til å umuliggjøre 
fortsatte arbeid som lærer. Den vil således innen dette yrket og under de fo

6. Bestemmelsen i tjenestemannsloven av 1918 § 20 hadde denne ordlyd: «Opsigelse efter 
tjenestetid. En offentlig tjenestemand kan ogsaa efter tre aars tjenestetid siges op, om ha
ling blir overflødig eller nedlægges.

Det samme gjælder, naar tjenestemanden indtar ledende stilling i anlæg eller virksomheter a
retningsmæssig eller erhvervsmæssig art. Hvilke stillinger der indgaar under dette led, be
mes ved reglement.

Opsigelsesfristen er seks maaneder. For tjenestemænd med under seks aars tjenestetid kan
reglement nedsættes til tre maaneder.

En opsagt tjenestemand med mindst femten aars tjenestetid kan for indtil to aar kræve som v
penger seksti hundredele av sin løn. Ventepengene falder bort, om han ikke vil ta anden o
lig stilling, som blir budt ham, og som er lønnet med mindst otti hundrededele av den tidlig
løn og iøvrig nogenlunde svarer til den stilling, han før hadde. Opsiges en tjenestemand m
mindre end 15 aars tjenestetid, skal han saavidt mulig gives anledning til at komme i ande
nestestilling hos samme tjenestegiver, og om denne er staten, saavidt mulig i samme tjen
gren.

Om beregningen av tjenestetiden gjælder foregaaende paragraf.»
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hvorunder mange lærere arbeider, ha en langt voldsommere virkning enn inn
store deler av de etater som går inn under tjenestemannsloven.

Innen læreryrket vil en ordensstraff være jevngod med indirekte avskjed
må stilles såpass høye krav til utøveren av lærergjerningen at gir et forhold gru
for å tildele ordensstraff, gir det også grunnlag for å prøve saken etter skolel
§ 21,2.8)»

4.3  
På bakgrunn av den någjeldende arbeids- og tjenestemannslovgivning kan de
grunn til å bemerke, at det fortsatt er slik at den grunnleggende skolegang e
gatorisk, jfr. grunnskolelovens § 13 nr. 1, og at det gjelder krav om yrkesutdan
for undervisningspersonalet.9) Krav om yrkesutdannelse gjelder imidlertid også
nokså mange andre yrker, såvel i privat sektor av arbeidslivet som for en rekk
linger innen kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet, uten at dette
medført særregler i lovgivningen for de ansatte forsåvidt gjelder oppsigelse
m.v. Lærerutdannelsen som sådan kan for øvrig neppe karakteriseres som 
preget at den bare kan anvendes innen skoleverket og i undervisningsstilling
denne bakgrunn synes lærerutdannelsen i seg selv ikke å utgjøre noen avgj
grunn for å opprettholde lovfestede særregler for undervisningspersonalet på
punkt. Med den utvikling av oppsigelsesvernet som har funnet sted etter at ar
miljøloven ble vedtatt i 1977, jfr. nedenfor under 21.-23., må det kunne legg
grunn at de alminnelige regler i arbeidsmiljøloven vil gi undervisningspersona
tilstrekkelig vern hvor bemanningen ved en skole må reduseres.

De forhold som lærerorganisasjonene påpeker i sin uttalelse har for øvrig
og fremst betydning hvor det blir tale om reaksjoner av negativ karakter ov
vedkommende lærer. Hvor det ikke er spørsmål om reaksjoner på grunn av e
annen form for tjenesteforseelse, men om endringer i stillingen av andre gru
gjør de påpekte forhold seg ikke gjeldende. Hensynet til lærernes uavhengig
ling i faglig-pedagogisk sammenheng kan således vanskelig anføres som b
nelse for at lærere skal ha et særlig oppsigelsesvern hvor en skole må nedlegg
lærerstaben innskrenkes fordi antallet elever viser seg å bli redusert.

Etter arbeidsmiljøloven vil det ikke være adgang til å ilegge en lærer ord
straff. Lærerorganisasjonenes uttalelse i forbindelse med spørsmålet om o
straff påpeker et forhold som selvsagt kan volde vanskeligheter når det opps

7. Bestemmelsen i tjenestemannsloven av 1918 § 21 hadde denne ordlyd: «Ordensstraffe. 
offentlig tjenestemand, som ikke gaar ind under den militære straffelov, kan ilægges orden
for forseelser i tjenesten eller for usømmelig eller uværdig adfærd i eller utenfor tjenesten
Ordensstraffene er: a. bøter, dog ikke utover en maaneds løn; b. forlængelse med indtil to
den tid, som kræves for at faa alderstillæg;

c. suspendering i indtil tre maaneder uten løn;
d. loverflytning til en anden tjenestestilling av like eller lavere grad, forsaavidt det er forenelig 

ansættelsesvilkaarene.
Alderstillæg, som blir negtet, løn, som indspares under suspendering, og bøter skal tilfalde in

ning med et formaal, som kommer offentlige tjenestemænd eller deres efterlatte tilgode. P
ordensstraffene faar reglerne i § 23 første og andet led og i § 24 tilsvarende anvendelse. O
straffene og deres begrundelse skal meddeles skriftlig. De ilægges av den myndighet, so
ansættelsesretten. Dog kan Kongen overlate sin ret til at ilægge ordensstraf til vedkomme
regjeringsdepartement og kommunestyret til formandskapet.»

8. Bestemmelsen i folkeskoleloven av § 21 annet ledd hadde denne ordlyd: «Syner ein lærar
eller skoleinspektør dugløyse, eller er han av andre grunner ikkje skikka for arbeidet, kan 
styret gje han avskil når skoledirektøren samtykkjer. Læraren sjølv og tilsynsnemnda skal
hatt høve til å seia sin meining.»

9. Jfr. til det følgende også Jakhelln i Norsk skolerett (1987) s. 392-393.
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konfliktfylt motsetningsforhold mellom en lærer og barnas foreldrene. I den uts
ning det måtte være berettiget kritikk som fremsettes fra foreldrenes side, v
kritikk måtte tas opp med vedkommende lærer. Etter at læreren har hatt anle
til å uttale seg, vil læreren i tilfelle kunne gis pålegg om å endre sitt forhold
skulle læreren motsette seg dette vil forholdet etter omstendighetene kunne
tige oppsigelse, eventuelt avskjed.100) Det forhold at det kan oppstå motsetningsfo
hold mellom lærer og foreldre må imidlertid sees i sammenheng med de rettss
hetsgarantier som følger såvel av saksbehandlingsregler som reglene om st
vern m.v., og adgangen til å bringe spørsmålet inn for domstolene til rettslig
ving, og sikrer en lærer mot rettslige følger av uberettiget kritikk m.v. Adgange
å gjøre bruk av ordensstraff111) har imidlertid sin særlige begrunnelse hvor opp
gelsesadgang ikke foreligger, og hvor forholdet ikke er så kritikkverdig at avs
finnes berettiget. Ordensstraff vil i slike tilfelle medføre at det skarpt markeres
forhold er kritikkverdig, mens alternativet ville være at et kritikkverdig forhold ik
fikk rettslige konsekvenser. Forsåvidt er uttalelsene fra lærerorganisasjonene
treffende.

For ordens skyld bemerkes, at en arbeidstaker vil kunne gis en advarsel f
tikkverdig forhold, og slik advarsel vil - særlig dersom advarsel har vært gitt sk
lig - være et forhold av vesentlig betydning dersom arbeidstakeren gjentar de
tikkverdige forhold slik at det blir spørsmål om å gå til oppsigelse eller avskje
arbeidstakeren. Tjenestemannslovens § 15 om avskjed inneholder en forutse
vis hjemmel for å gjøre bruk av skriftlig advarsel ved krenkelse av tjenestepli
Noen tilsvarende bestemmelse inneholder arbeidsmiljøloven ikke, men det e
vel ingen tvil om at det er adgang til å anvende advarsel i slike tilfelle.

Også etter skolelovgivningen vil en lærer kunne gis advarsel, selv om d
lovgivning ikke inneholder noen særlige bestemmelser om dette. Det
forutsetningsvis lagt til grunn av Høyesterett i Rt. 1982 s. 1729. Her om
Høyesterett bl.a. spørsmålet om den rettslige betydning av en advarsel
for en lektor i den videregående skole . Høyesterett bemerket bl.a. (s. 1
at når skolens myndigheter «hadde nøyd seg med en advarsel, inneba
at [lektoren] senere ikke kunne avskjediges uten at noe nytt kom til. Sa
dig var advarselen et varsko til [lektoren] om å innrette sin undervisnin
sin opptreden for øvrig slik at avskjedsspørsmålet ikke ble tatt opp på
Videre innebar advarselen at om noe nytt kom til, ville dette måtte vurd
sammen med det som tidligere forelå. Jo mer alvorlige de forhold var
hadde ledet til advarselen, desto mindre ville det måtte kreves av nytt
det kunne lede til avskjed.»

Saksforholdet i Hålogaland lagmannsretts dom av 13. okt. 1994 g
bl.a. et vedtak hvor skolestyret uttrykte kritikk overfor rektor ved en gru
skole. Skolestyret uttalte bl.a. at rektor hadde «opptrådt lite profesjo
overfor ... skolestyret ved ikke å ha holdt skoleadministrasjonen eller 
lestyret orientert om den faktiske situasjonen i skolemiljøet.» Som på
av lagmannsretten måtte rektor antas å ha rettslig interesse i å få prøv
digheten av dette vedtak, og denne adgang til domstolsprøvelse er ikk
grenset til enkeltvedtak slik dette begrep er definert i forvaltningsloven.

10. Eksempelvis nevnes RG 1976 s. 487 Eidsivating, nærmere omtalt nedenfor under XXV, o
øvrige avgjørelser som det der er vist til.

11. Etter tjenestemannsloven av 4. mars 1983 § 14 nr. 1 kan ordensstraff ilegges ved a) overt
av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter, og b) ved utilbørlig atferd i 
utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen. Etter §
nr. 2 består ordensstraff nå i skriftlig irettesettelse, eller tap av ansiennitet fra en måned til
eller nedsettelse i lavere stilling for en begrenset tid eller varig. I § 14 nr. 2 tredje ledd er u
kelig presisert at en «alminnelig tjenestlig tilrettevisning» ikke er ordensstraff.
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måtte derfor også vurderes om beslutningsprosessen tilfredsstilte de 
mumskrav til forsvarlig saksbehandling som kan utledes av alminne
forvaltningsrettslige prinsipper. Lagmannsretten kjente vedtaket ugyldi
grunn av saksbehandlingsfeil, idet reglene «om kontradiksjon og u
ningsplikt i forvaltningslovens § § 16-17 er tilsidesatt slik at [rektor] ik
har hatt noen muligheter for å ivareta sine interesser på en adekvat
gjennom beslutningsprosessen.» Mindre treffende er lagmannsretten
merkninger om at vedtaket gikk «klart ut over rammen for en ordinær
nestlig tilrettevisning. Det må oppfattes slik at [rektor] er gitt en «skrift
reprimande» for kritikkverdige forhold i forbindelse med utøvelsen av s
tjenesteplikter som rektor. En slik sanksjon må etter sitt innhold anses
en ordensstraff i form av skriftlig irettesettelse i tjenestemannsrettslig
stand». Poenget er at vedtaket innebar en advarsel overfor rektor, at 
hadde rettslig interesse i å få dette prøvet for domstolene, og at bl.a.
minstekrav til forutgående saksbehandling må kreves for at et slikt ve
skal være gyldig.

5  ARBEIDSGIVERFORHOLD
I lov om videregående opplæring § 22 første ledd uttales det at «personalet 
regående skoler som fylket driver er fylkeskommunale tjenestemenn.»

Bakgrunnen for bestemmelsen synes å ha sammenheng med at det i tid
lovgivning dels var gitt bestemmelser om undervisningspersonalets rettsstillin
enkelte skolelover, og dels var tjenestemannslovens bestemmelser gitt anven
Det kan forsåvidt vises til bemerkningene i Ot.prp. 29/1972-73 s. 73, jfr. de til
rende bemerkninger i Ot.prp. 5/1972-73 s. 72, som omtaler loven om realsko
gymnas av 12. juni 1964, i loven om handelsgymnasier og yrkesskoler for ha
og kontorarbeid av 6. juli 1957, i loven om yrkesskolene i håndverk og indust
1. mars 1940, og ved kgl. res. av 1919 og 1921 forsåvidt gjelder de maritime s
En klargjøring av forholdene synes på denne bakgrunn å ha vært ønskeli
departementets uttalelse (s. 74, resp. s. 73), forsåvidt gjelder bestemmelser 
nesteforhold, om at «lærere i gymnaset kommer som fylkeskommunale tjen
menn i disse spørsmålene i samme stilling som lærerne i grunnskolen, som e
munale tjenestemenn.»

Også uten denne bestemmelse måtte det legges til grunn at dette perso
fylkeskommunale tjenestemenn, idet dette følger allerede av det forhold at per
let er ansatt i fylkeskommunens tjeneste. Det er i og for seg greit at dette arbe
verforhold presiseres i lovbestemmelsen, bl.a. på bakgrunn av at arbeidsgive
sjonene i noen grad er delt mellom stat og fylkeskommune, forsåvidt som sta
forhandlingspart i forhold til lærernes organisasjoner når det gjelder tariffspørs
og på bakgrunn av at lærerne er medlemmer av Statens Pensjonskasse. Like
bestemmelsen i dag kunne karakteriseres som overflødig. Det er derfor neppe
til å opprettholde bestemmelsen, og heller ikke til å gi en tilsvarende bestem
generelt for undervisningspersonalet, med presisering av at undervisningspe
let i kommunale grunnskoler er kommunale tjenestemenn,122) og at undervisnings-
personalet i fylkeskommunale videregående skoler er fylkeskommunale tjen
menn.

For ordens skyld nevnes også, at det etter arbeidsmiljølovens bestemmels
skriftlig arbeidsavtale, § 55 C a), skal være en angivelse av «partenes identite
arbeidskontrakten vil det således fremgå overfor den enkelte arbeidstaker hve

12. Oppsigelsessak vil derfor måtte reises mot kommunen, jfr. NAD 1988 s. 1266 Stavanger.
Påstand om at sak skulle ha vært reist mot skolestyret ble derfor forkastet.
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er som er vedkommendes arbeidsgiver. Det kan ikke være tvilsomt at disse be
melser i arbeidsmiljøloven får anvendelse også overfor undervisningspersona

6  ANSETTELSESMYNDIGHET
I grunnskolelovens § 21 nr. 1, 3 og 4 er det gitt enkelte bestemmelser om an
sesmyndigheten.

Etter § 21 nr. 1 har rektor ved pedagogisk høyskole og/eller seminar r
å gi uttalelse hvor en lærer skal forestå praktikantopplæring, og staten
danningskontor skal ta avgjørelsen dersom kommunen og vedkomm
ikke blir enige.

Etter § 21 nr. 3 kan en kommune gi en lærer som er ansatt på opps
fast ansettelse i den samme stilling, uten å lyse ut stillingen på nytt. E
tens utdanningskontor ikke enig i vedtaket, skal saken forelegges dep
mentet for avgjørelse.

Etter § 21 nr. 4 gir departementet forskrifter om ansettelse i stillinger ved faste
skolesteder, i interkommunale stillinger og i stillinger med tjeneste både i grunn
len og i den videregående skole.

I den utstrekning ansettelsesmyndighet ikke uten videre følger av den arb
giverposisjon som en kommune eller fylkeskommune vil ha når den drive
grunnskole eller videregående skole, vil det være nødvendig med bestemm
som angir ansettelseskompetansen. For å avklare forholdet mellom kommu
fylkeskommune på den ene side, og staten på den annen side, synes det nærl
å legge til grunn at slike bestemmelser bør fastsettes i lov. Et alternativ kan v
det gis en generell lovbestemmelse om adgang for departementet til å fastsett
skrift de tilfelle hvor ansettelse krever samtykke av statlig organ, og saksbeha
gen for slike tilfelle. Tilsvarende kan være aktuelt for interkommunale stillinge

I denne forbindelse nevnes også at det kan være grunn til å overveie o
i lovbestemmelse bør fastsettes at staten kan pålegge kommuner og f
kommuner å forestå praksisopplæring.

7  STILLINGSSTRUKTUREN

7.1  

Skolelovgivningen gir enkelte bestemmelser som gjelder stillingsstrukturen i s
verket.

I grunnskolelovens § 17 nr. 1 første ledd er det således fastsatt at und
ningen i skolen som regel skal legges til hele stillinger, men at det også
etableres timelærerstillinger «når det høver».

I grunnskolelovens § 17 nr. 1 annet ledd er det videre fastsatt at de
etableres stillinger med undervisning dels i grunnskolen og dels i den 
regående skole.

Likedan er det i grunnskolelovens § 17 nr. 2 angitt at det kan gj
bruk av midlertidig ansatte lærere og vikarer.

Videre er det i grunnskolelovens § 17 nr. 4 gitt nærmere regler om
det skal være rektor ved en skole.

Endelig er det i grunnskolelovens § 17 nr. 5 fastsatt at det er dep
mentet som skal avgjøre hvilke stillinger og hvilke tjenester som skal 
bleres for andre gjøremål.

Når det gjelder den videregående skole fastsetter lov om videregå
opplæring § 17 imidlertid bare, og helt generelt, at «departementet fast
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hvilke undervisningsstillinger og andre pedagogiske stillinger og funk
ner det skal være i den videregående skole».133)

Etter rettsvilkårsavtalen av 1984 § 2 annet ledd bør stillingene «i størst mulig
organiseres som hele stillinger», og etter § 22 ellevte ledd må det før utlysni
stillinger og eventuelt endring av stillingsomfang ved skolen «foreligge en stillin
plan. Stillingsplanen utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte, jf. Hovedavta

Fra et arbeids- og tjenestemannsrettslig synspunkt vil det ikke være nødv
med bestemmelser i lov om stillingsstrukturen i skoleverket. I mangel av sær
lovbestemmelser vil det være vedkommende kommune eller fylkeskommune
arbeidsgiver, som i henhold til styringsretten vil kunne fastsette stillingsstruktu
Bestemmelsene i grunnskolelovens § 17 nr. 1 første ledd og § 17 nr. 2 synes
være så generelt utformet, at de bare i liten grad kan sies å regulere arbeid
styringsrett på dette punkt, og det er neppe grunn til å opprettholde bestemm
på dette grunnlag.

Bestemmelsen i lov om videregående opplæring § 17 bygger, arbeids- o
nestemannsrettslig sett, på at det er arbeidsgiver som fastsetter stillingsstruk
kraft av styringsretten. Forvaltningsrettslig innebærer imidlertid bestemmelse
stillingsstrukturen ikke kan fastsettes av fylkeskommunen, men av statlig myn
het (departementet). Også bestemmelsen i grunnskolelovens § 17 nr. 4 reg
kommunens styringsrett ved å fastsette når det skal være rektor ved en 
Bestemmelsen i grunnskolelovens § 17 nr. 1 annet ledd har sammenheng me
er tale om stillinger i to forskjellige skoleslag, og at det derfor er behov for å 
sette at det kan etableres slike stillinger.

Lovbestemmelser om stillingsstrukturen i skoleverket vil kunne medføre at
lingsstrukturen blir mindre fleksibel enn behovet innen skoleverket til enhver tid
sier. Slike lovbestemmelser bør derfor bare gis hvor det foreligger et klart beho
det. Et slikt behov kan eksempelvis foreligge når det gjelder rektorstillingene
grunnskolelovens § 17 nr. 4. Forøvrig har spørsmålet sammenheng med kom
sefordelingen mellom statlige myndigheter og de kommunale og fylkeskommu
myndigheter. I den utstrekning det må ansees for et statlig anliggende å kunn
stillingsstrukturen innen skoleverket, vil det være behov for lovbestemmelse
angir at staten har en slik kompetanse. Med dette utgangspunkt synes en g
bestemmelse, på linje med lov om videregående opplæring § 17, å ville vær
mest hensiktsmessige reguleringsform.

8  UTDANNINGSKRAV M.V

8.1  

Skolelovgivningen inneholder visse krav til utdannelse for undervisningspers
let.

Etter grunnskolelovens § 18 nr. 1 gjelder bestemmelsene etter lov om l
utdanning for rektorstillinger når det gjelder utdannelse og erfaring. For
dervisningstillinger gjelder bestemmelsene etter lov om lærerutdan
med hensyn til utdannelse.

13. Bestemmelsen er endret ved lov av 28. mai 1993 nr. 51. I Ot.prp. 31/1992-93 s. 24 er bar
den kommentar, at erfaring «har vist at det er behov for å få et klarere skille mellom tilsett
stilling og det at en allerede tilsatt lærer blir tillagt funksjon i tillegg til de arbeidsoppgaver s
går inn under de ulike pedagogiske stillinger.»
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Etter grunnskolelovens § 18 nr. 2 kan departementet fastsette sær
krav til utdannelse og erfaring for personale med særoppgaver i det kom
nale skoleverket.

Etter lov om videregående opplæring § 18 første ledd gjelder regle
lov om lærerutdanning for de stillinger som er nevnt i lovens § 17; un
visningsstillinger og andre pedagogiske stillinger og funksjoner.

Etter lov om videregående opplæring § 18 annet ledd kan departementet fa
særlige krav til utdannelse for personale med spesielle pedagogiske oppgave

Problemstillingen, når det gjelder spørsmålet om skolelovgivningen bør i
holde bestemmelser om utdanningskrav til undervisningspersonalet, blir helt p
lell til de spørsmål som gjelder stillingsstrukturen, jfr. ovenfor 7. Fra et arbeids
tjenestemannsrettslig synspunkt vil det ikke være nødvendig med bestemm
lov om utdanningskrav i skoleverket. I mangel av særskilte lovbestemmelser v
være vedkommende kommune eller fylkeskommune, som arbeidsgiver, som 
hold til styringsretten vil kunne fastsette utdanningskravene for de enkelte stilli
Forvaltningsrettslig innebærer imidlertid de gjeldende bestemmelser at utdann
kravene ikke kan fastsettes av kommune eller fylkeskommune, idet disse kra
er lovbestemte, dels fastsatt av statlig myndighet (departementet), og det avh
av en tolkning av disse regler om de må ansees for å være uttømmende, e
ytterligere krav kan fastsettes av kommune eller fylkeskommune.144) Spørsmålet
har derfor sammenheng med kompetansefordelingen mellom statlige myndig
og de kommunale og fylkeskommunale myndigheter. I den utstrekning de
ansees for et statlig anliggende å kunne fastsette utdanningskravene innen sk
ket, vil det være behov for lovbestemmelse som angir at staten har en slik ko
tanse, og om statens kompetanse forsåvidt er eksklusiv. Med dette utgang
synes en generell bestemmelse, som angir at staten har kompetanse til å fa
utdanningskrav for de forskjellige stillinger innen skoleverket, å ville være den 
hensiktsmessige reguleringsform. I så fall bør det formentlig også avklares 
vidt, og i hvilken utstrekning, ytterligere kvalifikasjonskrav skal kunne fastsette
kommunale og fylkeskommunale myndigheter.

8.2  
Et særlig spørsmål er om det for personale i skoleverket bør gis lovhjemmel 
den som har gjort seg skyldig i sedelighetsforbrytelse ikke skal kunne ansettes
ling som innebærer direkte kontakt med barn eller unge i arbeidet, eller om de
et spørsmål som ansettelsesmyndigheten skal kunne vurdere i forbindels
ansettelse, hvilken betydning verserende saker om slike lovovertredelser skal 
om ansettelsesmyndigheten skal kunne kreve eller innhente opplysninger om
forhold fra politiet, og om det i så fall kan kreves fullstendig politiattest.

Som ett av flere tiltak for å sikre barn og ungdom mot seksuelle overgre
det i den handlingsplan av 1992 som er utarbeidet av Barne- og familiedeparte
tet bl.a. anført:

«Én mulig endring er, at det i tilsettingspapirer for personer som søke
beid knyttet til barn og unge, blir tilføyd en klausul. Der gjøres det o
merksom på at seksuelt misbruk av barn medfører tap av rett til for
arbeid i institusjonen/organisasjonen. En slik klausul vil samtidig ku
brukes til å avvise personer som tidligere har forgrepet seg på barn/
Siktemålet med forslaget er todelt:

14. I NAD 1986 s. 919 Eidsivating er lagt til grunn at kommunen ved engasjement av pedago
førskole kunne stille krav om audiopedagogisk tilleggsutdannelse.
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nen forgriper seg

– hindre gjentatte overgrep ved å sikre at overgripere ikke gis anled
til å ha slikt arbeid».

Etter anmodning fra Barne- og familiedepartementet ble det i 1993 utarbeid
betenkning,155) hvor det bl.a. ble anbefalt «at det blir gitt hjemmel i lov for at d
kan fastsettes i forskrift hvilke sedelighetsforbrytelser som er av en slik art at d
ansees for å utelukke - diskvalifisere - en ellers kompetent søker fra ansettels
ling som innebærer at den som blir ansatt vil ha direkte kontakt med barn eller
i sitt arbeid. Det tilføyes imidlertid, at det i praksis langt på vei vil ha de samme 
ninger om det fra departementets side blir utarbeidet generelle anbefalinger
lokale ansettelsesmyndigheter, eller at disse kommer frem til felles retningslin
Videre er påpekt betydningen av at ansettelsesmyndigheten kan bli kjent me
holdet, og det er ansett som mest nærliggende å kreve at søkerne fremlegge
attest, eventuelt at ansettelsesmyndigheten gis adgang til å få slik attest fra p
Når det gjelder hvilke opplysninger som bør kunne gis i en politiattest ved de a
telsessaker det her er tale om, er det i betenkningen gitt uttrykk for at dette 
vil måtte gjelde opplysninger som har direkte relevans for disse stillinger. Her s
det imidlertid å være viktig at det kan bli gitt mest mulig fullstendige opplysnin
I så fall kunne det gis opplysninger om alle verserende forbrytelsessaker og d
serende forseelsessaker som  f.eks. er knyttet til sedelighets- og voldssake
som antas å ha betydning for formålet ved attesten, i tillegg til de opplysninge
blir gitt i en vanlig politiattest. Med et slikt opplegg kan det være nærliggend
politiattest utferdiges direkte til ansettelsesmyndigheten etter anmodning av d

I St.meld. 53/1992-93 s. 50-51 er disse spørsmål omtalt, og det er vist 
spørsmålene forsåvidt angår barnehagene vil bli nærmere omtalt i forbindels
barnehageloven. I Ot.prp. 68/1993-94 er spørsmålene omtalt s. 37-39 og s. 65
lovforslagets § 21 må den som skal arbeide i barnehage legge frem tilfredssti
politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for 
suelle overgrep mot barn.

Det prinsipielle spørsmål, om det skal stilles slike krav til den som anse
stilling som innebærer direkte kontakt med barn eller unge i arbeidet, vil forme
få en avklaring under Stortingets videre behandling av barnehageloven. Lovbe
melser om undervisningspersonalet synes å måtte utformes på bakgrunn a
prinsipielle holdning Stortinget kommer frem til. Riktignok vil det for barnehage
vedkommende være tale om ansatte som arbeider med barn på lavere alde
enn i skolene. Også i skoleverket vil det imidlertid i betydelig grad være tale
barn på de lavere alderstrinn. Seksuelle overgrep kan dessuten forekomm
overfor barn og unge på høyere alderstrinn. Under enhver omstendighet syn
vesentlig å motvirke seksuelle overgrep mot barn og ungdom i skolene. Ba
unge er i en utsatt livssituasjon, og må beskyttes mot overgrep. Lovbestemm
på linje med det som er foreslått i barnehageloven vil dessuten bidra til å ma
den generelle holdning i samfunnet om at det her er tale om atferd som ikk
tolereres.

15. Jakhelln: Om stillinger hvor arbeidstakeren i sitt arbeid er i direkte kontakt med barn eller 
- rettsstillingen hvor arbeidstakeren begår sedelighetsforbrytelse, og rettsstillingen hvor sø
slik ledig stilling tidligere har gjort seg skyldig i forbrytelse som nevnt (april 1993).
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9  UTLYSNING AV LEDIG STILLING

9.1  

Grunnskoleloven gir i § 20 bestemmelser om når ledig stilling skal utlyses, o
også enkelte regler om hva utlysningen kan - og ikke kan - inneholde.

Etter grunnskolelovens § 20 nr. 1 skal ledige stillinger som omfattes av
nr. 1 utlyses av kommunen. Utlysningsteksten skal inneholde vilkår for
lingen, og angi søknadsfrist. Søknadsfristen skal være minst tre uker.

Etter grunnskolelovens § 20 nr. 2 skal stillinger for adjunkt eller lek
med undervisning på barne- og ungdomstrinnet, eller bare på ungdom
net, eller både i grunnskole og videregående skole, utlyses slik at de fa
det kreves undervisningskompetanse i, er særskilt nevnt.

Etter grunnskolelovens § 20 nr. 3 kan kommunen, hverken i utlys
gen eller på annen måte, kreve at søkerne skal gi opplysninger om hvo
de ser på politiske og kulturelle spørsmål.

Tilsvarende bestemmelser var tidligere fastsatt i lov om videregåe
opplæring § 19. Denne bestemmelse er imidlertid opphevet ved loven
av 10. juni 1993 nr. 85 om tilpasning av særlovgivningen til den nye k
munelov, jfr. Ot.prp. 59/1992-93 s. 53 og 56, men uten at spørsmålet o
lysning av ledige stillinger m.v. kan sees spesielt kommentert.

Det kan også nevnes at tjenestemannslovens § 2 fastsetter at led
bete eller stilling skal kunngjøres offentlig, om ikke annet er fastsatt i 
skrift, reglement eller tariffavtale.

9.2  
Ved ansettelse i offentlige stillinger er siktemålet å få stillingen besatt av den s
som er best egnet for stillingen. For å få det bredeste utvalg av søkere, noe 
nødvendig for å oppnå denne målsetting, vil det følge av god forvaltningsski
ledig stilling som hovedregel utlyses offentlig. Et krav om offentlig utlysning
ledig stilling vil dessuten medvirke til personer i lederstilling ikke blir utsatt 
press fra omgivelsene i retning av ikke å foreta offentlig utlysning, men i st
besette stillingen ved intern kunngjøring eller på annen måte favorisere per
som på en eller annen måte er innenfor skoleverket. Det kan imidlertid være b
for at ansettelse i ledig stilling kan finne sted hurtigere, og dermed uten offe
kunngjøring, f.eks. hvor det uventet er oppstått ledighet. En ubetinget regel 
enhver ledig stilling alltid skal utlyses offentlig vil derfor kunne vise seg å v
uhensiktsmessig i praksis. Utgangspunktet må imidlertid være at ledige still
skal utlyses hvor det er tale om stillinger som skal besettes for lengre tid, o
f.eks. ikke er tale om vikariater for kortere tid.

Arbeids- og tjenestemannsrettslig er det neppe behov for å angi i lov når ledig
stilling skal utlyses. Som arbeidsgiver vil fylkeskommune eller kommune ku
fastsette, f.eks. i tilsettingsreglement, når ledig stilling skal utlyses. Bestemm
om dette kan også fastsettes ved tariffavtale. Forvaltningsrettslig kan det imid
også her reises spørsmål om kompetansefordelingen mellom statlige myndi
og de kommunale og fylkeskommunale myndigheter. I den utstrekning de
ansees for et statlig anliggende å kunne fastsette når ledig stilling i skoleverke
utlyses, vil det være behov for lovbestemmelse som angir at staten har en slik
petanse. I så fall synes en generell bestemmelse, som angir at staten har kom
til å fastsette dette, å ville være den mest hensiktsmessige reguleringsform. E
nativ kan være å gi en lovbestemmelse av innhold som tilsvarer tjenestema
vens § 2, men også i så fall vil kompetanseforholdet overfor statlige myndig
måtte avklares.
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9.3  
Bestemmelsene om offentlig arbeidsformidling og om fri bevegelighet for arbe
takere m. v. innenfor EØS-området har betydning i denne sammenheng, men
bærer ikke at offentlig utlysning av ledig stilling blir unødvendig.

Etter sysselsettingsloven av 27. juni 1947 nr. 9 § 12 første ledd er arbeids
forpliktet til straks å «melde ledig plass til arbeidsformidlingen i distriktet», m
mindre det «med en gang blir satt en inn i plassen». Etter § 12 femte ledd kan
gen imidlertid fastsette regler om unntak fra denne meldeplikt «for så vidt gje
ledige plasser i staten, fylkeskommuner, kommuner og hel- og halvoffentlige 
tusjoner, og kan også fastsette regler om i hvilken utstrekning disse skal 
arbeidsformidlingen når de skal tilsette arbeidstakere.» Det kan imidlertid ikke
å være fastsatt regler etter § 12 femte ledd.

Etter EØS-avtalen skal den norske arbeidsformidling samarbeide med arb
formidlingen i EØS-statene ved bl.a. å gi oppgaver over ledige stillinger og 
arbeidssøkere som ønsker å arbeide i en annen stat, jfr. lov av 27. nov. 1992 n
Dette henger sammen med den fri bevegelighet av arbeidstakere m.fl. innen
området som følger av EØS-avtalens hoveddel, jfr. lov av 27. nov. 1992 nr. 109
fastsetter at EØS-avtalens hoveddel gjelder som norsk lov. Borgere av EØS-s
som søker arbeid på en annen EØS-stats territorium har således krav på 
bistand fra arbeidskontorene der, som landet gir egne statsborgere som søker

Etter EØS-avtalens hoveddel, art. 28 nr. 4, får bestemmelsene om fri beve
het for arbeidstakere ikke anvendelse på stillinger i den offentlige administra
Dette unntak tar etter EF-domstolens praksis sikte på stillinger som er typisk
den offentlige forvaltnings særlige virksomhet, når den er blitt overdratt utøve
av offentlig myndighet og ansvaret for å ivareta statens almene interesser. Stil
som bl.a. sykepleier ved offentlige sykehus, lokomotivfører m.v. er således
omfattet av dette unntak.166) I denne sammenheng, og nært knyttet til art. 28 nr
må merkes lov av 27. nov. 1992 nr. 112 om gjennomføring i norsk rett av EØS-
lens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v. innenfor E
med rådsforordninger (EØF) nr. 1612/68 og 312/76. Art. 2 flg. forbyr forskjells
handling av EØS-borgere, men art. 3 nr. 1 annet ledd gjør unntak for vilkå
språkkunnskaper som er nødvendige på grunn av arbeidets art. EF-domsto
lagt til grunn at det som betingelse for ansettelse i skoleverket kunne kreves k
skap kunne kreves kjennskap til ett av medlemsstatens offisielle språk. Det v
en lærerstilling i Irland krevet kjennskap til gælisk, idet det ikke var i strid med t
taten å føre en politikk som hadde til formål å beskytte og fremme et språk som
var vedkommende medlemsstats nasjonale språk og første offisielle språk. De
som ble truffet for å gjennomføre en slik politikk måtte likevel ikke stå i misforh
til formålet, og ikke anvendes slik at statsborgere fra andre medlemsstater b
kriminert. Kunnskapsnivået måtte ikke stå i misforhold til formålet. Forholdsm
sighetsprinsippet måtte således respekteres.177) - Bl.a. ut fra denne avgjørelse ka
det neppe legges til grunn at lærerstillinger er omfattet av unntaket i EØS-av
hoveddel, art. 28 nr. 4.

Etter EØS-avtalens vedlegg V punkt 2, jfr rådsforordninger (EØF) nr. 161
og 312/76 og lov av 27. nov. 1992 nr. 112, skal den norske arbeidsformidling
arbeide med arbeidsformidlingen i EØS-statene ved bl.a. å gi oppgaver over 
stillinger og over arbeidssøkere som ønsker å arbeide i en annen stat. Næ

16. Jfr. oversikten over EF-domstolens rettspraksis i Ruth Nielsen: EF-arbejdsret (Københav
1992) s. 198-200.

17. Jfr. Ruth Nielsen: EF-arbejdsret (København 1992) s. 187-190.
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regler er gitt i rådsforordningens annen del om arbeidsformidling, art. 13 flg., e
ved rådsforordning 2434/92.

Den norske arbeidsformidling skal jevnlig sende til arbeidsformidlingen 
andre EØS-land, og til Det europeiske samordningskontor, tilbud om ledige s
ger som sannsynligvis vil kunne bli besatt med statsborgere i andre EØS-lan
tilbud om ledige stillinger som er meldt til land som ikke omfattes av EØS-avt
(tredjeland), samt søknader om arbeid fremlagt av personer som har erklær
ønsker å arbeide i en annen EØS-stat, og endelig opplysninger for de forsk
geografiske områder og næringer om arbeidssøkere som har erklært seg villig
ta arbeid i en annen stat, jfr. rådsforordningens art. 15. I Norge er det Arbeids
toratet som sender disse opplysningene til Det europeiske samordningsk
Innen Arbeidsdirektoratet er Arbeidsformidlingens Europaservice opprettet, 
stillinger som eurokonsulenter, og er knyttet til datanettet mellom EØS-landen
opplysninger som Norge mottar fra de andre EØS-land skal snarest mulig ove
des til de berørte arbeidskontorer m.v.

Etter art. 16 nr. 1 og 2 skal alle ledige stillinger som er meldt til arbeidsko
rene i ethvert EØS-land, og som omfattes av art. 15, meddeles og behandles a
kommende arbeidskontorer i de andre berørte EØS-land. Arbeidskontorene 
EØS-land skal sende søknader til arbeidskontorene i det EØS-land som har 
stillinger. Søknader om arbeid fra personer som ønsker å arbeide i en annen
stat skal besvares av arbeidskontorene i vedkommende EØS-land innen en 
frist, som ikke bør overstige én måned. I art. 16 nr. 3 er det uttrykkelig sa
arbeidssøkere som er statsborgere i EØS-land skal gis samme prioritet som d
ved passende tiltak blir gitt innenlandske arbeidstakere.

9.4  
Arbeids- og tjenestemannsrettslig er det neppe heller behov for å angi i lov
utlysningsteksten skal inneholde. Også slike forhold synes mest hensiktsme
kunne fastsettes ved tilsettingsreglement eller tariffavtale. En ordentlig utarb
stillingsbeskrivelse med de krav som stilles for stillingen vil for øvrig være nød
dig for at en offentlig kunngjøring skal oppnå sitt formål og motivere mulige sø
til å søke på stillingen. Også i denne henseende kan det imidlertid reises spø
om kompetansefordelingen mellom statlige myndigheter og de kommunale o
keskommunale myndigheter. I den utstrekning det må ansees for et statlig 
gende å kunne fastsette hva utlysningsteksten skal inneholde, vil det være be
lovbestemmelse som angir at staten har en slik kompetanse. Også i så fall sy
generell bestemmelse, som angir at staten har kompetanse til å fastsette dette
være den mest hensiktsmessige reguleringsform.

9.5  
Under enhver omstendighet synes bestemmelsen i grunnskolelovens § 20 nr. 
å være overflødig på grunn av bestemmelsen i arbeidsmiljølovens § 55 A, so
øvrig går lenger enn det grunnskolelovens § 20 nr. 3 fastsetter, forsåvidt som 
ikke også nevner religiøse spørsmål. Slik bestemmelsene står i dag, kan det
tvil om det er grunnskolelovens spesialbestemmelse som får anvendelse, el
det er den mer omfattende bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Denne uklarh
unngås ved at grunnskolelovens særbestemmelse oppheves.

Bestemmelse tilsvarende grunnskolelovens § 20 nr. 3 ble første gang 
dusert i lovgivningen ved lovendring av 18. sept. 1909 til folkeskolelov
av 1889. Bakgrunnen for lovendringen var at det i enkelte skolesty
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«rigsmaals- eller landsmaalsvenlige». Etter en inngående debatt i Ode
get ble bestemmelsen gitt den nåværende, og mer generelle, formul
Flere av representantene i Odelstinget fremhevet imidlertid at bestem
sen bare gjaldt kunngjøringen, og at det var fare for at tilsvarende op
ninger ble forsøkt tilveiebrakt gjennom underhåndshenvendelser. En d
representantene tok uttrykkelig avstand fra at noe slikt ble gjort.188) - Be-
stemmelsen i arbeidsmiljølovens § 55 A må for øvrig sees i sammen
med de folkerettslige forpliktelser som følger av at Norge bl.a. har ratifi
ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i arbeidsforhold og yrker. Ko
vensjonens art. 1 (a) inkluderer i begrepet diskriminering enhver forsk
utelukkelse eller preferanse basert på rase, hudfarge, kjønn, religion,
tisk oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, og art. 2 flg. pålegger
tene å føre en nasjonal politikk for å eliminere slik forskjellsbehandling

For ordens skyld nevnes også at likestillingslovens § 4 har betyd
for utlysningstekstens innhold, forsåvidt som bestemmelsen setter fo
mot å utlyse en stilling for bare det ene eller det annet kjønn, medmindr
foreligger en åpenbar grunn for dette.

10  SØKERLISTE, DOKUMENTOFFENTLIGHET M.V
For sammenhengens skyld nevnes at skolelovgivningen ikke har bestemmels
søkerliste, dokumentoffentlighet m.v. Disse spørsmål er regulert ved bestem
sene i offentlighetslov og forvaltningslov med tilhørende forskrifter, som også
anvendelse ved ansettelse i stillinger i det offentlige skoleverket, uansett om 
tale om kommunale, fylkeskommunale eller statlige stillinger. Forholdene
undervisningspersonalet kan ikke sees å være slik at det er grunn til å foresl
ringer om disse spørsmål.

Søkerliste er etter offentlighetslovens § 6 nr. 4 tilgjengelige for «enhv
jfr. § 2. Denne søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens
Den skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og
steds- eller arbeidskommune.

Vedtak om ansettelse i offentlig stilling er etter forvaltningslovens 
annet ledd å regne som enkeltvedtak. Søkernes adgang til ansettelses
dokumenter er regulert ved forskrift av 21. nov. 1980 nr. 13 om partsoff
lighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. Denne forskrift g
unntak fra forvaltningslovens § 18 i sin helhet. Begrensninger i søkerne
gang til ansettelsessakens dokumenter, slik denne adgang er regule
forskriften av 1980, følger imidlertid av forvaltningslovens § 19.

Etter forskriftens § 2 har søkerne rett til å gjøre seg kjent med sam
øvrige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres u
ning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Slike opplysninger kan f
valtningsorganet sammenfatte i en egen liste - utvidet søkerliste.

Søkerne har rett til opplysninger om seg selv, men ikke til vurderin
som er gjort av eller gitt til tilsettingsorganet, innstillingsorgan m.v., e
av nåværende eller tidligere arbeidsgivere eller oppdragsgivere, jfr.
skriftens § 3. Etter § 5 har søkeren med tilsvarende begrensninger re
gjøre seg kjent med skriftlige referater fra intervjuer e.l.

Søkernes rett til å gjøre seg kjent med opplysninger om andre søke
over den utvidede søkerliste, er begrenset til søknader med vedlegg f
kere som er innstilt til eller tilsatt i stillingen, og dokumenter som inneh
der faktiske opplysninger om disse, jfr. forskriftens § 4.

18. Jfr. Tillæg 2 til Innst. O. XII (1909) s. 1-2.
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Likedan har søkerne rett til å gjøre seg kjent med hvem som er inn
til stillingen, og den rekkefølge de er innstilt i, og om det foreligger diss
blandt medlemmene av innstillingsmyndigheten, og i tilfelle hvor man
stemmer hver av de innstilte søkere har fått. Den begrunnelse som er 
innstillingsmyndigheten har søkerne ikke krav på å gjøre seg kjent m
bortsett fra de deler av innstillingen som måtte inneholde nye faktiske 
lysninger eller anførsler av betydning, jfr. forskriftens § 6.

11  HENSYN SOM KAN TILLEGGES VEKT VED VURDERINGEN AV 
SØKERNE

11.1  

Bortsett fra bestemmelsen i grunnskolelovens 20 nr. 3 om at kommunen, hve
utlysningen eller på annen måte, kan kreve at søkerne skal gi opplysninger om
ledes de ser på politiske og kulturelle spørsmål, gir skolelovgivningen noen be
melser om hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved vurderingen av søkerne.

Bestemmelsen i grunnskolelovens 20 nr. 3 angir ikke direkte at politisk
ler kulturelle spørsmål ikke kan tillegges vekt, og det samme gjelder fo
rig også arbeidsmiljølovens § 55 A. Bestemmelsene må imidlertid fors
slik at de setter forbud mot å tillegge slike forhold betydning ved vurde
gen av søkerne, medmindre det følger av stillingens karakter at det vil 
saklig å legge vekt på slike forhold, jfr. bl.a. Jakhelln: Oversikt over ar-
beidsretten (1993) s. 27.

Det følger videre av likestillingslovens § 4 annet ledd at det ved an
telse ikke må gjøres forskjell på kvinner og menn i strid med § 3, som h
ler ulik behandling som, i samsvar med lovens formål, fremmer likestil
mellom kjønnene. Slik forskjellsbehandling kan således være hjemlet
settingsreglement eller tariffavtale. Eksempelvis nevnes hovedtariffavt
mellom Kommunenes Sentralforbund og en rekke tjenestemannsorga
joner <1994> § 2 punkt 2.2 annet ledd: «Når søkere av begge kjønn
kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er
derrepresentert.»199) Også § 21 nr. 1 annet ledd i hovedavtalen for sta
<1992> kan merkes i denne sammenheng. Bestemmelsen fastsetter a
flere søkere har tilnærmet like kvalifikasjoner for stillingen, skal søkere
det kjønn som har mindre enn 40 % av de tilsatte i den aktuelle stilli
gruppe ha fortrinnsrett til stillingen.

Unntaksvis kan det følge av stillingens karakter at det vil være sak
legge vekt på kulturelle, politiske eller religiøse oppfatninger. Illustrere
forsåvidt er Rt. 1986 s. 1250, hvor det var spørsmål om forholdet me
arbeidsmiljølovens § 55 A og de personalpolitiske retningslinjer som
fastsatt av Diakonhjemmets Sosialhøgskole. Etter retningslinjene skull
vedtyngden av personalgruppen av lærere, forskere m.fl. være bekjen
kristne, og søkere til slike stillinger skulle spørres om sitt forhold til d
kristne tro. Høyesterett uttalte bl.a.: «Norge hadde ratifisert ILO-konv
sjon nr. 111 da arbeidsmiljøloven ble vedtatt, og det må forutsettes at lo
§ 55 A ikke er i strid med de forpliktelser med hensyn til fremtidig lovg
ning som Norge påtok seg ved ratifikasjonen. ... Jeg finner det ... ikke
somt at det må legges vekt på konvensjonen ved tolkningen av § 55 
Etter min mening kan imidlertid verken § 55 A eller ILO-konvensjon 
111 stille seg hindrende i veien for å spørre om søkerens forhold til
kristne tro.»

19. Jfr. ARD 1990 s. 87 om tolkningen av dene bestemmelse, sml. også ARD 1987 s. 9.
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11.2  
Som nevnt ovenfor under 9. er siktemålet ved ansettelse i offentlige stillinger
stillingen besatt av den søker som er best egnet for stillingen. Dette formål sup
av det alminnelige ulovfestede forvaltningsrettslige saklighetsprinsipp, slik a
ved vurderingen av de enkelte søkere bare kan tas saklige hensyn.200) Vurderingene
må også ligge innen de rammer som er trukket opp i utlysningsteksten. For
gjelder det ikke spesielle forhold for ansettelse av undervisningspersonale i s
verket. Noen lovbestemmelse om dette synes derfor ikke nødvendig.

Vurderingstemaet kan være nærmere presisert, f.eks. i tilsettingsregle
eller tariffavtale. Slike presiseringer vil være gyldige så langt de lig
innenfor de begrensninger som følger av saklighetsprinsippet. Som ek
pel på slik presisering nevnes hovedtariffavtalen mellom Kommune
Sentralforbund og en rekke tjenestemannsorganisasjoner <1994> § 2 
2.2 første ledd: «Ved tilsetting ... skal det i første rekke tas hensyn til sø
nes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for 
lingen).» I denne sammenheng kan også vises til Rt. 1988 s. 20, jfr. 
NAD 1981-83 s. 231 Stavanger. Saken gjaldt ansettelse som fritidslede
kariat) i en kommune. Høyesterett fant at det ikke var tatt utenforligge
hensyn. De mest omfattende arbeidsoppgaver knyttet seg til den opps
de virksomhet og fritidsklubbvirksomheten, og det var forsvarlig at det
lagt vesentlig vekt på skikkethet for disse oppgaver, hvor også søkern
der ville være et vesentlig moment.

Innen de rammer som følger av det forvaltningsrettslige saklighetsp
sipp vil det ved vurderingen av de forskjellige søkere i noen grad også
ne tas sosiale hensyn av velferdsmessig art, jfr. Rt. 1976 s. 614, sml.
Rt. 1968 s. 283, som begge gjaldt ansettelse av vaktmester ved en folk
le etter vedtak i skolestyret.

Videre kan merkes RG 1983 s. 1021 Lillehammer hvor vedtak om
settelse av hovedlærer i videregående skole ble kjent ugyldig fordi de
gitt feilaktige opplysninger fra skolen rektor til skoleutvalget om søker
kvalifikasjoner. RG 1983 s. 1078 Setesdal; vedtak om ansettelse av mu
leder for kommunal musikkskole kjent ugyldig pga. mangelfull vurder
av søker. I begge disse saker ble det også tilkjent erstatning. NAD 19
682 Tromsø; vedtak om ansettelse innen den sosialpedagogiske tje
kjent ugyldig fordi søkeren ikke var gitt noen realitetsbehandling . Vid
kan merkes NAD 1981-83 s. 741 Eidsivating, hvor skolemyndighetene
ansett for å ha berettiget grunn til å gå ut fra at en søknad var begren
vikariater ved en bestemt ungdomsskole, og derfor ikke var forpliktet 
undersøke om søkeren også kunne være interessert i andre stillinge
måtte være ledige. I Gulating lagmannsretts dom av 22. mars 1993, an
90/216 [utrykt] ble en lærer ansett for usaklig forskjellsbehandlet ved ti
ling av overtidstimer, og tilkjent erstatning. Læreren mente at han had
rettskrav på å bli tildelt overtidstimer. Fylkeskommunen tildelte ham ik
overtidstimer, fordi fylkeskommunen fant at slik tildeling kunne bli oppf
tet som en imøtekommelse av lærerens krav. Lagmannsretten la til gru
læreren burde vært tilbudt overtidstimer under den uttrykkelige forutset
at tilbudet ikke var å anse som en aksept av at han hadde rettskrav p
tildeling. Ytterligere nevnes NAD 1987 s. 436 Jæren om forbigåelse av
vid søker til årsvikariat i grunnskolen. Den siste avgjørelse kan for ø
sees i sammenheng med Rt. 1988 s. 766 NAD 1988 s. 863. I NAD 19
1075 Eidsivating ble det ansett berettiget at arbeidsgiver stilte krav til l

20. Jfr. bl.a. ARD 1990 s. 87: «... det skjønn som utøves, må være saklig i den forstand at det 
på et holdbart faktisk grunnlag, og at vurderingen har tilstrekkelig bredde og ikke er vilkår
(s. 101).



NOU 1995:18
Vedlegg 2 Ny lovgivning om opplæring 507

s pe-
kole.
n, og
re an-
n ut-
 det
r an-
ligere
 ment
testa-

enk-
ved
rimært
kren-
 fag-
 den
unn

ottatt
 kan
t til
illing
 stil-

 § 19
n eller
 frist
e opp-
n til
målet

2 kan
n, og
neste-
om-
enkelte
ppe
iktel-
tet til
lag for

 55 B
 Noen
rens evne til å undervise, og legge til grunn opplysninger om søkeren
dagogiske evner; saken gjaldt ansettelse i lærerstilling i videregående s

Som nevnt kan vurderingstemaet være presisert i utlysningstekste
vurderingen av søkerne må da holdes innen disse rammer, medmind
settelsesmyndigheten foretrekker å lyse stillingen ut på nytt med anne
lysningstekst. Illustrerende forsåvidt er NAD 1988 s. 1332 Oslo, hvor
ved ansettelse i amanuensisstilling i teologi ved Universitetet i Oslo va
gitt at arbeidsområdet skulle være Det nye testamente og ikke som tid
også Det gamle testamente. Med fagområdet Det nye testamente var
ikke bare boken Det nye testamente, men også øvrige emner som ny
mentlig tidshistorie, senjødedom m.v. Byrettens flertall bemerket at bet
ningens angivelse av stillingens innhold måtte legges til grunn 
bedømmelsen. Bedømmelseskomitéen vurderte søkernes arbeider p
på grunnlag av behandlingen av nytestamentlige tekster. Denne inns
kende tolkning innebar at det i realiteten ble foretatt en innsnevring av
området for stillingen. Det forelå derfor en uriktig regelanvendelse, og
sterkt innskrenkende tolkning var vilkårlig og urimelig. På denne bakgr
ble ansettelsesvedtaket kjent ugyldig.

12  PLIKT TIL Å SI FRA OM MAN TAR DEN TILBUDTE STILLING, 
M.V

Etter grunnskolelovens § 21 nr. 2 må den som blir ansatt innen 8 dager fra m
meddelelse skriftlig melde fra om han eller hun tar i mot stillingen. Denne frist
kommunen forlenge. Etter § 23 nr. 2 er den som tar i mot ny stilling forplikte
straks å si opp stilling som vedkommende ikke kan fortsette i når den nye st
blir tiltrådt, og er også forpliktet til straks å tilbakekalle andre søknader på slike
linger.

Tilsvarende var det tidligere også fastsatt i lov om videregående opplæring
tredje ledd at den som ble ansatt innen 8 dager måtte melde fra skriftlig om ha
hun tok i mot stillingen, og at fylkeskommunen kunne forlenge fristen. Denne
kan kommunen forlenge. Som nevnt under 9. er imidlertid denne bestemmels
hevet ved lovendring av 10. juni 1993 nr. 85 om tilpasning av særlovgivninge
den nye kommunelov, jfr. Ot.prp. 59/1992-93 s. 53 og 56, men uten at spørs
om plikt til å gi denne melding kan sees spesielt kommentert.

De ovennevnte bestemmelser i grunnskolelovens § § 21 nr. 2 og 23 nr. 
neppe sies å inneholde forpliktelser ut over det som følger av alminnelig orde
tilsvarende bestemmelser kan ikke sees å foreligge i annen arbeids- eller tje
mannsrettslig lovgivning. Også uten lovhjemmel vil en kommune eller fylkesk
mune som arbeidsgiver kunne fastsette en svarfrist av passende lengde i det 
tilfelle, eventuelt i tilsettingsreglement eller ved tariffavtale. Det er derfor ne
grunn til å opprettholde bestemmelsen i grunnskolelovens § 21 nr. 2. De forpl
ser som følger av § 23 nr. 2 vil en søker også ellers i arbeidslivet være forplik
å overholde, og heller ikke denne bestemmelse synes det å være særlig grunn
å opprettholde.

13  TILSETTINGSBREV
Bestemmelser om skriftlig arbeidsavtale er nå fastsatt i arbeidsmiljølovens § §
flg. Bestemmelsene får også anvendelse overfor undervisningspersonale.
ytterligere lovbestemmelser skulle således ikke være nødvendige.
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For ordens skyld nevnes at det i rettsvilkårsavtalen av 1984 § 3 er tar
talt at «den som blir tilsatt skal ha tilsettingsbrev. Tilsettingsbrevet 
minst angi:
a) lovhjemmel for tilsettingen,
b) hva slags stilling det gjelder, tilsettingsformen og tilsettingsvilkår,
c) navnet på skolen vedkommende tilsettes ved, samt navnet på den

de øvrige skoler vedkommende eventuelt skal tjenestegjøre ved,
d) hvilket tidspunkt tilsettingen gjelder fra,
e) vilkår knyttet til stillingen, svarfristen, jf. lov om videregående oppl

ring § 19, 3. ledd,
f) for delstillinger - stillingens omfang i prosent.»

Tariffbestemmelsen kan ikke sees å inneholde mer enn det som f
av arbeidsmiljølovens regler, bortsett fra at tariffavtalen viser til den
opphevede bestemmelse om svarfrist i lov om videregående opplær
19, og et krav om at lovhjemmel for tilsettingen skal angis. På det prin
elle plan bemerkes at tariffavtalen ikke medfører at arbeidsmiljølov
ovennevnte bestemmelser for øvrig ikke får anvendelse, idet arbeidsm
loven forsåvidt er ufravikelig, jfr. § 5 og § 55 C, som angir hva arbeids
talen minst skal omfatte.

14  SÆRLIG OM TIDSBEGRENSET ANSETTELSE,VIKARIATER 
M.V., OG PRØVETID

14.1  

Adgangen til å inngå arbeidsavtale for et bestemt tidsrom eller for et bestemt a
av forbigående art må sees i sammenheng med bestemmelsene om oppsigel
m.v. Bl.a. av denne grunn ble det ved arbeidsmiljøloven av 1977 § 58 nr. 7 
ledd innført vesentlige begrensninger i forhold til den tidligere arbeidervernlo
1956. Etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven kunne slik tidsbegrensning bare
gyldig avtales «når arbeidets karakter tilsier det», likevel slik at tidsbegren
arbeidsavtaler kunne inngås for «praksisarbeid eller vikariat». Etter revisjonen
januar 1995 av arbeidsmiljøloven er bestemmelsene om tidsbegrenset ans
fastsatt i den nye § 58 A, som bl.a. opprettholder unntakene for «praksisarbei
vikariater»,211) men som for øvrig ytterligere begrenser adgangen til å in
arbeidsavtaler av tidsbegrenset varighet til de tilfelle hvor «arbeidets karakter 
det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften».

14.2  
Etter grunnskolelovens § 17 nr. 2 kan det imidlertid «nyttast mellombels tils
lærarar og vikarar» ... «når det trengst». Noen tilsvarende bestemmelse er ik
i lov om videregående opplæring § 17.222)

21. I denne sammenheng kan nevnes Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1989 s. 1116, hvor en vik
fast og over lang tid hadde fylt et generelt og stort vikarbehov i virksomheten, ble ansett f
omfattet av de vanlige regler om oppsigelse og oppsigelsesvern.

22. Bestemmelsen er endret ved lov av 28. mai 1993 nr. 51. Tidligere fastsatte bestemmelsen
ledd at undervisningen kunne legges til hele stillinger eller timelærerstillinger etter nærme
regler gitt av departementet. Videre var det i tredje ledd fastsatt at «når det trengs, kan de
vikarer eller tilsettes midlertidige lærere for inntil ett år.» Ved lovendringen ble de to siste l
opphevet, uten nærmere kommentarer.



NOU 1995:18
Vedlegg 2 Ny lovgivning om opplæring 509

endes
den-
esatt
ende
 kan
stu-
s til-
nning
ed-
ilset-
år.
 til-
isa-

nde
ere i
asser
. Ar-
 anse
 på det
re for
 i ar-

 slik

ettelse
ttelse
 nov.

mel-
. Etter
ldet

. Dels
egulere
mmel-

ovens
vens

grunn-
iljølo-

else i
elo-
are er
es er
eids-
. Har-
evnte
etter

oldet
 ved
lig av-
 i te-
Etter rettsvilkårsavtalen av 1984 kan tidsbegrenset ansettelse bare anv
i vikariat (§ 2 første ledd) - definert som tjenestegjøring for en annen i 
nes fravær (§ 2 niende ledd) - eller når det ikke er mulig å få stillingen b
med personale med godkjent utdanning, eller når arbeidet er av forbigå
karakter og i samsvar med stillingsplanen (§ 2 tiende ledd). Merkes
også 2 sjette ledd: «Ved tilsetting i undervisningsstilling i yrkesfaglige 
dieretninger kan søker som fyller de faglige krav til utdanning og praksi
settes på oppsigelse, selv om vedkommende mangler pedagogisk utda
eller allmennteknisk/yrkesteoretisk utdanning. Vilkår for dette er at v
kommende skaffer seg godkjent utdanning innen en frist fastsatt av t
tingsmyndigheten. Fristen skal til vanlig ikke overstige 3 
Tilsettingsmyndigheten kan i særlige tilfeller forlenge 3-års-fristen. For
setting i HI gjelder tilleggsavtale mellom departementet og lærerorgan
sjonene, tatt inn i rundskriv F-58/83.»

I ARD 1984 s. 47 la Arbeidsretten til grunn at det etter den dagjelde
rettsvilkårsavtale av 1975 ikke var adgang til å ansette midlertidig lær
forbindelse med at det for et skoleår ble opprettet ekstraordinære kl
med særtilskudd fra staten for å avhjelpe arbeidsløshet blandt ungdom
beidsretten avsa også dom for at de midlertidig ansatte lærere var å
som ansatt på oppsigelse. Arbeidsretten uttalte bl.a., at det «må anses
rene at tariffavtalens bestemmelser må gå foran hvis disse er gunstige
arbeidstakerne» (s. 57). Uttalelsen refererer seg til lovbestemmelsene
beidsmiljølovens § 58 nr. 7 og lov om videregående opplæring § 17,
disse bestemmelser lød dengang.

For statens vedkommende er bestemmelser om tidsbegrenset ans
gitt i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, som detaljert angir når slik anse
kan finne sted. Bestemmelsen er nærmere presisert i forskrift av 11.
1983.

14.3  
Da grunnskoleloven ble gitt, i 1969, var det ingen motsetning mellom bestem
sen i grunnskolelovens § 17 nr. 2 og arbeidervernlovens § 41 nr. 1 annet ledd
at arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 1977 oppstår imidlertid spørsmålet om forho
mellom arbeidsmiljølovens bestemmelse og bestemmelsen i grunnskoleloven
er det spørsmål om grunnskolelovens bestemmelse må ansees for særskilt å r
adgangen til tidsbegrenset ansettelse, uavhengig av arbeidsmiljølovens beste
ser, og det kan også reises spørsmål om uttrykket «vikarar» i grunnskolel
regel har et annet innhold enn uttrykket «vikariater» har etter arbeidsmiljølo
regler.

Det kan hevdes at grunnskolelovens regel er en særbestemmelse for 
skolen, som må forståes uavhengig av den generelle regel i arbeidsm
ven. Men det kan også hevdes at den nyere og mer generelle bestemm
arbeidsmiljøloven må legges til grunn ved fortolkningen av grunnskol
vens regel. Det kan også hevdes at bestemmelsen i grunnskoleloven b
en regel som refererer seg til stillingsstrukturen i skoleverket, og såled
en forvaltningsrettslig kompetanseregel, som ikke refererer seg til arb
avtalen mellom vedkommende kommune og den enkelte arbeidstaker
moniseringshensyn og vernehensyn kan anføres til støtte for den sistn
forståelse, og likedan for at uttrykket vikariat må ha det samme innhold 
begge de to lover.

Spørsmålet om forståelsen av grunnskolelovens § 17 nr. 2, og forh
til arbeidsmiljølovens bestemmelser, har vært brakt inn for domstolene
flere anledninger, uten at det kan sies at spørsmålet har fått noen ende
klaring. Noen avgjørelse fra Høyesterett foreligger ikke. Spørsmålet er
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orien omtalt av Evju i Evju, Jakhelln m.fl.: Arbeidsrettslige emner (1979)
203-204, hvor det påpekes at spørsmålet synes usikkert, men under t
tas at grunnskolelovens regulering er uttømmende, slik at arbeidsmil
vens bestemmelser ikke får anvendelse. Spørsmålet er også behand
Fanebust: Tjenestemannsrett (1987) s. 124, som antar at grunnskolel
bestemmelse «i utgangspunktet» må gå foran arbeidsmiljølovens rege

Illustrerende for den uklarhet som foreligger er NAD 1986 s. 565 F
tating, som gjaldt årsvikarordningen for lærere i grunnskolen. Flertalle
av lagmannsrettens dommere, kom - på noe forskjellig grunnlag - til a
lærere ansatt som årsvikarer måtte ansees som ansatt i oppsigelige h
rerstillinger. Den ene dommer bygget på at spørsmålet «om hvorvidt å
karordningen er en lovlig midlertidig tilsetting, må løses et
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven», mens den annen dommer bygge
vikarbegrepet i arbeidsmiljøloven måtte legges til grunn. Mindretallet
dommer, la til grunn at grunnskoleloven som særlov måtte gå foran arb
miljøloven.

Merkes kan også RG 1992 s. 989 Oslo, hvor det er lagt til grun
morsmålslærere kunne ansettes med tidsbegrenset engasjement som
kar etter såvel grunnskolelovens § 17 nr. 2 som etter arbeidsmiljølove
58 nr. 7, fordi morsmålslærerne ikke fylte kravene til utdanning. I RG 1
s. 1001 Eidsivating er lagt til grunn at lærere ved kommunal musikks
kunne ansettes på årsengasjement for å dekke varierende behov for 
visning ut over deres faste deltidsstillinger. Avgjørelsen er basert på
beidsmiljølovens § 58 nr. 7. Årsengasjementene måtte begrenses til de
var strengt nødvendig. Kommunens praksis med å dekke 85 % av und
ningsbehovet ved faste stillinger kunne ikke ansees lovstridig.233)

14.4  
Det synes vesentlig at den uklarhet som eksisterer om adgangen til tidsbeg
ansettelse i grunnskolen bør avklares. Dersom det i skoleverket skal gjelde 
regler enn de som følger av arbeidsmiljøloven, synes dette å måtte komm
uttrykk gjennom en lovbestemmelse som klart angir når tidsbegrenset anse
skal kunne finne sted. I så fall vil eventuelt bestemmelsen i tjenestemannslov
3 nr. 2 kunne gi et utgangspunkt.

Det er imidlertid vanskelig å se at det for skoleverkets vedkommende gjø
gjeldende så særlige hensyn, at det gjennomgående er nødvendig med andr
om tidsbegrenset ansettelse enn de som følger av arbeidsmiljølovens bestem
og som vil gjelde ikke bare for arbeidslivet i sin alminnelighet - bortsett fra ans
i statens tjeneste, jfr. tjenestemannslovens § 1 - men også for arbeidsforhold 
rig i fylkeskommunal og kommunal tjeneste.244) Den sterke poengtering av stil
lingsvernshensyn, som kommunalkomitéens flertall la til grunn ved revisjone
arbeidsmiljøloven av 6. januar 1995, i forhold til den fleksibilitet som tidsbeg
sede ansettelser innebærer, må i denne sammenheng også tillegges betydn
kan også merkes at kommunalkomitéens flertall, forsåvidt gikk lenger enn de
var foreslått i Ot.prp. 50/1993-94, og fikk følge av flertallet i Odels- og Lagting

23. Merkes kan også Gulating lagmannsretts dom av 22. mars 1993 i ankesak 90/216 Æutry
hvor tidsbegrenset ansettelse for ett skoleår ble ansett berettiget i forhold til aml. § 58 nr. 
fordi det var tale om kurs under voksenopplæringsordningen, hvor videreføring av kursen
avhengig av at et tilstrekkelig antall elever meldte seg på de respektive kursene.

24. Merkes må likevel at kommuneloven av 25. sept. 1992 nr. 107 § 24 nr. 3 gir kommunesty
eller fylkestinget adgang til å bestemme «at ledende administrative stillinger skal besettes
åremål. Slikt åremål ska være på minst seks år.»
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Jfr. Innst. O. 2/1994-95 s. 28 flg., hvor flertallet bl.a. uttalte: «Flertallet 
selvsagt ... merket seg drøftelsene i proposisjonen omkring den fleksib
som midlertidige ansettelser gir. ... Flertallet mener imidlertid trygghe
stabilitet for den enkelte arbeidstaker, i tråd med arbeidsmiljølovens
målsparagraf må gå foran disse hensyn» (s. 29)

14.5  
Med dette utgangspunkt kan det likevel reises spørsmål om det ikke bør 
adgang til tidsbegrenset ansettelse i de tilfelle hvor det ikke er mulig å få stilli
besatt med en søker som har de kvalifikasjoner som er foreskrevet for stilli
Dette er et spørsmål som oppstår ikke bare i skoleverket, men også i enkelte
deler av arbeidslivet, hvor det i lov eller forskrift er fastsatt kvalifikasjonskrav. S
vanskeligheter er bl.a. kjent fra helsesektoren, hvor det også foreligger avgjø
av Høyesterett om forståelsen av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, slik de
gjeldende frem til lovendringene av 6. jan. 1995. Høyesteretts praksis må k
sammenfattes slik at det, bl.a. ut fra hensynet til pasientene, var adgang til mi
dig ansettelse hvor stillingen ikke kunne besettes med kvalifisert søker, foruts
ansettelse ble begrenset til det som var strengt nødvendig, og at det forelig
behov var saklig begrunnet.

I Rt. 1985 s. 1141 ble tidsbegrenset ansettelse av aktivitører i stillinger
var normert for ergoterapeuter ved et fylkeskommunalt sykehus av Hø
terett ansett for ikke å være i strid med arbeidsmiljølovens § 58 nr. 7 a
ledd. Høyesterett viste bl.a. til hensynet til pasientene, og at det forelig
de behov var saklig begrunnet, samt til at ansettelsen var begrenset 
som var strengt nødvendig. Fast ansettelse av aktivitører i ergoterape
linger ville kunne føre til blokkeringsfare forsåvidt som det kunne opp
vanskeligheter med å knytte til sykehuset interesserte ergoterapeuter
ingen stillinger ville være ledige. Høyesterett la også vekt på at Sosiald
tementet hadde antatt at det måtte være lovlig adgang til midlertidig ti
ting av pleiepersonell når man ikke fikk kvalifiserte søkere, og på en av
mellom Norske Kommuners Sentralforbund og Norsk kommuneforbu
som bl.a. bygget på at tidsbegrenset ansettelse kunne finne sted hv
ikke var kvalifiserte søkere, begrenset til nærmere angitte tidsrom, sam
at de den gang gjeldende forskrifter til tjenestemannsloven av 1977 ogs
net for midlertidig ansettelse, bl.a. i slike tilfelle.

Avgjørelsen av 1985 må sees i sammenheng med den nyere avgj
i Rt. 1991 s. 872, hvor en hjelpepleier gjennom en årrekke (12 år) h
vært midlertidig ansatt som assisterende avdelingsleder ved fylkeskom
nens sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. Kvalifikasjonsk
vene i bemanningsplanen var motivert ut fra det saklige behov å 
institusjonen en best mulig faglig standard, men Høyesterett karakteri
disse krav som «lite realistiske», og institusjonen hadde gjort system
bruk av midlertidige avtaler for å løse et permanent bemanningsprob
Det måtte være «grenser for hvor lenge et midlertidig tilsettingsforhold
vedvare», og hjelpepleieren hadde også «i tillegg til de kvalifikasjoner p
sis har tilført henne ... sørget for tilleggsutdannelse med sikte på bedre
le de oppgaver stillingen forutsetter». På denne bakgrunn kom Høyes
til at arbeidstakeren var fast ansatt i stillingen som assisterende avde
leder.

Endelig skal også nevnes avgjørelsen av Høyesterett i Rt. 1988 s. 746, hvor en
psykolog midlertidig hadde fungert som faglig/administrativ leder av fylkesko
munens barnepsykiatriske avdeling ved sentralsykehuset gjennom 14 år.
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bemanningsplanen og forskriftene skulle avdelingen ledes av en overlege so
barnepsykiater, men slik lege hadde ikke kunnet skaffes. Høyesterett fant at
psykologen hadde fungert som leder, men selv om administrasjonsoppgave
meget omfattende dekket de ikke en egen stilling, og sjefspsykologen hadd
tiden beholdt og fungert i stillingen som sjefspsykolog. De faglig/administra
lederoppgaver måtte karakteriseres som tilleggsfunksjoner til hans stilling
kunne overføres til godkjent spesialist i barnepsykiatri, uten at det var nødven
gå til oppsigelse av sjefspsykologen.

Situasjonen innen skoleverket synes på mange måter parallell til situas
innen helsevesenet. Det synes nærliggende at det må tas hensyn til elevenes
ring, og til skolenes behov for å kunne ansette kvalifiserte lærere når det blir a
ning til det. Det bør unngås at slik ansettelse ikke kan finne sted fordi skole
måttet ansette fast lærere som ikke fyller kvalifikasjonskravene. Meget synes d
å tale for at det i lovbestemmelse for skoleverket angis at midlertidig ansettels
finne sted hvor stillingen ikke kan besettes med kvalifisert søker, slik rettsvilk
avtalen av 1984 § 2 tiende ledd angir, jfr. også RG 1992 s. 989 Oslo. Hvis d
tidsmessige grunner er anledning til det, vil det være naturlig at gjentatt utlys
skjer før midlertidig ansettelse finner sted. Midlertidig ansettelse synes også å
holdes innen snevre tidsmessige rammer, både av hensyn til sammenhenge
arbeidsmiljølovens regler, og av hensyn til såvel elever som den midlertidig an
Det kan således være et spørsmål om ikke ansettelsen bør begrenses til utl
det enkelte skoleår, likevel slik at ny midlertidig ansettelse kan finne sted hvi
fortsatt ikke skulle melde seg kvalifisert søker. Det kan videre være grunn til å 
veie om det ikke bør angis at den som har vært ansatt midlertidig i fire år uten v
får status som fast ansatt etter utløpet av de fire år, slik regelen er etter tje
mannslovens § § 9 og 10.

På bakgrunn av arbeidsmiljølovens § 58 A synes derimot budsjettme
forhold innen skoleverket derimot ikke å kunne utgjøre tilstrekkelig gru
for bruk av midlertidig ansettelse. Skulle budsjettmessige vanskeligh
medføre at skolens virksomhet må innskrenkes, må det være reglen
oppsigelse som får anvendelse.

14.6  
Bestemmelser om prøvetid er ikke gitt i grunnskoleloven, og er heller ikke fas
i rettsvilkårsavtalen. Slik ansettelsesformene er angitt i disse regler, ved at a
telse skjer fast eller på oppsigelse, og i sistnevnte tilfelle med angivelse av o
gelsesfristens lengde, kan det være tvilsomt om det er adgang til å prøvetids
telse, og om bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § § 58 nr. 6 og 63 får anven
Det synes imidlertid å burde være adgang til prøvetidsansettelse av undervis
personale i samme utstrekning som hvor det er tale om arbeidstakere for ø
kommunale og fylkeskommunale stillinger, og i arbeidslivet for øvrig. Likedan 
prøvetid avtales ved ansettelse i stillinger i staten, jfr. tjenestemannslovens §

15  UNDERVISNINGSPERSONALETS PLIKTER

15.1  

Skolelovgivningen inneholder flere bestemmelser som angir undervisningsper
lets plikter. Disse bestemmelser er dels av generell karakter, dels angir de tem
spesifiserte forpliktelser. I det alt vesentlige er det samsvar mellom de regle
følger av grunnskolelovens bestemmelser, og bestemmelsen i lov om videreg
opplæring.
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Etter grunnskolelovens § 22 nr. 1 har personalet, enkeltvis og samlet, a
for at skolen blir drevet i samsvar med de mål som er satt for skolen, og
sonalet skal medvirke til å skape et godt skolesamfunn. Etter grunnsko
vens § 22 nr. 2 er lærerne forpliktet til å undervise på de læresteg og i d
som de har kompetanse til.

Etter grunnskolelovens § 22 nr. 3 har personalet mot fastsatt god
relse plikt til å rettlede praktikanter fra pedagogisk høyskole, seminar 
andre utdanningsinstitusjoner, dersom disse får sin praksistid ved sk
Etter grunnskolelovens § 22 nr. 4 er undervisningspersonalet forpliktet
møte til etterutdannelse, planlegning, samråding m.m. utenom unde
ningstiden, i samsvar med regler fastsatt i reglement og instruks. 
grunnskolelovens § 22 nr. 5 skal personalet rette seg etter de lover som
der for skolen og de bestemmelser som er gitt i skoleplaner, regleme
instrukser. Etter grunnskolelovens § 22 nr. 6 er lærerne forpliktet til å m
fra til rektor om elever som de mener trenger spesialundervisning.

Etter grunnskolelovens § 18 nr. 3 må den som skal undervise i kris
domskunnskap undervise i samsvar med den evangelisk-lutherske læ
ter grunnskolelovens § 17 nr. 3 kan kommunen sette en lærer til å føre 
med undervisningsrom, innbo og læremidler.

Etter lov om videregående opplæring § 20 har personalet enkeltv
samlet, og i samarbeid med elevene ansvar for at opplæringen skjer i
svar med læreplanens generelle og spesielle deler. Undervisningspers
har plikt til å undervise på de trinn og i de fag og kurs som skolens led
fastsetter og har plikt til å møte til planlegging og samråding utenfor un
visningstiden. Undervisningspersonalet har videre plikt til å utføre an
oppgaver som henger sammen med skolens virksomhet. Undervisning
sonalet har plikt til å være rettledere for studenter ved pedagogiske hø
ler og pedagogiske seminarer, dersom disse får sin praksistid ved sk
Departementet fastsetter reglement og instrukser for rektor og unde
ningspersonalet.

15.2  
Arbeids- og tjenestemannsrettslig vil det uten videre følge av arbeidsavtalen
lom fylkeskommune eller kommune og den enkelte lærer at den enkelte lære
medvirke til at skolen blir drevet i samsvar med de mål som er satt for skolen, 
å medvirke til å skape et godt skolesamfunn. Likedan vil den enkelte lærer
følge av arbeidsavtalen være forpliktet til å rette seg etter de lover som gjeld
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skolen og de bestemmelser som er gitt i skoleplaner, reglement og instruks255)
Det er derfor neppe nødvendig at disse plikter fastsettes ved lovbestemmelse

Innen de rammer som følger av ovenstående vil en lærer også måtte
seg etter de retningslinjer som blir gitt av overordnet myndighet, jfr. f.e
NAD 1981-83 s. 741 Eidsivating om rektors instruks til lærer om hvilke 
ningslinjer som skulle følges ved karakterfastsettelse. Læreren hadd
samtlige elever i en klasse karakteren M som terminkarakter til påske. 
tor trakk lærerens vurdering i tvil, og fastsatte etter at læreren hadde få
tale seg, at elevene skulle underkastes en ny vurdering i faget på gru
av en prøve. Lagmannsretten la til grunn at rektor hadde en særlig pl
å påse at karakterene ble satt i overensstemmelse med ensartet prak
skolen, og at rektor i kraft av styringsretten kunne gi den enkelte lære
struks om hvilke retningslinjer som skulle følges.

15.3  
Ved arbeidsavtale, instruks eller tariffavtale vil det også kunne fastsettes at u
visningspersonalet er forpliktet til å undervise på de læresteg og i de fag som 
kompetanse til, og det samme gjelder for plikten til å rettlede praktikanter fra p
gogisk høyskole, seminar eller andre utdanningsinstitusjoner,266) plikten til å møte
til etterutdannelse, planlegning, samråding m.m. utenom undervisningstiden,
ten til å melde fra til rektor om elever som de mener trenger spesialundervisnin
plikten til å føre tilsyn med undervisningsrom, innbo og læremidler. På denne 
kan også det nærmere innhold av disse forpliktelser reguleres. Plikt for lærern
delta i eksamensarbeid vil også kunne reguleres på denne måte.

De forpliktelser som følger av instruks vil måtte stå tilbake for den tariff
talte regulering av forholdet som måtte foreligge. Illustrerende forsåvid
ARD 1983 s. 38, som gjaldt spørsmålet om barnehagepersonalets plik
delta i praksisveiledning for elever fra barnepleierlinjen i den videregåe
skole. Tariffavtalene hadde ingen bestemmelse om plikt for personale
delta i øvingsopplæring. En utarbeidet «normalinstruks» kunne ikke 
som en del av avtaleverket mellom partene, bl.a. fordi lærernes fagor
sasjoner hadde protestert mot instruksbestemmelsen, og fordi bestem
sen ikke hadde vært fulgt i praksis. Etter barnehageloven av 6. juni 197

25. Det må bl.a. kreves at undervisningen er basert på de vedtatte undervisningsmål, og at d
rimelig balansert i forhold til det utviklingstrinn som elevene befinner seg på, jfr. Jakhelln: 
boken «... den urett som ikke rammer deg selv», festskrift til Anders Bratholm (1990) s. 36
med videre henvisninger. - I denne sammenheng kan også neves at læreres adgang til bi
vil følge de alminnelige arbeidsrettslige regler og begrensninger. Forsåvidt kan bl.a. merk
1902 s. 385, hvor Høyesteretts flertall (mindretallet kom til samme resultat på annet grunn
la til grunn at et skolestyre ikke kunne fastsette generelt forbud mot at lærere påtok seg a
lønnet verv uten skolestyrets samtykke. Læreren var regnskapsfører og kasserer for Rom
Tidende, og konstituert kirkesanger ved Molde kirke. Avgjørelsen er dels basert på at bys
loven av 1889 ikke ga hjemmel for slike vilkår i lønnsvedtekt etter lovens § § 23 og 24, me
også basert på mer generelle betraktninger. En slik myndighet for skolestyret ville «medfø
saa betydelig Indskrænkning i vedkommende Lørers personlige Frihed, at det har Formod
gen mod sig» (s. 387), og det ble også bemerket at det var «ikke engang paastaaet, at Læ
Lærergjerning har lidt noget ved de Hverv, han har paataget sig» (s. 389). Videre kan me
Frostating lagmannsretts kjennelse av 14. aug. 1989: «Lagmannsretten er ... enig i at eve
ureglementert eller utilfredsstillende oppfølgning i slike situasjoner kan tilsi at en person og
uskikket som lærer.»

26. Sml. ARD 1992 s. 66 om det tilsvarende spørsmål om sykepleieres plikt til å utføre praks
ledning av elever og studenter i sykepleie. Arbeidsretten la til grunn at sykepleierne har e
plikt innen rammen av deres faglige kvalifikasjoner, men ikke når plikten medfører arbeid 
over de ordinære rammer for deres stillinger (s. 78).
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30 § 5 nr. 5 hadde departementet hjemmel for å pålegge eier av barn
å stille den til disposisjon for øvringsopplæring, men denne bestemm
regulerte bare forholdet mellom departementet og de enkelte barneha
ere, og medførte ikke at eierne kunne pålegge personalet å delta i ø
opplæring (s. 62).

15.4  
Forvaltningsrettslig blir det imidlertid også i denne sammenheng spørsmål om 
petansefordelingen mellom statlige myndigheter og de kommunale og fylkes
munale myndigheter, når det gjelder adgangen til å fastsette i reglement
arbeidsavtaler det nærmere innhold av de ovennevnte forpliktelser. I den ut
ning det må ansees for et statlig anliggende å kunne fastsette disse forplik
innen skoleverket, vil det være behov for lovbestemmelse som angir at staten 
slik kompetanse. Med dette utgangspunkt synes en generell bestemmelse, so
at staten har kompetanse til å fastsette i reglement eller ved instruks næ
bestemmelser om undervisningspersonalets pliktelser i arbeidsforholdet, å
være den mest hensiktsmessige reguleringsform.

15.5  
Forpliktelsen til å undervise i samsvar med den evangelisk-lutherske lære fo
som skal undervise i kristendomskunnskap vil prinsipielt sett også kunne regu
på denne måte. Denne forpliktelse har imidlertid en såvidt nær sammenhen
formålsbestemmelsen for grunnskolen, jfr. grunnskolelovens § 1 om at grunns
bl.a. skal gi elevene «ei kristen ... oppseding» - og har også så nær sammenhe
grunnleggende verdi- og livssynsspørsmål - at det kan være naturlig å la denn
pliktelse komme til uttrykk i lovbestemmelse.

Det kan være at undervisningspersonalets fagorganisasjoner og arbe
versiden finner at disse forpliktelser bør reguleres ved tariffavtale. E
gjeldende tariffrettslige regler vil slik tariffavtale måtte inngås sentra
med staten, eventuelt Kommunenes Sentralforbund dersom ordningen
staten som tariffpart ikke opprettholdes, som part på arbeidsgiversiden
kommunelovens § 28 - medmindre det i tariffavtalene selv åpnes for at 
spørsmål, helt eller delvis, kan reguleres ved særavtaler med den e
kommune eller fylkeskommune som part på arbeidsgiversiden. Noen
bestemmelse om disse spørsmål er derfor ikke nødvendig.

Det forhold at et spørsmål som gjelder undervisningspersonalets
pliktelser i arbeidsforholdet er regulert ved reglement, instruks m..v.
ikke være til hinder for at det ved tariffavtale blir fastsatt bestemmelser
disse forhold. En reservasjon må likevel gjøres for tilfelle hvor det frem
av de lovbestemmelser som gir hjemmel for slike reglementer, instru
m.v., at undervisningspersonalets forpliktelser i arbeidsforholdet forså
bare kan reguleres på denne måte.

16  RESERVASJONSRETT
Det generelle arbeids- og tjenestemannsrettslige utgangspunkt er at en arbei
ikke har adgang til å reservere seg mot å utføre arbeidsoppgaver som omfa
stillingen, medmindre begrensninger følger av arbeidsavtalen eller annet 
grunnlag. Med denne begrensning vil en lærer derfor ikke kunne reservere se
å undervise i et fag på det grunnlag at faget, undervisningsopplegget eller and
hold ved faget strider mot vedkommendes livssynsgrunnlag, politiske oppfa
osv.
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Særskilt hjemmel for slik reservasjonsrett er fastsatt i grunnskolelovens § 1
3 annet ledd, som fastsetter at en lærer som ikke hører til Den norske kirke elle
evangelisk-lutherske frikirke ikke er forpliktet til å undervise i faget, selv om v
kommende har kompetanse til det.

Skal denne reservasjonsrett opprettholdes - noe meget synes å tale for - 
være naturlig at reservasjonsretten kommer til uttrykk i lovbestemmelse og
bare i reglement eller instruks, jfr. det som er anført ovenfor under 15. En lo
stemmelse vil forsåvidt kunne ha et innhold som tilsvarer den någjeldende be
melse i grunnskolelovens § 18 nr. 3 annet ledd.

17  LØNN OG LESETID
Arbeids- og tjenestemannsrettslig er det ingen tvil om at lønns- og arbeidsvilk
undervisningspersonale vil kunne fastsettes i tariffavtale, selv om dette ikke s
være direkte fastsatt i skolelovgivningen. Dette følger etter dagens rettstilsta
bestemmelsene i tjenestetvistloven, og tilsvarende vil forholdet være etter arb
tvistloven, dersom denne skulle bli gjort gjeldende for undervisningspersonale
kommunale og fylkeskommunale skoleverk. Bestemmelsen i grunnskolelove
19 nr. 1 synes det derfor ikke nødvendig å opprettholde. I tariffavtale, event
reglement eller instruks, vil også kunne fastsettes beregningsregler for lønn
slik at det ikke skulle være nødvendig å opprettholde beregningsregelen i grun
lelovens § 19 nr. 2. Tilsvarende gjelder for bestemmelsene i grunnskoleloven
nr. 3 om skyssgodtgjørelse, grunnskolelovens § 19 nr. 4 om flyttegodtgjørel
grunnskolelovens § 19 nr. 5 om lønn under sykdom.

I denne sammenheng kan nevnes at rettsvilkåravtalens § 7 bl.a. fastse
lønnsregulativets fellesbestemmelser med tilpasningsavtaler gjelder fo
dervisningspersonale, og at dette personale har rett til flytte-, skyss- og
godtgjørelse etter de til en hver tid gjeldende bestemmelser for offen
tjenestemenn. Bestemmelsen fastsetter også at undervisningsperson
rett til medlemskap i Statens pensjonskasse.

For øvrig består det en rekke tariffavtaler mellom staten og organisa
nene for undervisningspersonalet i grunnskolen og videregående s
Blandt annet gjelder hovedavtalen i staten fra 1992, med egne likelyd
tilpasningsavtaler for grunnskolen og videregående skoler til hovedavta
del 1. Likeledes gjelder hovedtariffavtalen i staten av 1994 med særski
pasningsavtale av 1991 vedrørende lønnsregulativets fellesbestemm
for undervisningspersonalet. Tilpasningsavtalen har bl.a. egne bestem
ser om overtidsarbeid og godtgjørelser for undervisningsovertid. Vid
gjelder det en rekke særavtaler om arbeidstid, leseplikt m.v. Av disse
særskilt nevnes den såkalte arbeidstidsavtale av 1993; særavtale o
beidstid, leseplikt m.v. for lærere.

Av rettstvister om tariffavtalene i skoleverket som i den senere tid
vært behandlet av Arbeidsretten kan bl.a. nevnes ARD 5. mai 1994 o
beidstidsavtalen av 1993, ARD 5. sept. 1994 om lesepliktavtalen for gr
skolen, ARD 1986 s. 149 om særavtale om leseplikt for mari
undervisning ved videregående skole, og ARD 1983 s. 197 om staten
vedavtale, medbestemmelse og forholdet til skoleverket.

18  PERMISJON OG PERMITTERING

18.1  

Det følger av alminnelige arbeids- og tjenestemannsrettslige regler at en arbe
ver i kraft av styringsretten kan gi en arbeidstaker permisjon, dersom arbeidsta
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søker om det. Nærmere regler om permisjon, herunder om saksbehandling, 
hvilket organ innen arbeidsgivers virksomhet som kan avgjøre de forskjellige
nader om permisjon, vil kunne fastsettes ved reglement. Permisjonsbestem
vil også kunne være fastsatt i tariffavtale.

Forvaltningsrettslig blir det imidlertid også i denne sammenheng spørsmå
kompetansefordelingen mellom statlige myndigheter og de kommunale og fy
kommunale myndigheter, når det gjelder adgangen til å fastsette i regle
bestemmelser av dette innhold, sml. ovenfor 15. I den utstrekning det må anse
et statlig anliggende å kunne fastsette bestemmelser av denne art innen skole
vil det være behov for lovbestemmelse som angir at staten har en slik kompe
Med dette utgangspunkt synes en generell bestemmelse, som angir at sta
kompetanse til å fastsette i reglement eller ved instruks nærmere bestemmel
undervisningspersonalets rettigheter i arbeidsforholdet, å ville være den mes
siktsmessige reguleringsform.

Etter lov om videregående opplæring § 21 kan fylkeskommunen gi en l
eller annen tjenestemann permisjon etter regler som gis av departem
Fylkeskommunen kan overlate det til skolen å gi permisjon for en kor
tid.

I rettsvilkårsavtalen av 1984 § 2 femte ledd er det fastsatt: «Unde
ningspersonale tilsatt fast eller på oppsigelse kan etter søknad få still
midlertidig redusert inntil halv stilling for inntil tre år. Ved innvilgelse a
midlertidig redusert stilling skal det fastsettes når permisjonen opphør

Avtale om permisjon for å fremtvinge et opphør av arbeidsforhol
kan være problematisk, bl.a. ut fra stillingsvernhensyn. Merkes kan så
RG 1989 s. 527 Ytre Sogn, hvor rektor ved videregående skole hadde
gått avtale med fylkesadministrasjonen om at han skulle få tre års perm
med full lønn, og i løpet av permisjonstiden si opp sin stilling. Bakgrun
for avtalen var at rektor ikke fylte lederfunksjonen. Kort etter at avtalen
inngått meddelte rektor at han ikke anså seg bundet av avtalen, og fikk
hold av retten under henvisning til avtalelovens § 36, idet avtalen ville v
urimelig overfor ham. Den innebar i realiteten en oppsigelse, og var inn
i en presset situasjon, og fylkeskommunen hadde ikke innrettet seg ett
talen. Sml. NAD 1988 s. 412 Sør-Hedmark, hvor lærer i grunnskolen ha
inngått avtale om permisjon i et halvt år, for deretter å stå til disposi
med hensyn til nytt tjenestested. Læreren ventet imidlertid så lenge m
svare på tilbud om stilling i ungdomsskolen at dette måtte ansees for 
facto oppsigelse fra hennes side.

18.2  
Permisjon innebærer at en arbeidstaker blir fritatt for sine forpliktelser etter arb
avtalen, enten etter eget ønske, eller i henhold til særskilt hjemmel, jfr. f
arbeidsmiljølovens § § 31 flg. Permittering er derimot et påbud fra arbeidsgiv
arbeidstaker om at arbeidstaker midlertidig blir løst fra sin arbeidsplikt, sam
som arbeidsgiver midlertidig ikke har noen lønnsplikt, jfr. f.eks. ARD 1987 s.
Permitteringslønnsloven av 6. mai 1988 nr. 22 etablerer imidlertid en begr
lønnsplikt under permittering, og bygger på at arbeidsgiver kan ha en permitte
adgang, men hjemler i seg selv ikke noen slik adgang. Arbeidsgivers permitte
adgang er ikke lovfestet, men er i stor utstrekning tariffavtalt,277) jfr. bl.a. Hoved-
avtalen i kommunal sektor mellom Kommunenes Sentralforbund og LOK, YS-K
AF-K <1994>, hvor det i § 19-1 er fastsatt at permittering kan foretas når kon

27. Permitteringsadgangen er såvidt utbredt at det kan være spørsmål om den ikke kan sies 
forankret i sedvanerett, jfr. i denne retning RG 1986 s. 98 Eidsivating.



NOU 1995:18
Vedlegg 2 Ny lovgivning om opplæring 518

eidsta-
tsette

ist om
ardø.
ring-

hvor
r skal
nd-
este
nalet.
rlig,
 slik
har det
ervis-
streik
i slik
idt en
ynes
dlin-
ilket
d sta-
tem-
 par-

åned
fun-
ver og
 For
somhet
ppsi-

anset-
 oppsi-
lses-

d tre
s ved
sigel-
gge til
sigel-

te tje-
Denne
vtale,
Også i

n at det 
t-
som omfatter en del av virksomhetens arbeidstakere medfører at andre arb
kere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte, og når det er inntruffet slike uforu
hendelser som er nevnt i arbeidsmiljølovens § 59 nr. 1. Som eksempel på tv
permittering på grunn av uforutsette hendelser kan merkes RG 1987 s. 651 V
Merkes kan også ARD 19. aug. 1994 om adgangen til å gi betinget permitte
svarsel etter hovedavtalens § 19-1.

Som nevnt er permitteringsadgangen tradisjonelt forankret i tariffavtaler, 
også vilkårene for permittering vil være fastsatt. Spørsmålet om arbeidsgive
ha permitteringsadgang, og i tilfelle på hvilke vilkår, vil derfor være et forha
lingsspørsmål. Det synes derfor tvilsomt om det er tilstrekkelig grunn til å lovf
at arbeidsgiver skal ha en permitteringsadgang overfor undervisningsperso
Det kan riktignok være tilfelle hvor slik permitteringsadgang kan være natu
f.eks. hvor arbeidskamp medfører at undervisningen midlertidig må innstilles
at undervisningspersonalet ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. I praksis 
således hendt at streik blandt kommunale renholdsarbeidere har ført til at und
ningen ved en skole har måttet innstilles, og det har også forekommet at 
blandt sjåfører i busselskap har skapt vanskeligheter for undervisningen ford
streik har rammet elever som er avhengige av skolebussordninger m.v. Hvorv
kommune eller fylkeskommune skal ha permitteringsadgang i slike tilfelle s
imidlertid mest hensiktsmessig å burde finne sin avklaring gjennom tarifforhan
ger. Det forhold at det i dag ikke er tariffavtalt noen permitteringsadgang - hv
henger sammen med at undervisningspersonalets tariffavtaler blir inngått me
ten som tariffpart288) - synes i seg selv ikke å være avgjørende, fordi en lovbes
melse ville gripe inn i forhandlings- og avtalesituasjonen mellom de involverte
ter.

19  OPPSIGELSESFRISTER
Etter arbeidsmiljølovens § 58 nr. 1 gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én m
hvor annet ikke er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Før oppsigelse har 
net sted, kan avtale om kortere oppsigelsesfrist bare inngås mellom arbeidsgi
arbeidstakerens tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale.
arbeidstakere med minst fem års sammenhengende ansettelse i samme virk
gjelder lengre oppsigelsesfrister, jfr. aml. § 58 nr. 2 og 3, se også § 58 nr. 7. O
gelsesfristens beregning er regulert i § 58 nr. 4, og regler om beregningen av 
telsestiden er fastsatt i § 58 nr. 5. For ansatte med prøvetid gjelder 14 dagers
gelsesfrist, hvor annet ikke er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsige
fristens lengde for permitterte arbeidstakere er regulert i § 58 nr. 8.

Etter grunnskolelovens § 23 nr. 1 kan den ansatte si opp stillingen me
måneders varsel, om ikke annet er avtalt. Siden bestemmelsen kan fravike
avtale, synes det ikke nødvendig å opprettholde særskilt lovregulering av opp
sesfristens lengde for undervisningspersonale. Det synes vel så naturlig å le
grunn de oppsigelsesfrister som følger av arbeidsmiljøloven, eventuelt de opp
sesfrister som måtte være fastsatt i tariffavtale.

Etter grunnskolelovens § 24 nr. 1 kan en kommune si opp ikke fast ansat
nestemenn som omfattes av § 21 nr. 1. Oppsigelsesfristen er tre måneder. 
bestemmelse kan etter sin ordlyd ikke fravikes, hverken ved avtale eller tariffa
uansett om det skulle være tale om en kortere eller lengre oppsigelsesfrist. 

28. I denne sammenheng kan også merkes uttalelsen i NOU 1993:19 s. 8, som legger til grun
i statlig sektor «ikke foreligger noen permitterinsadgang når det gjelder den statlige forval
ningsvirksomhet».
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denne henseende synes det imidlertid vel så naturlig å legge til grunn de opp
sesfrister som følger av arbeidsmiljøloven, eventuelt de oppsigelsesfrister
måtte være fastsatt i tariffavtale.

Det synes vanskelig å begrunne at det ved i lov skal opprettholdes sæ
oppsigelsesfrister for undervisningspersonale. Arbeidsmiljølovens bestemm
vil gjelde for arbeidstakere for øvrig i fylkeskommune og kommune, slik at sæ
gler om oppsigelsesfrister ikke er fastsatt for disse. I forhold til statens tjeneste
er for øvrig oppsigelsesfristene i grunnskoleloven tildels noe lengre enn de f
som gjelder etter tjenestemannsloven, jfr. tjml. § § 9 og 11 om én måneds opp
sesfrist for tjenestemenn med tjenestetid ett år eller mindre. Det kan også nev
særregler om oppsigelsesfristens lengde ikke er fastsatt i universitetsloven 
juni 1989 nr. 77.

Etter rettsvilkårsavtalen av 1984 § 4 første ledd kan fast ansatt unde
ningspersonale si opp sin stilling med tre måneders varsel. For opps
ansatte gjelder i det første tjenesteår en gjensidig oppsigelsesfrist på e
ned. Fra og med det annet tjenesteår gjelder en gjensidig oppsigelsesf
tre måneder, jfr. § 4 annet ledd.

20  OPPSIGELSE - FORMKRAV
Særskilte bestemmelser om formkrav ved oppsigelse er ikke fastsatt i skolelo
ningen. De alminnelige bestemmelser i arbeidsmiljøloven, jfr. aml. § 57, vil sål
få anvendelse. I tillegg vil også bestemmelsene i forvaltningsloven måtte iaktta
bl.a. § § 24 og 25 om grunngivning av vedtak.

Forvaltningslovens § 27 om underretning om vedtaket med angivels
klagefrist, klageadgang m.v. har neppe lenger noen betydning i denne
menheng, idet oppsigelse og avskjed gitt av kommunalt eller fylkeskom
nalt organ nå er unntatt fra forvaltningslovens klageregler, 
forvaltningslovens § 3 annet ledd tredje punktum, tilføyd ved lovendring
6. januar 1995.

21  OPPSIGELSE - SAKLIG GRUNN

21.1  

Såvel etter det alminnelige ulovfestede saklighetskrav i forvaltningsretten som
den generelle hovedregel i arbeidsmiljølovens § 60 nr. 1 vil en oppsigels
arbeidsgivers side måtte ha saklig grunn i forhold til den arbeidstaker som sie
Dette utgangspunkt vil også måtte legges til grunn i forhold til arbeidstakere i
leverket, herunder undervisningspersonalet. Saklighetskravet etter arbeidsm
ven er ufravikelig, jfr. aml. § 5, og vil således få anvendelse selv om noe annet
være fastsatt i tariffavtale, reglement eller arbeidsavtale.

Saklighetskravet ved oppsigelse fra arbeidsgivers side ble opprinnelig fa
ved arbeidervernloven av 19. juni 1936 § 33 nr. 3, men antydninger til et saklig
krav kan også spores i tidligere rettspraksis, jfr. særlig uttalelsene i Rt. 1930 s
som gjaldt oppsigelse av oppsigelige lærere for å gjennomføre lønnsreduks
jfr. vedlegg 3 avsnitt 13. i notatet om den historiske utvikling av lærernes arb
rettslige stilling (s. 53 flg.).299) Det generelle arbeidsrettslige saklighetskrav er gj
nom senere lovgivning og rettspraksis i vesentlig grad utviklet videre, ikke m
ved bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om rett til å fortsette i stillingen mens 
mål om oppsigelsens saklighet verserer for domstolene, jfr. aml. § 61 nr. 4, o
at rettsvirkningene av en usaklig oppsigelse ikke er begrenset til et erstatning
men også kan medføre ugyldighet, jfr. aml. § 62. Kravene til arbeidsgivers sa
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handling før oppsigelse finner sted er utviklet, særlig gjennom rettspraksis. I d
sammenheng kan bl.a. merkes Rt. 1991 s. 236, hvor Høyesterett bl.a. uttalte
måtte stilles forholdsvis strenge krav til en stor arbeidsgiver som en kommune
forventet profesjonell kompetanse. For kommunale og fylkeskommunale instit
ner vil også forvaltningslovens saksbehandlingsregler få anvendelse, idet et v
om oppsigelse ansees som et enkeltvedtak, jfr. fvl. § 2 annet ledd. Ytterlige
merkes arbeidsgivers plikt til å tilby arbeidstakeren «annet passende arbeid 
somheten» hvor en oppsigelse skyldes driftsinnskrenkninger eller rasjonalise
tiltak, og den ulempeavveining som i slike tilfelle skal foretas, jfr. aml. § 60 nr.
denne sammenheng er det i forarbeidene til arbeidsmiljøloven fremhevet, at 
enhver rasjonaliseringsgevinst berettiger til oppsigelse, og avveininger må nø
digvis skje i forhold til den arbeidstaker som faktisk er sagt opp.»300)

21.2  
På denne bakgrunn er det nærliggende å reise spørsmålet om det er grunn ti
rettholde de særlige bestemmelser i grunnskoleloven, som innebærer et s
oppsigelsesvern for undervisningspersonalet.

Etter grunnskolelovens § 24 nr. 1 første ledd kan en kommune si opp opp
lige tjenestemenn «når ei stilling fell bort ved omskiping av krinsar, ved inndra
av klassar eller av andre tvingande grunnar».

Nedleggelse av en skole vil således være oppsigelsesgrunn etter denne b
melse, og også etter arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2, noe som bl.a. er lagt til g
NAD 1986 s. 919 Eidsivating om nedleggelse av en fylkeskommunes førsko
hørselsvekkede. - I denne sammenheng kan også merkes NAD 1987 s. 421 L
hvor oppsigelse av lærer i sosialfag ved folkehøyskole ble ansett saklig 
arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2 på grunn av forventet drastisk nedgang i elevtal
de følger dette ville få for skolens ressurssituasjon.

De tilfelle som er nevnt i grunnskolelovens § 24 nr. 1 som oppsigelsesgrun
må kunne karakteriseres som driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak
arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2, og såvel etter grunnskolelovens regel som
arbeidsmiljølovens regel vil oppsigelsesadgang foreligge. Oppsigelsesadg
kan heller ikke sees å være vesentlig mer begrenset etter grunnskolelovens b
melse enn etter arbeidsmiljølovens regel. Etter arbeidsmiljølovens regel vil,
nevnt, ikke enhver rasjonaliseringsgevinst berettige en oppsigelse, og det må f
en ulempeavveining overfor den eller de arbeidstakere det er spørsmål om å 
Begrensningen etter grunnskolelovens regel av oppsigelsesadgangen til tilfelle
det foreligger «tvingande grunnar» synes derfor, i det alt vesentlige, å ligge inn
de begrensninger som også følger av arbeidsmiljølovens bestemmelse.

I denne sammenheng kan også nevnes at rettsvilkårsavtalen av 198
uten videre bygger på, og gjentar, arbeidsmiljølovens bestemmelse om
sigelsesadgang etter § 60 nr. 1. I rettsvilkårsavtalens § 4 tredje ledd 
således bare fastsatt: «Personale tilsatt på oppsigelse kan ikke sies op

29. Merkes må også uttalelsen i Ot.prp. 37/1914 s. 48, i forbindelse med lovendringer av 13. 
1915 nr. 1 til loven om folkeskolen på landet av 26. juni 1889, hvor det refererers fra Ot.pr
1912, hvor det bl.a. uttales, at «dersom et skolestyre bruker sin formelle ret til at fjerne en
gelig lærer fra hans stilling uten rimelig grund er dette efter departementets mening et mis
som imidlertid nu vil vanskeliggjøres ved den adgang loven har git overtilsynet til at uttale
om læreres opsigelse.» (Uthevelsen er gjort her).

30. Jfr. Ot.prp. 41/1975-76 s. 73,
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at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbe
kerens forhold.»

22  OPPSIGELSE - OVERFØRING TIL ANNEN GRUNNSKOLE I KOM-
MUNEN

22.1  

Spørsmålet om overføring til annen grunnskole i kommunen har nær samme
med oppsigelsesadgangen, jfr. ovenfor 21.

Som nevnt ovenfor under 21. vil en arbeidsgiver, etter arbeidsmiljølovens
nr. 2, måtte tilby arbeidstakeren «annet passende arbeid i virksomheten» h
oppsigelse skyldes driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak, og arbei
ver vil også måtte foreta «en avveining mellom virksomhetens behov og de ule
oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker». Videre er det, som nevnt, i for
dene til arbeidsmiljøloven fremhevet, at «ikke enhver rasjonaliseringsgevinst b
tiger til oppsigelse, og avveininger må nødvendigvis skje i forhold til den arbe
taker som faktisk er sagt opp.» Det synes også å være på det rene at de vurd
som arbeidsgiver her vil måtte foreta, vil kunne etterprøves av domstolene fu
jfr. Rt. 1984 s. 1058

Rt. 1984 s. 1058 gjaldt spørsmålet om oppsigelse av en skuespiller ved N
naltheateret var saklig. Opprinnelig ble åtte skuespillere sagt opp, men oppsig
for syv av skuespillerne ble senere trukket tilbake. På det generelle plan uttalte
esterett enstemmig: «Gjennom kravet om at en oppsigelse skal være saklig b
net, oppstiller § 60 nr. 1 en rettsregel som i første rekke retter seg til arbeidsgiv
og som han er forpliktet til å etterleve. Det er etter min mening domstolenes
gave å prøve om regelen er riktig anvendt i det konkrete tilfellet. Dette innebæ
domstolene kan prøve om oppsigelsen bygger på et riktig og fyldestgjørende f
grunnlag, om den begrunnelse som ligger til grunn bygger på relevante argum
om vurderingen har tilstrekkelig bredde, således også om avveiningen omfat
rimelighetshensyn som her gjør seg gjeldende i forhold til arbeidstakeren. Nå
gjelder det sistnevnte moment, finner jeg grunn til å vise til Ot.prp. nr. 41 (1975
side 72, hvor det påpekes at rimelighetssynspunkter i forhold til den oppsagte
hvert er kommet sterkere inn i bildet. Det kan nok reises spørsmål om hvilken
en domstol bør legge på arbeidsgiverens vurdering av bedriftens behov for o
gelse og arbeidstakerens kvalifikasjoner. Men dette er etter min mening m
spørsmål om domstolenes praktiske muligheter for å prøve skjønnet enn et sp
om begrensning i selve prøvingsretten.»

Arbeidsgivers forpliktelse til å tilby arbeidstakeren «annet passende arb
virksomheten» hvor en oppsigelse skyldes driftsinnskrenkninger eller rasjon
ringstiltak følger nå, som nevnt, direkte av arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2. For
telsen ble imidlertid antatt å foreligge også før arbeidsmiljøloven av 1977, so
følge av saklighetskravet etter aml. § 60 nr. 1, jfr. tidligere arbeidervernlove
1956 § 43.

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven, jfr. Ot.prp. 41/1975-76 s. 72, er 
bl.a. uttalt, at bestemmelsen i aml. § 60 nr. 2 «innebærer ikke at arbe
veren skal ha plikt til å opprette en ny stilling som det ikke er behov for, 
at han har plikt til å omplassere vedkommende, hvis det er en passende
stilling eller et udekket arbeidsbehov. Hva som i denne forbindelse ska
ses som passende arbeid, må bli gjenstand for en helhetsvurdering
ikke minst arbeidstakerens egen vurdering må spille inn. Som utgangsp
vil arbeidsgiveren ikke være fri for ansvar, dersom han tilbyr arbeidstak
et dårligere arbeid enten med hensyn til lønn eller til stillingsinnhold, 
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det han hadde. I slike tilfelle må arbeidstakeren kunne velge om han v
septere tilbudet eller gå til søksmål for å få oppsigelsen kjent usaklig. 
vil midlertid arbeidstakeren foretrekke å få en noe dårligere jobb, fremf
bli helt uten arbeid. Arbeidsgiveren vil derfor ha plikt til å forespørre 
beidstakeren om han vil ha en dårligere jobb, se i denne forbindelse H
terettsdommer inntatt i Norsk Retstidende 1966 side 393 og 1972,
1330.»

Av rettspraksis kan særlig merkes Rt. 1966 s. 393, jfr. også Rt. 19
1330. Begge avgjørelser er fra tiden før arbeidsmiljøloven, men er for
av vesentlig interesse. I den førstnevnte dom, Rt. 1966 s. 393, fant H
terett at det «ville ha vært mulig - uten å redusere rasjonaliseringens e
tivitet eller på påføre bedriften økede utgifter av betydning - å få i stan
ordning slik at [arbeidstakeren] kunne ha fortsatt i bedriftens tjeneste e
ved kontoret i Sarpsborg eller ved kontoret i Mjøndalen.» Arbeidstake
ble sagt opp i forbindelse med sammenslutning - fusjon - av papirfabrik
Han hadde arbeidet i bedriften i 28 år, og var 48 år da ha ble sagt opp
følge av at hanss stilling som regnskapssjef ble overflødig som følge a
driftssammenslutningen. Avgjørelsen fremhever ikke bare betydelige 
til bedriftens saksbehandling før oppsigelse, men også at bedriften må
omhyggelig for om mulig å finne annen passende beskjeftigelse for arb
takeren. Også i den annen avgjørelse, Rt. 1972 s. 1330, er det stilt bet
ge krav til bedriftens saksbehandling før oppsigelse, som skyl
personalet måtte reduseres som følge av brann. Også her fant Høyest
det var «nærliggende å tro at det kunne vært funnet en løsning som t
melig hensyn til [arbeidstakeren] uten å medføre vesentlige ulemper fo
driften.» Arbeidstakeren var bokholder ved hotellet, og var 45 år da ha
oppsagt, og hadde arbeidet på hotellet i nesten 19 år.

22.2  
Mens arbeidsmiljølovens regler knytter seg til arbeidsgivers plikt til å tilby an
passende arbeid hvor oppsigelse skyldes driftsinnskrenkninger, rasjonaliserin
tak m.v., er grunnskolelovens regler bygget opp slik at de regulerer plikten
overta annen stilling når oppsigelsesgrunnlag foreligger som angitt i grunnsko
vens § 24 nr. 1 første ledd.

I grunnskolelovens § 24 nr. 1 annet ledd er det således fastsatt:

«I slike høve kan kommunen like eins krevje at lærar eller rektor som e
sett fast eller på oppseiing, tek teneste ved ein annan grunnskole i ko
nen, når han får noko så nær dei same arbeidsvilkår. Rektor, og læra
særoppgåver, har likevel ikkje krav på å få tilsvarande stilling. Løna
ikkje setjast ned.»

Videre er det i grunnskolelovens § 24 nr. 2 fastsatt:

«Ein lærar eller rektor i interkommunal stilling kan etter dei same re
som er nemnde i nr. 1, førast over til stilling i berre ein av dei kommu
han arbeider.»

Dersom grunnskolelovens bestemmelser i § 24 nr. 1 annet ledd og § 24 nr. 2
forhold til arbeidsmiljølovens regler, synes den vesentligste forskjell å være
uttrykkelige bestemmelse om at lønnen ikke må nedsettes ved overføring til a
stilling. Det synes imidlertid tvilsomt om det er tilstrekkelig grunn til å opprettho
ved lov en slik lønnsbestemmelse, dersom vedkommende kan skaffes anne
sende arbeid. Noen tilsvarende bestemmelse er ikke gitt i arbeidsmiljøloven, o
ler ikke i tjenestemannsloven.
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Kravet om at den annen stilling skal innebære «noko så nær dei same ar
vilkår» er etter sitt innhold neppe vesentlig forskjellig fra arbeidsmiljølove
begrep «annet passende arbeid». Etter arbeidsmiljølovens regel vil arbeids
hvor det av de nevnte grunner blir spørsmål om å si opp en lærer, primært måt
dere om det finnes annen passende lærerstilling for vedkommende, slik at spø
let om annen stilling for en lærer først vil være aktuelt hvor det ikke skulle v
mulig å finne noen slik lærerstilling.

Av rettspraksis som gjelder overføring av lærer til annen skole innen k
munen kan nevnes RG 1958 s. 394 Eidsivating, jfr. landsskoleloven a
juli 1936 nr. 8 § 32 nr. 3. Lagmannsretten la til grunn at bestemmelsen
mål bl.a. var «å beskytte ... læreren mot vilkårlig forflytning». Overføring
av læreren var imidlertid vedtatt som ledd i en omlegning av lærerpost
kommunen, og skolestyrets vedtak ble opprettholdt. Videre kan nevne
1967 s. 660 Frostating, jfr. folkeskoleloven av 10. april 1959 nr. 1 § 21
1 annet ledd. Her var en skoleinspektørs stilling blitt overflødig, og sk
styret hadde vedtatt at han skulle arbeide i vanlig lærerpost. Lagmanns
la til grunn, etter en konkret vurdering, at den ansattes nye stilling «
innebærer en hardere arbeidsinnsats, større slit og mere besværlighe
tidligere.» Riktignok hadde stillingen som skoleinspektør medført 
overordnet status», slik at han måtte «høres med at det administrative 
var det primære i hans arbeid som skoleinspektør». Når han ikke var
tilbudt en nyopprettet stilling som skolebestyrer ved en ny skole, eller v
riatet i en annen stilling som skoleinspektør, skyldtes imidlertid hans e
opptreden på den tid. Han hadde bl.a. unnlatt å sende inn sykemeldin
vist manglende vilje til å holde de overordnede orientert om sykefravæ
sannsynlige lengde. Lagmannsretten fant det klart at disse forhold «g
det meget vanskelig for skolemyndighetene å la [læreren] på denne tid 
me på tale til noen overordnet, administrativ stilling i skoleverket», slik
vedtaket lå «innenfor de forføyninger som skolestyret kan foreta». Me
kan også RG 1965 s. 571 Hålogaland, hvor en lærer ble ansett forplik
å undervise ved skolen, selv om skolen ble flyttet fra ett sted til et a
innen kommunen; fra Kvig til Fenes på øya Landego utenfor Bodø. I
1992 s. 713 Stavanger la retten til grunn at overføring til en annen skule
på noen måte kunne sammenlignes med oppsigelse, fordi lærerne fo
var fast ansatt i kommunen. De overtallige lærere ga undervisning i n
til fremmedsprøklige elever. Ingen av dem hadde ansiennitet av betyd
ved skolen. Det var ikke saklig grunn til å gi lærerne som yrkesgruppe s
ansiennitetsmessig vern mot overføring til en annen skole enn andr
beidstakere har i en oppsigelsessituasjon. Det var saklig grunn til å fra
ansiennitetsprinsippet, fordi undervisningen ved skolen krevde særs
kvalifikasjoner hos lærerne. Endelig nevnes også Hålogaland lagmann
dom 13. okt. 1994, hvor lagmannsretten bl.a. la til grunn at en lærer bar
overføres til en annen skole i kommunen på grunnlag av forhold på arb
giverens side som ikke har noe med en bestemt lærerers funksjon i still
å gjøre. Grunnskolelovens § 24 nr. 1 hjemlet derfor ikke overføring s
disiplinærtiltak.

For øvrig er det den forskjell mellom de to regelsett at arbeidsmiljøloven inneb
at arbeidsgiver må komme med et tilbud overfor den lærer som det er spørsm
å gå til oppsigelse overfor, og som vedkommende lærer vil kunne velge å aks
eller ikke akseptere. Blir tilbudet avslått, vil imidlertid oppsigelsen som hovedr
være saklig, forutsatt at tilbudet er i overensstemmelse med de krav som føl
arbeidsmiljølovens bestemmelse i § 60 nr. 2. Etter grunnskolelovens regler vil
ren være forpliktet til å godta overføringen til ny stilling, og således i utgangsp
tet ikke ha anledning til å motsette seg overføringen. Læreren vil imidlertid ku
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velge å si opp sin stilling, jfr. grskl. § 23 nr. 1, med tre måneders varsel om
annet er avtalt. Dermed blir neppe forskjellen mellom de to regelsett så ves
som det umiddelbart kan synes.

Bestemmelsen i grunnskolelovens § 24 nr. 1 annet ledd synes opprinn
være kommet inn i skolelovgivningen ved lovendring av 13. aug. 1915
1 til loven om folkeskolen på landet av 26. juni 1889, jfr. Ot.prp. 37/191
46-49 med videre henvisninger til tidligere fremsatte lovforslag, hvor 
fremgår at bestemmelsen ble utformet etter forbilde av § 33 i lov om hø
almenskoler av 27. juli 1896. I Ot.prp. 37/1914 s. 48 er bl.a. påpek
«hvad der mest trænges for landsskolens vedkommende, er en beste
se, som tilpligter lærerne at overta ogsaa delvis tjeneste ved anden 
naar regulering medfører forandring i skolekommunens lærerposter.»

22.3  
Forsåvidt angår rettsvilkårsavtalen av 1984, gjentar denne det som følg
arbeidsmiljølovens regler, men fastsetter også en plikt til å gå over i annen st

I rettsvilkårsavtalens § 4 fjerde ledd er det således fastsatt: «Dersom o
gelsen skyldes at en skole blir innskrenket, omorganisert eller nedlag
oppsigelsen ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har annet pas
arbeid å tilby.»

Om overføring er det i rettsvilkårsavtalens § 4 femte ledd flg. vid
fastsatt: «Dersom en skole blir innskrenket, omorganisert eller nedlagt
de som er tilsatt fast i undervisningsstilling eller lederstilling ikke sies o
men har plikt til å gå over i annen stilling. Overføringen skal så vidt m
skje til stilling som krever de samme faglige kvalifikasjoner. Vedkomm
de beholder lønnstrinn og de øvrige økonomiske rettigheter som er o
beidet på overføringstidspunktet, men følger for øvrig de vilkår som gje
for den nye stillingen. Lærer som blir overtallig skal ha varsel tidligst mu
Om mulig skal dette skje minst ett år før overtallighet inntrer.

Arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler § 57, § 61, § 62 gjelde
svarende.«311)

Spørsmålet om plikt til å godta overføring til annen skole har også sammen
med det som avtales når en lærer blir ansatt. Arbeidsavtalen kan være utform
at læreren ansettes ved en angitt skole, men kan også være utformet slik at l
ansettes i kommunen, med plikt til for tiden å gjøre tjeneste ved en angitt s
eventuelt med plikt til å gjøre tjeneste ved den eller de skoler som kommunen
lemyndigheter til en hver tid fastsetter. I siste fall oppstår spørsmålet om grun
lelovens bestemmelse i § 24 nr. 1 annet ledd begrenser skolemyndighetenes 
til å overføre en lærer til å gjøre tjeneste ved en annen skole i kommunen. Her
saklig grunn å måtte være tilstrekkelig, jfr. nedenfor 22.4., sml. også RG 1992 s
Stavanger, som er nevnt ovenfor 22.2.

22.4  
Etter arbeidsmiljølovens regler vil en forpliktelse i en arbeidsavtale som inneb
at arbeidstakeren kan overføres - beordres - til tjeneste på de steder som fa
av arbeidsgiver ikke nødvendigvis måtte ansees som en oppsigelse. Det må im

31. I denne sammenheng kan også merkes ARD 1993 s. 28, hvor Arbeidsretten la til grunn a
bestemmelsene måtte forståes slik «at de grenser for arbeidspliktens omfang som ordinæ
gjelde, også gjelder i en situasjon der overtallighet har inntrådt, før overføring til en annen
ling har funnet sted» (s. 36).
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tid antas at slik overføring må ha saklig grunn i selskapets forhold, og derfor
kan besluttes som disiplinærtiltak overfor den ansatte.

Jfr. Rt. 1989 s. 231, hvor det for ingeniører ansatt i et multinasjonalt 
selskap var avtalt at ingeniørene til enhver tid kunne beordres av arbe
veren til et annet medlemsselskap innen selskapsgruppen for å be
kunder over hele verden. Høyesterett fant at bestemmelsen om flyttep
«må gjelde på en slik måte at de ansatte kan beordres til flytting som 
fører at tilknytningen til det norske selskap opphører, uten at det er nød
dig å gå veien om oppsigelse. ... Det er et åpenbart behov for at det i
internasjonalt pregede arbeidsforhold ... må kunne inngås avtale som p
ger arbeidstakeren en internasjonal flytteplikt innenfor selskaper tilhøre
vedkommende selskapsgruppe.«

Merkes må også Rt. 1994 s. 305, hvor Høyesteretts kjæremålsu
ikke fant at det var en uriktig lovforståelse som lagmannsretten hadde
til grunn, når det av lagmannsretten bl.a. var uttalt: «Hensett særlig 
nevnte arbeidsavtale er kortvarig og direkte knyttet til Åseheimen sju
heim, antar lagmannsretten under tvil at det i et tilfelle som det foreligge
ikke kan inngå i arbeidsgivers styringsrett en rett til forflytning til bokolle
tivet for funksjonshemmede på Lura, ei heller som ordensstraff. Vedtak
ufrivillig forflytning fra dags dato synes av den grunn å måtte likestil
med avskjed.» Som det fremgår, var overflytningen gitt som ordensstr

22.5  
Det er ovenfor lagt til grunn at kommunen som arbeidsgiver må bedømmes s
virksomhet i relasjon til arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2 om forpliktelsen til å fin
annet passende arbeid til den lærer som det er spørsmål om å si opp. Tilsvare
formentlig antas også for en fylkeskommune. Spørsmålet er imidlertid ikke u
somt, sett på bakgrunn av avgjørelsen i Rt. 1992 s. 776, som imidlertid er kny
det opplegg for oppsigelser ved driftsinnskrenkninger som bankens ledelse
grunn i forståelse med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Rt. 1992 s. 776. Situasjonen for Sparebanken Nord-Norge var somm
1988 blitt prekær; banken var det første offer for den alvorlige bankk
som rammet Norge. Banken opprettet et omstillingsutvalg som besto 
av de ansattes tillitsvalgte og to representanter for bankens ledelse. Ut
skulle forberede bortfall av 100 årsverk. Høyesterett la til grunn at ban
bl.a. gjennom utvalget «på best mulig måte søkte å sikre både banke
de ansattes interesser», og «at banken etter de vurderinger og frivillig
ninger som hadde funnet sted, generelt sett hadde saklig grunnlag for
bankens behov å gå til oppsigelse av en rekke arbeidstakere», jfr. aml
nr. 2. I forhold til forpliktelsen til å tilby annet passende arbeid i virkso
heten, besluttet banken at man ved filialnedleggelser skulle si opp de a
ved den nedlagte filial. Dette opplegg ble gjennomført konsekvent. Hø
terett fant at dette opplegg ikke var i strid med aml. § 60 nr. 2 første 
første punktum: «Med det meget betydelige geografiske område som
ken dekket, og på bakgrunn av at banken, slik den da forelå, hadde s
gangspunkt i nylig gjennomførte fusjoner av en rekke lokalbanker, var
ikke urimelig å vurdere hver avdeling for seg. Jeg nevner i denne sam
heng at ansettelsesmyndigheten var tillagt avdelingsbankene. I og m
ansettelsesforholdene for arbeidstakere ved filialene var knyttet til d
var det også et naturlig utgangspunkt at det var de filialansatte som m
fratre når filialen ble nedlagt» (s. 782).
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22.6  
Formentlig er det i dag neppe grunn til å opprettholde de særlige bestemmelse
er gitt i grunnskolelovens § 24 nr. 1 annet ledd og § 24 nr. 2, idet de alminn
regler i arbeidsmiljøloven må antas å gi undervisningspersonalet et tilstrek
vern hvor bemanningen ved en skole må reduseres. Det bør imidlertid være 
rene at arbeidsgiver - fylkeskommune eller kommune - i denne sammenhen
ansees som én virksomhet i forhold til arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2 og forplikte
til å finne annet passende arbeid til den eller de arbeidstakere som det er sp
om å si opp. For å avskjære enhver tvil om dette spørsmål, vil det kunne gis e
bestemmelse hvor dette fremgår.

23  UOPPSIGELIGHET
Etter grunnskolelovens § 17 nr. 1 tredje ledd skal to tredjedeler av de hele stil
være faste og resten oppsigelige. Denne bestemmelse synes å ha sammenh
behovet for å gi undervisningspersonalet i grunnskolen et oppsigelsesvern, for
hindre oppsigelser på det som i dag vil kunne karakteriseres som usaklig gru
Bestemmelsen synes å være kommet inn i skolelovgivningen ved skolelove
1889, jfr. den historiske oversikt vedlegg 3 avsnitt 9. Med den utvikling som
skjedd når det gjelder oppsigelsesvernet, og i denne sammenheng også utvik
innen forvaltningsretten m.h.t. saklighetskravet, synes det vanskelig å begrun
bestemmelsen bør opprettholdes.

Det kan i denne sammenheng nevnes, at bestemmelsen går vesentlig
enn tjenestemannslovens regler, som opererer med et skille mellom tj
temenn med mer eller mindre enn to års sammenhengende tjeneste
forsåvidt angår midlertidig ansatte tjenestemenn, mer eller mindre enn
års sammenhengende tjeneste. Også tjenestemenn med mer enn to (f
sammenhengende tjeneste kan imidlertid sies opp «når stillingen inndr
ler arbeidet faller bort», jfr. tjenestemannslovens § § 9 og 10. Noen slik
grensning ligger ikke i begrepet fast stilling etter grunnskolelovens reg

Rettsvilkårsavtalen av 1984 synes å forutsette uoppsigelighet for
ansatt undervisningspersonale, jfr. § 4 første ledd sammenholdt med §
net ledd.

24  SUSPENSJON
Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler om suspensjon, og det er derfor noe
somt om det er adgang for en arbeidsgiver til å suspendere en arbeidstaker.
målet må formentlig avgjøres på basis av om et suspensjonsvedtak medfører
ansatte på denne måte kommer i en dårligere stilling enn den arbeidsmiljølov
en ansatt. Arbeidsgiveren kan ikke ensidig fri seg fra arbeidsavtalen på basis
mistanke, og la arbeidstakeren bære den økonomiske byrde av at forholdet bl
mere undersøkt og vurdert. På den annen side kan arbeidsgiver ha klart sak
tungtveiende grunner for å kunne fjerne en ansatt midlertidig fra stillingen. Et i
trerende eksempel er situasjonen hvor en kasserer mistenkes for underslag.
derfor antatt i teorien, jfr. Evju i Arbeidsrettslige emner (1979) s. 239, og Jakhelln
i vedlegg 1 til NOU 1991:8, s. 126-127, at det også etter arbeidsmiljøloven vil 
adgang til å suspendere en arbeidstaker, forutsatt at den ansattes stilling blir
ikke minst ved at den ansatte beholder sitt krav på lønn i suspensjonstiden.322) For

32. Se også uttalelsen i ARD 1991 s. 16: «På arbeidsmiljølovens felt ... er det heller ikke utel
eller upraktisk at suspensjon benyttes ved behandlingen av spørsmål om avskjed skal gis
kjent at det ofte gjøres» (s. 35).
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å avskjære enhver tvil om dette spørsmål, vil det kunne gis en lovbestemmels
dette fremgår. Hvor den suspenderte i suspensjonstiden får lønn for annet arb
det eventuelt kunne fastsettes at slik lønn går til fradrag i det lønnskrav ved
mende har mot kommune eller fylkeskommune, slik det er fastsatt i tjenestem
lovens § 16 nr. 5.

Etter grunnskolelovens § 24 nr. 3 annet ledd kan kommunen straks set
som har gjort seg skyldig i «grov misferd» ut av arbeidet inntil vedkomm
de kan gis avskjed eller blir fradømt stillingen. I mellomtiden skal lønn
betales som vanlig.

Også rettsvilkårsavtalen av 1984 § 6 gir bestemmelser om suspen
utformet etter mønster av tjenestemannslovens regler, og som angitt 
for må det antas at disse bestemmelser er gyldige også etter arbeidsm
vens regler. En forutsetningshjemmel for suspensjonsadgang fre
imidlertid også av lov om videregående opplæring § 22 annet ledd.

Rettsvilkårsavtalens § 6 om midlertidig fjernelse fra tjenesten fast
ter:

«Dersom tjenestens tarv krever det, kan innehaver av undervisning
ler lederstilling med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin stillin
(suspenderes) av tilsettingsmyndigheten når det er grunn til å anta a
kommende kan avskjediges etter § 5. Dersom tilsettingsmyndigheten 
mer til at det ikke foreligger avskjedsgrunn, skal suspensjonen s
oppheves. Suspensjon skal videre oppheves dersom vedtak om avskje
er truffet eller sak om fradømmelse av stillingen ikke er reist innen seks
neder. Er sak reist om fradømmelse av stillingen kan suspensjonen fo
ges inntil saken er endelig avgjort.

Inntil vedtak om avskjed er truffet, har vedkommende krav på stil
gens lønn. I lønnen kan gjøres fradrag for eventuell inntekt som vedk
mende har opptjent i annen stilling i stat eller kommune
suspensjonsperioden.«

25  AVSKJED
Bestemmelser om avskjed er gitt i grunnskolelovens § 24 nr. 3 første ledd.333) Det
må formentlig legges til grunn at grunnskolelovens materielle regler, på tross a
muleringer som er nokså forskjellige fra de formuleringer arbeidsmiljøloven be
ter i § 66, i det vesentligste tilsvarer arbeidsmiljølovens bestemmelse. Noen sæ
bestemmelse om avskjed synes derfor ikke påkrevet. Ved å legge til gru
arbeidsmiljølovens vanlige regler får anvendelse, vil det imidlertid være på det
at det også er arbeidsmiljølovens bestemmelser som får anvendelse når det 
spørsmål om rett til å kreve rettens kjennelse for å kunne fortsette i stillingen
at avskjed er gitt, jfr. aml. § 66 nr. 3.

Av rettspraksis kan bl.a. nevnes Rt. 1933 s. 425, som gjaldt en lærer
hadde vært innlagt på sinnssykeasyl. Han ble utskrevet og erklært fullt
lifisert til sin lærergjerning. Med skolemyndighetenes samtykke inntrå
han i stillingen. Foreldrene gikk til skolestreik. De oppnevnte sakkynd
avga erklæring om at læreren ikke var sinnssyk. Samtlige instanser fan
skjed berettiget. Forholdet mellom læreren og skolekretsen var blitt uh
bart, hovedsakelig på grunn av omstendigheter som skrev seg fra læ
selv, de opprevne forhold i hans hjem, og den sinnssykdom han hadde
nomgått, med de ytterliggående utslag som denne ga seg og de vans

33. Bestemmelsen er utførlig gjennomgått av Jakhelln i boken «... den urett som ikke ramme
selv», festskrift til Anders Bratholm (1990) s. 353 flg., jfr. også Eldøy: Læreres stillingsver
Lov og Rett 1994 s. 504 flg.
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heter som oppsto for ham på skolen i forhold til skolebarna. Hans sti
som lærer måtte ansees for å være blitt så undergravet, etter den ho
som særlig barnas foreldre inntok til ham, at det ikke kunne ventes a
for fremtiden ville makte å røkte sin gjerning forsvarlig.

Videre kan merkes RG 1976 s. 487 Eidsivating, hvor læreren hadd
en norsk-oppgave som isolert måtte ansees som ensidig propagan
som hadde vakt sterke reaksjoner fra foreldrene. Avskjed ble funnet
messig. Læreren hadde ikke nevnt noe om at oppgavens innhold var
dig, og hadde heller ikke senere gjort noe for å balansere den fremst
som ble gitt i oppgaven, på tross av den reaksjon oppgaven vakte. Læ
hadde heller ikke vært villig til å gjøre noen innrømmelser, hverken ove
skolesjef eller på foreldremøter. «Det må anses på det rene at det er 
steilhet fra [lærerens] side og hans manglende forståelse av hvilken va
lig situasjon som derved oppsto i forholdet mellom lærer og foreldre, 
har vært utslagsgivende for skolesjefens og skolestyets syn på spørs
om hans skikkethet. [Lærerens] holdning avslørte en manglende forst
av det yrkesetiske ansvar som påhviler en lærer i ungdomsskolen.» T
rende er RG 1993 s. 1225 Frostating, hvor læreren ble ansett uskikk
grunn av manglende innsikt i elevbehandling og manglende evne til å
blere samarbeid mellom skole og hjem, samt manglende evne til å inno
seg under skolemyndighetenes instruksjoner. Hun hadde en rekke g
vært kritisert for sin opptreden, men bare i liten grad tatt hensyn til d
Det ble også tillagt betydning at hun ikke hadde medvirket til midlerti
overføring til annen skole. Merkes kan også Sunnmøre herredsretts do
24. jan. 1994, hvor avskjed ikke ble ansett berettiget overfor en rektor,
om denne hadde drevet med straffbar telefonsjikane, jfr. straffelovens §
a, overfor flere av lærerne ved skolen, og overfor sin mor og bror. Rekt
hadde godtatt et forelegg på kr. 3.500. Telefonsjikanen hadde imidl
funnet sted i en vanskelig og stresset livssituasjon, med psykiske vans
heter for rektoren.

Om avskjed av undervisningsinspektør ved havarivernskole etter
nestemannslovens § 15 kan merkes NAD 1988 s. 1201 Oslo, hvor avsk
vedtaket ble kjent ugyldig fordi det på viktige punkter var gitt opplysnin
og gitt uttrykk for vurderinger som det ikke var grunnlag for, bl.a. m.
omfanget av inspektørens eget firma og de oppdrag han skaffet seg til 
Det forelå ingen konkurransesituasjon med skolen.

Bestemmelser om avskjed er også fastsatt i rettsvilkårsavtalen av 
§ 5:

«Innehaver av undervisningsstilling eller lederstilling kan avskjedi
av tilsettingsmyndigheten etter reglene i arbeidsmiljølovens § 66, nr. 1 
for embetsmenn, ved dom. I saker om avskjed kommer forvaltningslo
regler om saksbehandling og klage, samt arbeidsmiljølovens § 66 til an
delse. Vedkommende skal dessuten gis anledning til å forklare seg 
muntlig og skriftlig for tilsettingsmyndigheten, før vedtak om avskjed tr
fes. Så vel tilsettingsmyndigheten som den tilsatte kan kreve bevisop
som nevnt i domstolsloven § 43, 2. ledd.»

Rettsvilkårsavtalens bestemmelser om avskjed reiser en rekke tolkningsspø
Det må imidlertid ansees for å være på det rene at rettsvilkårsavtalens bestem
ikke er uttømmende, men må må suppleres med de alminnelige regler i arbei
jøloven.

Spørsmålet er inngående drøftet av Arbeidsretten i ARD 1991 s. 16. R
bemerket bl.a. at dersom bestemmelsen skulle ansees for uttømmend
det «da ikke gjelde regler om søksmålsfrister, som etter [arbeidsmil
vens] § 66 nr. 3, jfr. § 61 nr. 3. Videre vil dom for opphør av arbeidsforh
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det, som etter § 66 nr. 4, være utelukket. På den annen side vil det
tariffavtalen ikke kunne kreves rett til å bli i stillingen, som etter § 66 nr
og tjenestetvistlovens § 23 vil gi et annet og for arbeidstageren mer be
set grunnlag for erstatning enn arbeidsmiljølovens § 66 nr. 5. Materiel
da rettsstillingen for partene en ganske annen - og for begge parter 
stendig - enn for partene i en avskjedssak ved de alminnelige domsto
(s. 34). Etter ytterligere drøftelser konkluderte Arbeidsretten med å be
ke «at rettsvilkårsavtalen ikke kan sies å etablere et helt annet system
arbeidsmiljølovens» (s. 35).

For sammenhengens skyld nevnes at vilkårene for avskjed var utformet noe a
ledes i rettsvilkårsavtalen av 1975 § 4, hvoretter avskjed kunne finne sted i følg
tilfelle:

«a) når det viser seg at vedkommende er varig uskikket til forsvarlig å u
sin tjeneste, b) når vedkommende har vist grov uforstand i tjenesten
grovt eller tross advarsel gjentatte ganger har krenket sine tjenestep
eller c) når vedkommende har vist seg uverdig til sin stilling.»

I Rt. 1982 s. 1729, som gjaldt avskjed av en lektor i den videregåe
skole, viste Høyesterett både til rettsvilkårsavtalen av 1975 § 4, og til 
i loven av 12. juni 1964 nr. 2 om realskoler og gymnas, hvoretter avs
kunne finne sted hvor en lærer utviste utilbørlig forhold eller var uskik
til å skjøtte sin stilling forsvarlig. Høyesterett la til grunn at det avgjøre
spørsmål var om lektoren «hadde stelt seg slik at skolemyndighetene
rette måtte anse ham som uskikket som lektor i den videregående sko
1734). Det materielle spørsmål, om avskjedsvilkårene forelå, ble derfo
samme uansett om lovbestemmelsen eller rettsvilkårsavtalens bestem
ble lagt til grunn. Etter gjennomgåelsen av de konkrete forhold fant Hø
terett at lektoren «ved den holdning han hadde inntatt til advarselen, ve
oppfatning han hadde tilkjennegitt av sine plikter i undervisningen, og
den måte han fortsatte undervisningen på ... hadde skapt en situasjo
måtte gi de ansvarlige skolemyndigheter både rett og plikt til å vurdere 
stilling i skolen på ny. [lektoren] krevde i virkeligheten å få fortsette sin 
dervisning som før. Etter min mening måtte konsekvensen av dette 
han måtte ansees uskikket til å skjøtte sin stilling som lærer forsvarlig
at han med rette kunne avskjediges» (s. 1742).

Tilsvarende kan merkes dom av Oslo byrett 8. nov. 1994, hvor avs
av lektor i videregående skole var begrunnet i en rekke ulike kritikkverd
forhold. Retten la vesentlig vekt på at lektoren «ikke i det hele tatt har 
villig til å endre på de forhold som ble påtalt. Han sto ubøyelig på sitt o
klanderverdige forhold utviklet seg i stadig mer negativ retning. De
holdning har gjort det hele umulig for hans arbeidsgiver å korrigere på 
septable forhold. Selv om [skolen] gjennom mange år har utvist stor tå
dighet, har [lektoren] ikke krav på, at dette kan fortsette i det uendelige

På bakgrunn av ovenstående må det kunne legges til grunn at de materielle
for avskjed også tidligere i det vesentligste var tilsvarende arbeidsmiljølo
bestemmelse også for undervisningspersonale i den videregående skole, på t
at formuleringene både i tidligere lovgivning og i rettsvilkårsavtalen av 1975
nokså forskjellige fra de formuleringer som er benyttet i arbeidsmiljølovens § 

26  FORTRINNSRETT TIL NY ANSETTELSE
Etter arbeidsmiljølovens § 67 nr. 1 har arbeidstaker som er sagt opp på gru
arbeidsmangel fortrinnsrett til ny tilsetting i samme virksomhet, med mindre
gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er skikket for. Dette gjelder også arbeids
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som har vært tilsatt i begrenset tid etter § 58 A, og som på grunn av arbeidsm
ikke får fortsatt tilsetting, samt den som har akseptert tilbud om redusert tilset
stedet for oppsigelse. Dette gjelder likevel ikke tilsatte i vikariater. Fortrinnsre
gjelder bare for arbeidstaker som har vært tilsatt i virksomheten i til sammen 
12 måneder i de siste to år.

Etter § 67 nr. 2 gjelder fortrinnsretten fra oppsigelsestidspunktet og i ett å
oppsigelsesfristens utløp. Har arbeidstakeren ikke akseptert et tilbud om ny 
ting i en passende stilling senest 14 dager etter mottagelsen, bortfaller fortrin
ten, § 67 nr. 3. Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling plikter arbeidsgiv
følge de samme regler for utvelgelse ved inntak som de som gjelder ved opps
som skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, § 67 nr. 4.

I rettspraksis er spørsmålet om fortrinnsrett for undervisningspersonal
handlet i NAD 1987 s. 1075 Eidsivating. Her ble fortrinnsrett til ny stilli
for lærer ved videregående skole etter arbeidsmiljølovens § 67 nr. 1 a
begrenset slik at det ikke kunne kreves fortrinnsrett ut over omfanget av
halve stilling læreren tidligere hadde hatt. Videre er det i Gulating 
mannsretts dom av 22. mars 1993, ankesak 90/216 [utrykt] lagt til grun
aml. § 67 ikke kunne tolkes slik at den ga en lærer et rettsbeskyttet kr
langt mer enn fulltids stilling hos en og samme arbeidsgiver. Merkes
også bemerkningene i Ombudsmannens Årsmelding 1984 s. 30 om
trinnsrett for timelærere i videregående skole.

Også i forhold til bestemmelsen om fortrinnsrett oppstår spørsmålet om en 
mune eller en fylkeskommune må ansees som én virksomhet, jfr. ovenfor avsn
om det parallelle spørsmål om plikten til å tilby en oppsagt lærer annet pas
arbeid etter arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2. Det synes nærliggende at disse sp
behandles på samme måte, altså slik at det også i forhold til bestemmelsen o
trinnsrett presiseres at kommune eller fylkeskommune ansees som én virkso
jfr. avsnitt 22.6.

For undervisningspersonale som er ansatt i staten vil tjenestemannsl
bestemmelser om fortrinnsrett få anvendelse. Etter tjenestemannsloven av 1
13 nr. 1 skal en tjenestemann om mulig tilbys annen passende stilling i virkso
ten dersom vedkommende har minst ett års sammenhengende tjeneste, og
spørsmål om oppsigelse som enten skyldes at stillingen blir inndratt eller arb
bortfaller, eller at tjenestemannen på grunn av sykdom er varig uskikket til for
lig å utføre sin tjeneste, eller tjenestemannen ikke lenger har de kvalifikasjone
er nødvendige eller foreskrevet for stillingen. Blir tjenestemannen likevel sagt
skal vedkommende etter § 13 nr. 2 «så vidt mulig tilbys annen passende sti
staten», forutsatt at tjenestemannen har vært ansatt sammenhengende i min
eller det er tale om midlertidig ansatt tjenestemann med sammenhengende tj
i minst fire år. Nærmere regler om fortrinnsrett er, med hjemmel i § 13 nr. 4, fa
i forskrift av 11. nov. 1983 til tjenestemannsloven, jfr. særlig forskriftens § § 7
8, som bl.a. fastsetter regler for Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere 
ten.

Av rettspraksis som gjelder undervisningspersonale ansatt i staten kan
kes NAD 1981-83 s. 202 Oslo, som gjaldt oppsigelse av rektor ved spe
skole, etter at skolen etter stortingsvedtak ble overført fra state
kommunal drift. Forholdet mellom rektor og kommunen var tilspisset,
kommunen satte som vilkår for overtagelse av skolen at rektor ikke fu
med. Rektor ble derfor sagt opp, under henvisning til at den statlige re
stilling var inndratt ved overføringen til kommunen, jfr. tjenestemanns
ven av 1977 § 9. Staten hadde gitt tilsagn om annen lærerstilling, men b
gjort mer med hensyn til tilbud om nye stillinger og klargjøring av hva 
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budene innebar. Statens forpliktelse til å skaffe rektor en ny stilling kre
aktiv medvirkning fra henne ved å søke på ledige stillinger. Videre kan m
kes NAD 1984-85 s. 195 Eidsivating, som også gjaldt en spesialskole d
av staten , som ble nedlagt og stillingene inndratt. Plikten etter tjen
mannsloven av 1977 § 6 annet ledd til, om mulig, å tilby annen pass
stilling innen samme tjenestegren gjorde det naturlig at samtlige sta
grunnskoler for spesialskoler ble ansett som én tjenestegren, og ikke
vedkommende skole. Departementet hadde ikke instruksjonsrett ov
ansettelsesrådene ved de enkelte skoler, og kunne derfor ikke fremse
bud om annen stilling før oppsigelsene ble gitt. Det måtte imidlertid her 
ves en del oppfølgning fra statens side, selv om staten vanligvis ikke
noen spesiell aktivitetsplikt i forbindelse med de oppsagtes fortrinns
Departementets svikt med hensyn til veiledning og oppfølgning til å hj
de oppsagte til nytt arbeid medførte erstatningsansvar for staten.

Dersom det for undervisningspersonale i kommuner og fylkeskommuner skulle
bleres en fortrinnsrett til annen undervisningsstilling i alle landets kommuner
keskommuner, etter mønster av tjenestemannslovens regler, ville en slik or
måtte etableres ved lovbestemmelse, fordi en slik fortrinnsrett ville gripe inn
enkelte kommuners og fylkeskommuners ansettelsesmyndighet. En slik or
ville for øvrig fremstå som en særordning for undervisningspersonalet, som vi
lenger enn tilfellet vil være for andre ansatte i kommunal og fylkeskommunal v
somhet, og det er vanskelig å se at det for undervisningspersonalet gjør se
dende så spesielle hensyn at en slik særordning fremstår som naturlig.

27  OVERGANGSSPØRSMÅL

27.1  

I den utstrekning det måtte bli fastsatt ny lovgivning som griper inn i undervisni
personalets arbeidsrettslige stilling oppstår spørsmålet om slik lovgivning ka
anvendelse overfor allerede ansatte lærere, og videre spørsmålet om slik lovg
bør gis anvendelse overfor disse. Forsåvidt angår det første spørsmål må ut
punktet tas i grunnlovens § 97, som setter forbud mot at ny lov gis tilbakevirk
kraft. Her vil problemstillingen være om, og i hvilken utstrekning, det gjel
begrensninger for hva som kan fastsettes i ny lovgivning med virkning også for
rede ansatte lærere. Det annet spørsmål er et lovgivningspolitisk hensiktsm
hetsspørsmål om hvor langt det ansees rimelig eller formålstjenlig å la de n
dende lovbestemmelser fortsatt få anvendelse for rettsstillingen for allerede a
lærere.

27.2  
Forsåvidt gjelder spørsmålet om ny lovgivning kan gis anvendelse overfor alle
ansatte lærere, må utgangspunktet være at dette spørsmål bare oppstår forså
ny lovgivning innebærer at disse lærere får en svakere rettsstilling enn tidliger344)
Det må videre kunne legges til grunn et vesentlighetskriterium, slik at det i for
til grunnlovens § 97 ikke vil være avgjørende om det er tale om mindre vesen

34. Spørsmålet om det ved ny lovgivning kan fastsettes endrede regler for undervisningspers
rettsstilling med virkning for allerede ansatte lærere er nærmere behandlet av Jakhelln: In
ling til lov om arbeidsvilkår for undervisningspersonale, avgitt i 1974 til Kirke- og undervis
ningsdepartementet s. 65 flg. med videre henvisninger. Innstillingen er utgitt i Institutt for 
offentlig retts stensilserie nr. 8/1975.
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endringer til lærernes ugunst. I teorien opereres det i denne sammenheng of
et utilbørlighetskriterium. Ny lovgivning som gir allerede ansatte lærere en b
rettsstilling enn tidligere vil således kunne gis anvendelse også overfor disse.

I forhold til de spørsmål som er omhandlet ovenfor, vil regler som gjelder a
telse, ansettelsesprosedyre og ansettelsesmyndighet m.v., herunder også re
plikt til å si fra om en søker tar den tilbudte stilling, ikke berøre allerede an
lærere. Overfor søkere som ennu ikke er blitt ansatt vil ny lovgivning derfor ku
anvendes uten å komme i konflikt med de skranker for lovgivers myndighet
følger av grunnlovens § 97. Likedan vil lovendringer som bare innebærer en 
sering av den gjeldende rettstilstand også kunne anvendes overfor allerede 
lærere, slik tilfellet f. eks. vil være med hensyn til de regler som er omtalt ove
under 15. om undervisningspersonalets plikter.

I forbindelse med spørsmålet om avskjed av en lektor i den videregå
skole, som hadde vært ansatt ved en videregående skole fra 1972, o
var gitt avskjed ved fylkesskolestyrets vedtak av 20. okt. 1978, uttalte 
ke- og undervisningsdepartementet 13. sept. 1978 bl.a., at lektoren
krav på at de materielle avskjedsregler i § 24 i den nå opphevede gymn
av 1964 skal komme til anvendelse, hvis disse bestemmelser fører til e
kere avskjedsvern for [ham].»355) For Høyesterett kom spørsmålet ikke p
spissen, idet Høyesterett la til grunn til at det ikke var noen realitetsfors
mellom de tidligere og de nyere regler om avskjed, jfr. Rt. 1982 s. 172

Nye lovregler som begrenser adgangen til tidsbegrenset ansettelse må form
kunne gis anvendelse også overfor allerede inngåtte arbeidsavtaler av tidsbeg
varighet, selv om de nye lovregler måtte føre til at den ansatte vil måtte gi o
gelse med fastsatt oppsigelsesfrist, slik at arbeidsavtalen ikke uten videre op
når det avtalte tidsrom utløper. Det må likevel forutsettes at den oppsigelse
som får anvendelse er relativt kortvarig. En oppsigelsesfrist på en måned
arbeidsmiljølovens § 58 nr. 1, synes i denne sammenheng å måtte kunne kar
seres som kortvarig. En slik endring av arbeidsforholdet for arbeidstakere med
begrenset arbeidsavtale synes ikke å kunne karakteriseres som vesentlig.366)

Lovendringer som medfører en kortere oppsigelsesfrist enn den som hitt
vært gjeldende må antagelig også kunne anvendes overfor allerede ansatte 
En endring av oppsigelsesfristen fra tre måneder til én måned synes ikke å 
karakteriseres som en så vesentlig endring at den vil komme i konflikt me
skranker for lovgivers myndighet som følger av grunnlovens § 97.

I denne sammenheng kan nevnes at tjenestetvistkomitéen ikke anså d
tenkelig å utvide oppsigelsesfristen fra to til tre måneder med virkning
allerede ansatte lærere, som ledd i overgangen til tariffavtalesystem
bl.a. denne gruppe arbeidstakere. «Det må iallfall være klart at retten
måneders oppsigelse ikke hører til de «velervervede rettigheter» i Gru
vens forstand. Uten hinder av Grunnlovens § 97 må derfor denne frist k
forlenges til 3 måneder med virkning for de lærere som nå er ansatt»
tjenestetvistkomitéens innstilling (1956) s. 47.

Lovendringer som medfører at allerede ansatte lærere i uoppsigelig stilling ka
opp når det foreligger saklig grunn for det, jfr. ovenfor avsnitt 21. flg., synes d
mot å måtte karakteriseres som en såvidt vesentlig endring, at slike lovend
neppe kan anvendes overfor disse lærere uten å komme i konflikt med de sk
for lovgivers myndighet som følger av grunnlovens § 97.

35. Uttalelsen er gjengitt i Rt. 1982 s. 1729, på s. 1748.
36. I forarbeidene til arbeidsmiljøloven er dette spørsmål ikke omtalt.
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I forhold til disse regler synes en lærer å måtte ansees for å være om
av de tidligere gjeldende regler når det er naturlig å anse arbeidsforh
for sammenhengende, selv om vedkommende er blitt overført til anne
dervisningsstilling i kommunen eller fylkeskommunen. I slike tilfelle er d
neppe naturlig å legge avgjørende vekt på om vedkommende lærer h
sitt samtykke til slik overføring.377) Har derimot vedkommende lærer se
søkt om en annen stilling synes det mest nærliggende å anse det sli
nytt ansettelsesforhold er etablert, slik at de nye lovregler får anvendel
forholdet.

27.3  
Tradisjonelt har ny lovgivning om læreres rettsforhold bare vært gjort gjelde
overfor lærere som er blitt ansatt etter av nye lovbestemmelser har vært satt 
hvor den nye lovgivning har medført vesentlige endringer i lærernes arbeidsret
stilling.

Lovene om folkeskolen på landet og i byene av 26. juni 1889, § 83/§ 72, ga
des lærerne adgang til å velge mellom avlønning etter de tidligere og de nye r
og bestemmelsen om plikt til å overta ny stilling, som ble innført ved lovendrin
13. aug. 1915 til landsskolelovens § 34, var begrenset til «lærer, som herefte
ættes». Tilsvarende gjaldt gymnasloven av 12. juni 1964, som i § 19 femte ledd
satte at lærere som var ansatt før loven var vedtatt skulle følge de tidligere be
melser i loven om høiere almenskoler av 10. mai 1935 forsåvidt angikk overfø
til ny stilling. Tilsvarende var fastsatt i loven om handelsgymnasier og yrkessk
av 6. juli 1957 nr. 3 § 10 første ledd.

Merkes kan også bestemmelsen i lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregå
opplæring, lovens II nr. 2, som opphevet de tidligere lover om yrkesskoler for h
verk og industri, om handelsgymnasier og yrkesskoler, og om realskoler og gym
hvor det ble fastsatt: «Bestemmelsene i disse lover får anvendelse også etter
ikrafttreden for så vidt angår rettigheter og plikter som er ervervet/pådratt i tide
lovens ikrafttreden.» Loven ble satt i kraft fra 1. jan. 1976. I lovforarbeidene e
i denne sammenheng uttalt: «Utgangspunktet for departementets regler må v
ingen skal tape ervervet rettighet ved overgang til den nye skoleordningen388)
Videre er det uttalt at tjenestemenn «tilsatt etter de bestemmelser som nå gjel
selvsagt beholde sine ervervede rettigheter så lenge tjenesteforholdet består399)

På denne bakgrunn synes det mest hensiktsmessig at de endringer som
følge av ny lovgivning, og som måtte innebære vesentlige endringer i unde
ningspersonalets arbeidsrettslige stilling, ikke blir gitt anvendelse overfor læ
som allerede er ansatt i kommune eller fylkeskommune. Som det fremgår av a
27.2. vil dette særlig gjelde endringer med hensyn til kommunenes og fylkes
munenes adgang til å si opp de medlemmer av undervisningspersonalet som
ansatt i fast stilling. Dette personale kan etter de regler som nå gjelder ikke sie
og ny lovgivning synes for så vidt ikke å burde gripe inn i den rettsstilling som d

37. Sml. Rt. 1940 s. 145, hvor Høyesterett imidlertid, i forhold til lønnsregulativets bestemme
under sterk dissens (4-3) kom til at forfremmelse fra postassistent til postekspeditør måtte
ansees som «ansettelse i en ny stilling». Avgjørelsen er imidlertid knyttet sterkt til de konk
omstendigheter som gjorde seg gjeldende i forbindelse med lønnsregulativets bestemme
statens adgang til å foreta lønnsreduksjoner overfor tjenestemennene. Det kan derfor nep
kes avgjørende slutninger fra denne avgjørelse, om de lønnsmessige forhold, til de spørs
som gjelder den ansattes stillingsvern, slik det her er tale om.

38. Ot.prp. 5/1972-73 s. 81, Ot. prp. 29/1972-73 s. 81 og Ot.prp. 18/1973-74 s. 91.
39. Ot.prp. 18/1973-74 s. 82.
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personale nå har, selv om dette medfører den administrative komplikasjon a
det kommunale og fylkeskommunale skoleverk i atskillig tid fremover vil væ
ansatte som ikke kan sies opp, i motsetning til det som allerede nå er tilfell
undervisningspersonalet forøvrig, foruten den oppsigelsesadgang som måtte
av ny lovgivning. Adgangen til å overføre fast ansatt undervisningspersona
annen grunnskole i kommunen følger nå av grunnskolelovens § 24 nr. 1 anne
første og annet punktum og synes, med de begrensninger som følger av beste
sen, å gi de enkelte kommuner den nødvendige fleksibilitet. Bestemmelsen 
derfor å burde opprettholdes overfor dette personale selv om ny lovgivning m
bli vedtatt. Tilsvarende synes forholdet å burde være for adgangen til å ove
lærer og rektor i interkommunal stilling til stilling i bare én av de kommuner h
vedkommende arbeider, jfr. grunnskolelovens § 24 nr. 2. Derimot er det nepp
strekkelig grunn til å opprettholde bestemmelsen i § 24 nr. 1 annet ledd tredje 
tum om at lønnen ikke kan nedsettes i slike tilfelle, jfr. også ovenfor avsnitt 22

Ut fra ovenstående vil en overgangsbestemmelse kunne utformes slik
Undervisningspersonale i grunnskolen som er fast ansatt når denn

trer i kraft kan ikke sies opp. For dette undervisningspersonale får bes
melsene i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen § 24 nr. 1 annet 
første og annet punktum, og § 24 nr. 2, fortsatt anvendelse.

For undervisningspersonale som omfattes av rettsvilkårsavtalen av 1984 
rettsvirkningene av fast ansettelse ikke av lovgivningens regler, men av de 
som denne tariffavtale fastsetter. Rettsgrunnlaget for undervisningspersonale
ling som fast ansatt er således et annet enn lovgivning, noe som bl.a. innebæ
endringer i lovgivningen ikke uten videre vil medføre endringer i de tariffavt
regler. Videre vil tariffavtalens regler kunne endres, uavhengig av om det ogs
ner sted endringer i lovgivningen. Det blir derfor et særskilt spørsmål om det 
givningen bør fastsettes overgangsregler også for det undervisningspersona
nå har faste stillinger i henhold til rettsvilkårsavtalens regler.

Ut fra tariffrettslige synspunkter kan det anføres at spørsmålet om arbeids
nes rettsstilling, herunder utstrekningen av arbeidstakernes tariffavtalte opp
sesvern, er avhengig av de vilkår som tariffavtales mellom tariffpartene på ba
forhandlinger. Med dette utgangspunkt kan det videre anføres, at de spørsm
måtte oppstå, om hvorvidt arbeidstakere kan påberope seg tariffavtalte beste
ser om oppsigelsesvern dersom disse bestemmelser senere endres i arbeids
disfavør ved ny tariffavtale, vil måtte løses ut fra de alminnelige regler som gje
for tariffavtaler. På denne bakgrunn vil det kunne ansees for hensiktsmessig a
spørsmål ikke reguleres i lov gjennom overgangsbestemmelser i tilknytnin
eventuell ny lovgivning om undervisningspersonalets rettslige stilling. Spørsm
om hvorvidt endrede bestemmelser i tariffavtale i arbeidstakernes disfavør m
rer endringer også for allerede ansatte er imidlertid neppe helt avklart,400) og en
overgangsbestemmelse i lov vil kunne tjene til å avklare dette forhold.

Systemet med fast ansettelse som nå følger av rettsvilkårsavtalen av 19
imidlertid lang tradisjon i den videregående skole. I denne sammenheng m
være tilstrekkelig å vise til, at etter loven om realskoler og gymnas av 12. juni 
nr. 2 § 17 var hovedregelen at ansettelse skulle skje på prøve i to år, for der

40. Spørsmålet er omtalt av Jakhelln i Norsk skolerett (1987) s. 399, hvor det er anført at nye
avtalte regler om oppsigelsesvern «formentlig ÆkanÅ få anvendelse også overfor tidliger
gåtte arbeidsavtaler, så lenge ikke oppsigelse eller avskjed er blitt meddelt vedkommende
— Nye tariffavtalte regler kan således få anvendelse selv om de skulle være ugunstigere 
tidligere tariffavtalte regler - om ikke annet er tariffavtalt - i vesentlig større grad enn skole
givningen hittil har gjort».
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bli fast ansatt, jfr. nærmere notatet med den historiske oversikt, vedlegg 3 a
22. Tilsvarende var fastsatt for ansatte ved handelsgymnas ved loven av 6. jul
nr. 3 om handelsgymnas og yrkesskoler for handels- og kontorarbeid, § 7 jfr
jfr. den historiske oversikt vedlegg 3 avsnitt 20. Tilsvarende bestemmelser va
ligere fastsatt i loven om den høiere almenskole av 10. mai 1935 § 28, jfr. de
toriske oversikt vedlegg 3 avsnitt 15.

Det er også naturlig å legge vekt på at såvel den opprinnelige rettsvilkårsa
av 1975 som den endrede rettsvilkårsavtale av 1984 er resultater av forhand
som ble ført på bakgrunn av at det ikke ble vedtatt noen egen lov om tjenestefo
oppsigelse, suspensjon, avskjed  og andre rettsforhold for personale i ledersti
og undervisningsstillinger, slik det er fastsatt i lov om videregående opplæring
annet ledd. Den lov som således var forutsatt, skulle omfatte såvel undervis
personalet i grunnskolen, den videregående skole, og eventuelt andre skoler. 
også, i lov om videregående opplæring § 41 III, åpnet for at departementet ve
skrift kunne bestemme at de lover som ble opphevet «i en overgangsperiod
gjelde helt eller delvis» for visse skoler eller skoleslag.411) Bestemmelsen ble gitt
med sikte på å dekke forholdet, dersom den forutsatte lov om rettsvilkår for u
visningspersonale ikke skulle kunne settes i kraft samtidig med loven om vide
ende opplæring.422) - I det hele må det kunne legges til grunn at det fra lovgiv
side ikke var lagt opp til en ordning som baserte seg på at undervisningsperso
rettsstilling skulle være regulert ved tariffavtalte bestemmelser.433)

På denne bakgrunn må det kunne legges til grunn at den foreliggende ta
talte regulering av undervisningspersonalets stilling gjennom rettsvilkårsavta
av 1975 og 1984 fremstår som en pragmatisk løsning av den situasjon som 
som følge av at det ikke ble gitt noen særskilt lov om undervisningspersonale
nesteforhold m.v., og ikke som et resultat av prinsipielle overveielser på det lo
ningspolitiske plan, hvor det tvert om var utvetydig forutsatt at spørsmålene s
reguleres ved lov. Det synes derfor å ville være mest i samsvar med lovgivers
sjoner at overgangsregler blir fastsatt ved lov også i forhold til de tariffbestem
ser om undervisningspersonalets rettsstilling som nå følger av rettsvilkårsavta
1984. Slik regulering ved overgangsbestemmelser i lov av tariffavtalte vilkår e
tignok uvanlig, men hele situasjonen med tariffavtalt regulering på grunn av 
glende, men i lovbestemmelse forutsatt lovgivning, må også kunne karakter
som meget spesiell.

Ut fra ovenstående er det særlig de bestemmelser i rettsvilkårsavtalen av
som knytter seg til fast ansettelse som det er grunn til å vurdere nærmere. Re
kårsavtalen bygger på at fast ansatt undervisningspersonale ikke kan sies o
forutsetningsvis § 4 første ledd sammenholdt med § 4 fjerde ledd og § 4 sjette
På samme måte som ovenfor er anført i forhold til bestemmelsene i grunnskole
synes ny lovgivning for så vidt ikke å burde gripe inn i den rettsstilling som d
personale nå har, selv om dette medfører den administrative komplikasjon a

41. De lover som ble opphevet ved loven om videregående opplæring var lov av 1. mars 194
om yrkesskoler for håndverk og industri, lov av 6. juli 1957 nr. 3 om handelsgymnasier og
yrkesskoler for handel og kontorarbeid, og lov av 12. juni 1964 nr. 2 om realskoler og gym
jfr. lov om videregående opplæring § 41 II. I rettsvilkårsavtalen av 1984 er det i § 7 tredje 
fastsatt at bestemmelsene i lov om videregående opplæring § 41 II nr. 2 gjelder for under
ningspersonale som ble ansatt før 1. januar 1976.

42. Jfr. Ot.prp. 18/1973-74 s. 81-82.
43. Jfr. også komitéinnstillingen, Innst. O. 28/1973-74 s. 44, hvor komitéen viste til det som v

uttalt i proposisjonen om rettsvern og rettsforhold for lærere, «og vil leggja til at same vern
gjelda for alle som er tilsette i gymnaset».
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det kommunale og fylkeskommunale skoleverk i atskillig tid fremover vil væ
ansatte som ikke kan sies opp. Adgangen til å overføre fast ansatt undervisnin
sonale til annen stilling dersom en skole blir innskrenket, omorganisert eller ne
følger av § 4 sjette ledd første punktum, som synes å gi de enkelte fylkeskomm
den nødvendige fleksibilitet. Bestemmelsen synes derfor å burde oppretth
overfor dette personale selv om ny lovgivning måtte bli vedtatt. Tilsvarende gj
§ 4 sjette ledd annet punktum, som fastsetter at overføringen så vidt mulig ska
til stilling som krever de samme faglige kvalifikasjoner. Derimot er det neppe
strekkelig grunn til å opprettholde bestemmelsen i § 4 tredje punktum om at
kommende beholder lønnstrinn og de øvrige økonomiske rettigheter som er o
beidet på overføringstidspunktet, jfr. ovenfor om det tilsvarende spørsmål i for
til grunnskolelovens § 24 nr. 1 annet ledd tredje punktum. Bestemmelsen 
syvende ledd om at overtalling lærer skal ha varsel tidligst mulig, og om m
minst ett år før overtallighet inntrer, er det neppe grunn til å opprettholde ved 
gangsbestemmelse i lov. Her synes de alminnelige varslingsregler å måtte væ
strekkelige, jfr. bl.a. forvaltningslovens § 16.

Mens de ovennevnte bestemmelser i rettsvilkårsavtalen gjelder rettsstilli
for fast ansatt undervisningspersonale, hvor tungtveiende grunner taler for å
rettholde bestemmelsene slik som angitt ovenfor, blir vurderingene noe van
gere for de bestemmelser i rettsvilkårsavtalen som gjelder undervisningspers
ansatt på oppsigelse, og deres rett til å bli fast ansatt.

Etter rettsvilkårsavtalens § 2 syvende ledd skal fast ansettelse skje e
års tjeneste i oppsigelig stilling innenfor en ramme av 67 % av skolens 
lede ressurser til administrasjon, undervisning og øvrige pedagogiske
gaver. Videre er det i § 2 åttende ledd fastsatt at overføring til fast anse
i hel eller delstilling skjer ved ledighet på grunnlag av den samlede tje
tetid i undervisnings- eller lederstilling i den videregående skole. Tilsa
delstilling har samme rett til fast ansettelse som ansatte i hel stilling. 
lik tjenestetid foretas loddtrekning. Undervisningspersonale uten godk
utdanning som er ansatt på oppsigelse etter § 2 sjette ledd konkurrer
fast ansettelse først når vedkommende har skaffet seg godkjent utdan

Disse bestemmelser i rettsvilkårsavtalen, særlig § 2 syvende ledd, bygger
undervisningspersonale ansatt i oppsigelig stilling har en rett til å bli fast an
Bestemmelsen er utformet slik at fylkeskommunen har en plikt til å gi den en
fast tilsetting når vilkårene er oppfylt. Det vises for så vidt til at bestemme
benytter uttrykket «skal skje». Vilkårene er angitt ved enkle og klare kriterier, 
ikke bygger på at det her skal finne sted vurdering fra fylkeskommunens side
§ 2 åttende ledd fastsetter at det er samlet tjenestetid i den videregående sko
her er avgjørende, endog slik at loddtrekning skal finne sted hvor flere av de a
i oppsigelig stilling har lik tjenestetid. Riktignok er det en vesentlig forskjell m
lom opprettholdelse av den rettsstilling som følger av det å være fast ansatt, o
rettsstilling som ligger i en fremtidig adgang til å bli fast ansatt, bl.a. fordi tilkn
ningsforholdet til den videregående skole vil være kortvarigere for den som er a
på oppsigelse enn for den fast ansatte. Men den som er ansatt på oppsigelse 
rettsvilkårsavtalens regler ikke bare ha en mer eller mindre berettiget forven
om å kunne bli fast ansatt, men et rettslig krav på dette. Dette er også et kra
fylkeskommunen vil måtte være innstilt på å innfri. Videre vil det være tale om
overgangssituasjon av relativt kort varighet, som neppe skulle medføre vese
administrative komplikasjoner.

Situasjonen for undervisningspersonale uten godkjent utdannelse, og s
ansatt på oppsigelse etter § 2 sjette ledd, synes i denne sammenheng å måtte
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i en annen stilling. Disse ansatte konkurrerer om fast ansettelse først når ve
mende har skaffet seg godkjent utdanning. Deres rett til fast ansettelse er s
vesentlig mer betinget, og betingelsen er knyttet til en fremtidig begivenhet 
ikke er tidsbegrenset eller tidsangitt, enn forholdet er for det øvrige undervisn
personale som er ansatt på oppsigelse. For undervisningspersonale uten g
utdannelse er det således i vesentlig høyere grad mer tale om en forventnin
kunne bli fast ansatt, enn om en rett til å bli fast ansatt. Deres tilknytningsforho
den videregående skole er også vesentlig mer betinget, og dermed av løsere 
for det øvrige undervisningspersonale som er ansatt på oppsigelse. I praksis 
mentlig også deres tilknytningsforhold ha vært relativt kortvarig. Disse forhold 
mot å videreføre bestemmelsen gjennom en overgangsbestemmelse i lov. K
kvensen vil i så fall være lovgivningens regler ikke vil innebære mer enn at un
visningspersonale uten godkjent utdannelse vil få sitt videre ansettelsesfo
etter at godkjent utdannelse foreligger, med det oppsigelsesvern som følger
vanlige regler i arbeidsmiljøloven. En viss vekt bør det også legges på at den
glende tidsavgrensning innebærer at en eventuell videreføring vil medføre adm
trative komplikasjoner gjennom lengre tid. Dette forhold vil imidlertid kunne m
virkes ved at det i en eventuell overgangsbestemmelse også blir tatt inn en t
grensning.

På denne bakgrunn synes det riktigste å være at bestemmelsene i rettsvilk
talens § 2 syvende og åttende ledd første og annet punktum videreføres ved
gangsbestemmelse i lov, men at dette ikke gjøres for bestemmelsen i § 2 å
ledd tredje punktum.

Ut fra ovenstående vil en overgangsbestemmelse kunne utformes slik
Undervisningspersonale som omfattes av rettsvilkårsavtalen av 1

og som er fast ansatt når denne lov trer i kraft, kan ikke sies opp. For 
undervisningspersonale får bestemmelsene i rettsvilkårsavtalens § 2 s
de ledd og § 2 åttende ledd, første og annet punktum, fortsatt anvend

28  SÆRLIG OM PRIVATE SKOLER
I lov om tilskot til private skular av 14. juni 1985 nr. 73 (privatskoleloven) er 
gitt regler om undervisningsstillinger m.v. (§ 13), om krav til utdanning (§ 14),
ansettelse (§ 15), og om lønns- og arbeidsvilkår (§ 16).

Stillingsstrukturen ved de private skoler følger av § 13 om undervisningsstil
ger m.v., hvor det er fastsatt at skolen skal ha en leder (rektor, skolestyrer), so
den daglige ledelse av skolen, pedagogisk og administrativt. Det er videre fa
at lederen plikter å påse at gjeldende regler i lov, reglement og instruks blir 
Etter § 13 annet ledd kan departementet samtykke til en annen ordning når de
der skolens ledelse. Etter § 13 tredje ledd avgjør styret hvilke andre stillinger
det skal være ved skolen, og hvilke oppgaver disse skal ha.

Krav til undervisningspersonalets utdannelse er fastsatt i § 14. Det følger av
bestemmelsen at de utdanningskrav som følger av lærerutdanningsloven får 
delse, forsåvidt gjelder de skoler som er godkjente etter grunnskolelovens § 1
lov om videregående opplæring § 39. For undervisningspersonalet ved and
vate skoler fastsetter styret kravene til utdannelse, medmindre departemente
enkelte tilfelle fastsetter noe annet.

Ansettelse av undervisningspersonalet og skolens leder skal etter § 15 førs
ledd skje av styret.

Ansettelse av vikarer kan styret overlate til skolens lederen, når det gj
vikarer for en del av et skoleår, § 15 annet ledd. Bestemmelsen refererer seg ti
som har ansettelsesmyndighet, og kan neppe ansees for å angi under hvilke
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vikarer kan ansettes. Forsåvidt synes de alminnelige regler i arbeidsmiljølo
måtte legges til grunn.

Fra en arbeidsrettslig synsvinkel er det neppe grunn til å foreslå endrin
disse regler.

Lønns- og arbeidsvilkår for undervisningspersonalet og for skolens leder
regulert i § 16. For skoler som er godkjente etter grunnskolelovens § 14 eller lo
videregående opplæring § 39, eller som er godkjente som faglig-pedagogiske
nativ til disse skal undervisningspersonalet og skolens leder «ha rett til løn
arbeidsvilkår som undervisningspersonale og skuleleiarar ved tilsvarande o
lege skular.» Ved de andre skoler fastsetter styret tilsvarende vilkår.

Bestemmelsen er inngående omtalt i Ot.prp. 58/1983-84 s. 36 flg. D
bl.a. lagt til grunn «at arbeidstakerne får rett til å forhandle i samsvar 
bestemmelsene i arbeidstvistloven, og ikke ... får sine lønns- og arbeid
kår fastsatt med utgangspunkt i tjenestetvistlovens regler» (s. 39).

I Ot.prp. 58/1983-84 s. 39 er det videre påpekt at «de bestemmelse
gis ikke må være så restriktive at de virker hindrende for skolen i å virke
sitt formål, men må kunne gi grunnlag for fleksible løsninger etter de v
erende forhold ved den enkelte skole.» — Det er også angitt at det av
syn til det betydelige antall skoler som måtte få dispensasjon
hovedregelen om at personalet ved de private skoler som hovedrege
være sikret samme lønns- og arbeidsvilkår som ved de offentlige skole
mest hensiktsmessig å erstatte uttrykket «skal ha samme lønns- og ar
vilkår som ved tilsvarende offentlige skoler» i den tidligere privatskole
med uttrykket «skal ha rett til lønns- og arbeidsvilkår som ved tilsvare
offentlige skoler». Det er anført at dette «vil sikre arbeidstakernes retti
ter samtidig som loven ikke hindrer dem i å gjøre en ekstra innsats for
len».

Fra en arbeidsrettslig synsvinkel kan det nok reises spørsmål om hvor hensik
sig det er å ha en lovbestemmelse som knytter lønns- og arbeidsvilkår for und
ningspersonalet ved de private skoler så nært opp til tilsvarende vilkår for læ
de offentlige skoler. Forsåvidt kunne det anføres at lønns- og arbeidsvilkå
undervisningspersonalet ved de private skoler var et forhandlingsspørsmål fo
tene, som ikke burde reguleres ved lovgivning. Spørsmålet har imidlertid nær
menheng med skolepolitikken på dette område, herunder den offentlige tilsk
ordning, og ved den gjeldende bestemmelse er det lagt opp til en ordning so
sikte på å forene temmelig forskjellige hensyn. På denne bakgrunn er det 
grunn til å foreslå endringer i den ordning som nå er etablert.

På grunn av den klart uttalte forutsetning i lovforarbeidene om at unde
ningspersonalet ved de private skoler nå skal følge reglene i arbeidstv
ven, er det neppe lenger adgang til å fastsette ved kgl. res. at de ska
inn under tjenestetvistlovens regler.444)

Oppsigelse og avskjed m.v. av undervisningspersonalet er ikke særskilt regule
privatskoleloven, i motsetning til det som var tilfellet etter den tidligere privats
lelov av 6. mars 1970 nr. 4, og det fremgår av lovforarbeidene at arbeidsmiljølo
bestemmelser derfor vil få anvendelse. Det kan ikke sees at det er grunn til å f
endringer i denne ordning.

Spørsmålet er drøftet i Ot.prp. 58/1983-84 s. 39-40, hvor det er vist til a
beidsmiljølovens regler «gir generelt et meget godt rettsvern for de tilsa
Det er også vist til at det ikke «foreligger særskilte hensyn som skulle m

44. Jfr. Jakhelln i Norsk skolerett (1987) s. 414.
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føre at det for skoleledere og undervisningspersonale ved private grun
ler og videregående skoler skulle gjelde andre bestemmelser på 
område enn for de tilsatte i tilsvarende stillinger ved private høgskoler»
denne bakgrunn fant departementet ikke grunn til å foreslå bestemm
om oppsigelse og avskjed i den nye privatskoleloven. «Arbeidsmiljølov
bestemmelser på dette område kommer derfor til anvendelse for skolel
og undervisningspersonale ved samtlige private skoler.»

For lærere ved skoler som ikke er tilskuddsberettigede vil lønns- og arbeidsfo
avhenge av hva som er avtalt mellom skolen og den enkelte lærer. Arbeidsa
reguleres for øvrig av de alminnelige arbeidsrettslige regler, bl.a. får arbeidsm
lovens regler om oppsigelse og avskjed m.v. anvendelse.

Rettspraksis om oppsigelse og avskjed ved private skoler er begrense
Merkes kan NAD 1984-85 s. 140 Oslo, som gjaldt oppsigelse av læ

ved «Monica-skolen», AOF. Oppsigelsen ble ansett saklig på grun
driftsinnskrenkninger. Lærerens krav om fortrinnsrett til annen kursun
visning ved skolen ble forkastet, bl.a. fordi dette ville nødvendiggjøre
større omlegning enn AOF kunne ansees forpliktet til. Et tilbud om læ
stilling på AOF's vanlige betingelser, fra kurs til kurs, ble ansett som til
om annen passende stilling, jfr. arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2.

29  SÆRLIG OM FOLKEHØYSKOLER
Bestemmelser om folkehøyskoler er gitt i lov av 8. juni 1984 nr. 64. Etter § 1 gje
loven bare for tilskuddsberettigede folkehøyskoler. Bestemmelsene i privatsko
ven får ikke anvendelse, jfr. unntaket i privatskolelovens § 2 annet ledd a).

Loven fastsetter i § 4 at hver folkehøyskole skal ha et styre, og angir styre
mensetningen, og i § 5 at det skal være en tilsynsmann for skolen, oppnev
departementet. Etter § § 7-9 skal skolen ha et lærerråd, et personalråd og ele

Om stillingsstrukturen fastsetter loven i § 6 at rektor er den pedagogiske
administrative leder av skolen, og skal sørge for at skolen blir drevet i samsva
gjeldende lov, forskrifter og målsetting. I tillegg til rektor skal det ved hver sk
være en undervisningsinspektør, som er rektors nærmeste medarbeider i den 
ledelse av skolen.

Undervisningspersonalets arbeidsområde er i § 14 angitt slik at det omfatte
«undervisning, sosialpedagogisk arbeid og pedagogisk utviklingsarbeid.»

Det kan reises spørsmål om det er nødvendig på denne måte å angi i lov 
visningspersonalets arbeidsområde. Arbeidsrettslig synes bestemmelsen o
dig, fordi arbeidsområdet for den enkelte kunne fastsettes i arbeidsavtalen, e
elt ved reglementsbestemmelse, stillingsinstruks eller ved tariffavtale. I Ot.prp
1983-84 s. 26 er bestemmelsen motivert med at angivelsen av arbeidsområd
«sikre at alle sider ved skoleverksemda vert tekne hand om gjennom arbeidso
vene til lærarane». Bestemmelsen har således mer karakter av å være en re
linje for skolens ledelse til å påse at lærerne gjennom sine arbeidsoppgaver
denne målsetting, enn en angivelse av lærernes arbeidsplikter i arbeidsrettsli
menheng. At skolen oppfyller en slik målsetting er således først og fremst et
til skoleledelsen, og ligger innenfor de krav til rektorstillingen som følger av § 6
de krav som loven setter til skolens styre i § 4. Den betydelige frihet som skole
etter § 15 til å fastsette spesielle og avvikende kvalifikasjonskrav m.v. taler ogs
at § 14 ikke har noen særlig selvstendig betydning.

Kvalifikasjonskravene til personalet er angitt i § 15, som fastsetter at det er 
ret som innen rammen av alminnelige arbeidsrettslige regler vurderer om de
stilles krav om særlige forutsetninger hos personalet ut fra fastsatt verdigrunn
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målsetting og den samlede arbeidssituasjon. Videre er det fastsatt at det for 
visningspersonalet gjelder de kompetansekrav som følger av lærerutdannings
Dessuten kan departementet gi særskilte regler for ansettelse og kompetans
kehøyskolen. For andre stillinger er det styret som selv fastsetter kravene.

I Ot.prp. 31/1983-84 s. 26-27 er bl.a. vist til at folkehøyskolene i mange tilf
kan ha bruk for undervisningspersonale med annen utdannelse og kompetan
den som en vanlig lærerutdannelse gir, og at det derfor er nødvendig med k
tansekrav med svært vid ramme. I enkelte tilfelle vil det kunne sees helt bort fr
formelle kompetansekrav. Videre er vist til arbeidsmiljølovens § 55 A. - Best
melsen innebære at styret har betydelig frihet til selv å kunne fastsette kompe
kravene for de enkelte stillinger. Ut fra en arbeidsrettslig synsvinkel vil sty
adgang til å fastsette særskilte kompetansekrav kunne sees som et utslag av a
givers styringsrett, og det er for så vidt neppe grunn til å foreslå noen endrin
denne bestemmelse.

Utlysning av ledig stilling er regulert i § 16 annet ledd, som fastsetter at le
stilling i halv post eller mer, som går over hele året, skal utlyses offentlig. - Bes
melsen er ikke spesielt kommentert i Ot.prp. 31/1983-84. Spørsmålet om det e
siktsmessig å fastsette i lov at stillinger i folkehøyskolene skal utlyses offe
synes å måtte vurderes på samme måte som for lærerstillinger i det offentlig
leverket, jfr. ovenfor 9.2.

Ansettelsesmyndigheten er i § 16 første ledd lagt til skolens styre, som angir
rektor skal avgi innstilling til styret, og som således fastsetter en saksbehand
regel. Ved ansettelse av rektor skal det foreligge innstilling fra skolens eier. R
kan ansette vikar for inntil seks måneder.

Arbeidsrettslig kan det reises spørsmål om det er hensiktsmessig å angi i lo
om rektors adgang til ansettelse av vikarer. Denne adgang, og begrensning, 
tors ansettelsesmyndighet vil kanskje vel så hensiktsmessig kunne fastsett
reglement eller stillingsinstruks for rektor. I det hele kan det være spørsmål om
rektors forhold til styret bør fastsettes på denne måte.

Oppsigelse av personale og adgangen til å innvilge permisjon er etter § 16 lagt
til skolens styre, likevel slik at rektor kan innvilge permisjon for inntil seks må
der.

Om forholdet mellom rektor og styret for skolen vises til ovenstående bem
ninger. For øvrig fastsetter bestemmelsen bare hvilket organ i skolen som har
petanse til å gi oppsigelse - og denne kompetanse må antas også å omfatte 
- men bestemmelsen angir ikke nærmere når oppsigelse eller avskjed kan finn
Hvorvidt en oppsigelse er saklig, eller en avskjed berettiget, vil måtte vurderes
arbeidsmiljølovens regler.

Lønns- og arbeidsvilkår for undervisningspersonalet er ikke nærmere regule
folkehøyskoleloven. Dette personale omfattes imidlertid av tjenestetvistlo
regler, jfr. kgl. res. 5. sept. 1958, og formentlig vil folkehøyskolene være bund
de tariffavtaler som således blir inngått mellom lærerorganisasjonene og s
Spørsmålet må formentlig også sees i sammenheng med bestemmelsene om
tilskudd i § 17 om driftstilskudd til lærerlønninger, og satsene for driftstilskudd 
justeres hvert år med utgangspunkt i lønns- og kostnadsutviklingen. Det hadd
mentlig vært en fordel om dette spørsmål om undervisningspersonalets lønn
arbeidsvilkår hadde kommet klarere til uttrykk i lovteksten, f.eks. etter mønste
privatskoleloven § 16.455)

45. Jfr. nærmere Jakhelln i Norsk Skolerett (1987 s. 417.
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30  REGULERING VED LOVGIVNING ELLER VED TARIFFAVTA-
LER

30.1  

Når det gjelder forholdet mellom lovgivning og tariffavtaler, med henblikk 
spørsmålsstillingen om regulering av undervisningspersonalets rettsstilling bø
ved lovgivning eller tariffavtaler, bemerkes innledningsvis at regulering ved ta
avtaler bare vil kunne finne sted for de forhold som kan karakteriseres 
«arbeids- og lønnsvilkår» eller «andre arbeidsforhold», jfr. de definisjoner av ta
avtaler som er fastsatt i arbeidstvistloven av 5. mai 1927 nr. 1 § 1 nr. 8 og tjen
tvistloven av 18. juli 1958 § 11 første ledd.466) Regulering av andre forhold som
gjelder undervisningspersonalet vil derfor måtte skje på annen måte enn ved
avtaler.

Det må imidlertid påpekes at uttrykket «arbeids- og lønnsvilkår eller an
arbeidsforhold» er omfattende, slik at det i utgangspunktet omfatter «a
som en fagforening og en arbeidsgiverforening i det hele kan tvistes 
jfr. Solnørdal i tillegg til dok 57/1912, jfr. Indst. O. XXI/1912 s. 7 og
Ot.prp. 11/1913 og Ot.prp. 23/1913. Avtale mellom en fagforening og
arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om at det skal betales avgift
et opplysnings- og utviklingsfond, er ansett for tariffavtale, jfr. ARD 19
s. 1 og ARD 1977 s. 51. Tilsvarende for bidrag til sluttvederlags- og s
lønnsordninger, ARD 1974 s. 54. Likedan hvor arbeidsgiver har påtat
å søke å få alle tariffavtaler til å ha samme utløpsdato, også tariffavtaler
andre tariffparter, jfr. ARD 1976 s. 5. Dette gjelder også for fagskilleavt
m.v., jfr. Kr. Andersen: Fra arbeidslivets rett (1967) s. 82 flg. med henv
ninger til Arbeidsrettens praksis, og hvor en fagforening har forpliktet 
til ikke å rapportere om streikebrytere, jfr. Solnørdal, l.c. Også avtaler som
regulerer arbeidstakernes medbestemmelsesrett vil være tariffavtale
bl.a. ARD 1983 s. 197 og 1982 s. 283. Se også ND 1989 s. 189 Eidsiv
om tariffavgift og bidrag til velferdsfond. Regulering av tillitsmannsinstit
sjonen og forhandlingsretten ved hovedavtale er tariffavtalte bestemme
jfr. ARD 1960 s. 76, se også ARD 3. juni 1994. Merkes kan også ARD 1
s. 150 om fredsplikt etter hovedavtale.

30.2  
Det er utvilsomt at det ved lovgivning kan fastsettes hvilke offentlige organer 
skal behandle spørsmål som knytter seg til det offentlige skoleverk, og at lovgi
gen også kan fastsette den innbyrdes kompetanse mellom de forskjellige offe
organer. Kompetanseforholdet mellom sentrale statlige organer og de fylkes
munale og kommunale organer følger således av gjeldende lovgivning, og av
ledes denne lovgivning må fortolkes. Denne lovgivning avspeiler dels generell
valtningspolitiske standpunkter om forholdet mellom statlige og fylkeskommu
og kommunale oppgaver og kompetanseområder, dels også generelle skolep
standpunkter, og tar således sikte på spørsmål som rekker langt ut over de sp

46. Tjenestetvistlovens definisjon inneholder bare uttrykket «arbeids- og lønnsvilkår», og har
med tilføyelsen «eller andre arbeidsforhold». Forsåvidt er ordlyden i tjenestetvistlovens de
sjon ikke sammenfallende med definisjonen i arbeidstvistloven. Av forarbeidene til tjenest
tvistloven fremgår imidlertid at definisjonen skulle ha det samme innhold som 
arbeidstvistlovens definisjon, jfr. Ot.prp. 34/1968-69 s. 5, se også Berg, Evje og Bjerkholt:
Arbeidstvistloven, tjenestetvistloven og lønnsnemndloven med kommentarer (1973) s. 15
Jakhelln: Statens særavtaler (1994) s. 18.
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som knytter seg til undervisningspersonalets arbeidsrettslige stilling, og som d
ikke kan være basert på regulering ved tariffavtaler.

Organisatoriske lovregler kan imidlertid også ha en side til undervisningsp
nalets lønns- og arbeidsvilkår, og bestemmelser om undervisningsperso
adgang til medbestemmelse vil kunne tariffavtales, slik dette bl.a. forutsetnin
er lagt til grunn i tjenestetvistlovens § 27 a. I forbindelse med kommunale arb
takeres medbestemmelsesrett kan også merkes bestemmelsene i kommunel
25 om administrasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder forholdet me
kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jfr. også § 26 n
1 om møterett for ansattes representanter i nemnder, som har tilsvarende fo
ring. Forholdet mellom organisatoriske lovbestemmelser og tariffavtalte ordni
reiser derfor det prinsipielle spørsmål om det er den lovfestede eller den tariffa
ordning som skal legges til grunn.

Illustrerende er ARD 1990 s. 68. Etter lov om videregående opplæring
påhvilte det fylkeskommunen å sørge for en løpende planlegging for de
deregående skole i fylket, og planlegningen skulle bl.a. også ta sikte
dekke behovet for undervisning i fengler og sosiale og medisinske ins
sjoner. Ved særavtale av 1985 mellom staten og lærerorganisasjone
bl.a. fastsatt når et undervisningssted ikke skulle anses som filialskole,
være egen skole. I 1986 ble inngått tilleggsavtale til denne særavtale
beidsretten bemerket bl.a. at spørsmålet om hvordan undervisnings
etter loven skulle etableres og organiseres, i ett eller flere skoleanlegg
adskilte skoleenheter eller som felles enheter med hovedskole og fil
hadde «direkte betydning for utbygningsplanlegningen og de vedtak fy
kommunen skal treffe om hvordan utbygningen av det videregående s
verk i fylket skal skje» (s. 84). Arbeidsretten påpekte også at særavt
regler ville få «betydning for langt mer enn bemanningen og de admini
tive ressurser i skolene. Det får også konsekvenser for skolenes inter
ganisasjon i andre henseender, og for det fylkeskommunale skoleve
organisering og administrative struktur generelt. Filialskoleavtalen vil i
bare tvinge til endring av allerede valgte ordninger. Den vil også bind
begrense fylkeskommunene i deres løpende planlegning og ved vedta
hvordan det videregående skoleverket skal bygges ut, og tvinge til va
bestemte organisasjonsformer» (s. 85). Arbeidsretten viste til at § 4 i lo
videregående opplæring la ansvaret for planlegningen til fylkeskommu
og at staten her ikke hadde myndighet til å gripe inn med pålegg, kra
endringer eller godkjennelse, slik at særavtalen grep direkte inn i fyl
kommunens eksklusive kompetanse. Særavtalen var derfor i strid me
vens § 4, og kunne således ikke være tariffrettslig forpliktende 
fylkeskommunene.

Avgjørelsen i ARD 1990 s. 68 har sin bakgrunn i at det er staten som etter tje
tvistloven har kompetanse til å inngå tariffavtaler for det undervisningsperso
som saken gjaldt, og avgjørelsen er bygget på at staten hadde overskredet s
petanse i forhold til fylkeskommunen. Avgjørelsen kan derfor ikke uten videre
til inntekt for at en fylkeskommune skulle være avskåret fra å etablere ordninge
tariffavtale som medfører såvidt betydelige organisatoriske konsekvenser so
her var tale om.

I utgangspunktet beror spørsmålet om hvorvidt en lovbestemmelse som e
rer eller forutsetter en nærmere angitt organisatorisk ordning forhindrer at de
tariffavtale etableres en annen organisatorisk ordning på en tolkning av den l
stemmelse det er tale om. I mangel av andre holdepunkter må det imidlertid l
til grunn, at det er offentligrettslige hensyn som ligger bak de organisatoriske
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bestemmelser, og at et offentlig organ ikke kan tilsidesette slike lovregler, sel
det skjer ved tariffavtale.

Forsåvidt kan det være nærliggende å vise til den begrensning i adga
til å kreve nemndsbehandling som følger av tjenestetvistlovens § 27 a
angir at slik nemndsbehandling bare kan kreves hvor tvisten «ikke er a
litisk karakter». Bestemmelsen er utformet med henblikk på forholde
staten, og i forarbeidene477) er det gitt uttrykk for at «fagdepartementets p
litiske ledelse fortsatt har full styring i alle prinsipielle spørsmål om vi
somhetens oppbygging». Merkes kan også statens hovedavtale <199
nr. 3, som fastsetter at tillitsvalgte ikke skal delta i politiske beslutnin
og beslutninger knyttet til politiske prioriteringer, og som videre nev
«beslutninger som fattes på grunnlag av lover, forskrifter, stortingsve
og kongelige resolusjoner, samt beslutninger om spørsmål som i hove
gjelder virksomhetens samfunnsmessige rolle (forholdet til publikum)».488) 

30.3  
Når det gjelder reguleringen av undervisningspersonalets arbeids- og lønnsfo
i den omfattende betydning som dette uttrykk har etter arbeidstvist- og tjeneste
lovgivningen, og spørsmålet om i hvilken utstrekning disse forhold bør være r
lert ved lovgivning eller ved tariffavtaler, vil dette spørsmål i betydelig utstrekn
avhenge av hvilke formål som de fastsatte eller avtalte regler skal fremme, o
som til enhver tid ansees mest hensiktsmessig. Vurderingen av hensiktsmessi
vil avhenge av en rekke forskjellige forhold, bl.a. av hvorvidt det ansees øns
med sentral eller desentral regulering, men kanskje særlig av hvorvidt regul
bør skje på offentligrettslig basis ut fra lovgivning, forskrifter, reglementer m
eller på basis av organisasjonsmessig baserte forhandlings- og avtaleløsninge
bl.a. forhandlingsordninger, organisasjonenes styrkeforhold, og forholdet t
ikke-organiserte arbeidstakere vil ha betydning. Ved valg av reguleringsform
også hensynet til fleksibilitet i regelverket spille inn, herunder adgangen til å e
de fastsatte eller avtalte regler, noe som igjen bl.a. har sammenheng med reg
gen og styringen av de økonomiske forhold som knytter seg til regelverket.

I valg av reguleringsform står lovgiver ikke like fritt på alle de forskjelli
områder som gjelder undervisningspersonalets rettsstilling. Gjennom en 
bestemmelser, ikke minst i arbeidsmiljølovens regler, er det tatt sikte på å op
de krav til arbeidervern og arbeidsmiljø som følger av de internasjonale konve
ner som Norge har ratifisert, og ratifikasjonen av EØS-avtalen innebærer bl.a.
rekke av de krav som følger av denne avtale skal være fastsatt i norsk rett, slik
er atskillig tvilsomt om regulering ved tariffavtaler vil være tilstrekkelig.499) Av de
krav som følger av EØS-avtalen nevnes bl.a. rådsdirektiv av 12. juni 1989 om i
setting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsp
<89/391/EØF> med tilhørende særdirektiver, rådsdirektiv av 17. februar 197
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser <75/129/E
endret ved rådsdirektiv av 24. juni 1992 <92/56/EØF>, rådsdirektiv av 17. feb
1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbe

47. Ot.prp. 47/1981-82 s. 3.
48. Sml. også NOU 1991:8 vedlegg I s. 144, hvor det bl.a. er vist til at forhandlings- og utvalg

ningene i staten griper inn i den kompetanse som mange statsorganer er tillagt ved lov, re
ment osv., og at arbeidstvistloven ikke har noen bestemmelse tilsvarende tjenestetvistlov
27 a. Før denne bestemmelse ble vedtatt i 1982, måtte det antas at det ikke ville være ad
forhandlinger eller nemndsbehandling om spørsmål som etter lov eller reglement skulle a
res av bestemte organer.

49. Jfr. Ruth Nielsen: EF-arbejdsret (Kbh. 1992) s. 131-135.
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kernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifte
187/EØF>, rådsdirektiv av 14. okt. 1991 om arbeidsgiverens plikt til å inform
arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet <91/533/E
rådsdirektiv av 10. februar 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivnin
gjennomføring av prinsippet om lik lønn til kvinner og menn <75/117/EØF>, o

Ytterligere er det grunn til å legge vesentlig vekt på at en rekke bestemme
den arbeidsrettslige lovgivning tar sikte på å verne arbeidstakerne som den
nomgående svakere part i arbeidsforholdet. Eksempelvis nevnes arbeidsm
vens regler om oppsigelsesvern m.v. i kap. XII, og reglene om arbeidstakerne
til fri fra arbeidet i kap. VIII. Selv om slike regler ikke nødvendigvis må være fa
satt ved lov, men kan være basert på regulering ved tariffavtaler, fremstår l
glene som uttrykk for et såvidt prinsipielt verdigrunnlag - og er resultatet av en 
varig politisk prosess og samfunnsmessig utvikling - at en overgang til et a
reguleringssystem for en bestemt gruppe arbeidstakere må være basert på h
skilte og tungtveiende grunner.

På denne bakgrunn synes det nærliggende at reguleringen av undervisnin
sonalets arbeidsrettslige stilling baseres på at de alminnelige arbeidsrettslige
gler får anvendelse, bl.a. arbeidsmiljølovens regler, ut fra det samfunnsme
grunnsyn at denne gruppe arbeidstakere gjennom lovgivningen bør være 
arbeidsrettslig slik at deres rettsstilling ikke blir svakere enn den som gjelde
andre arbeidstakere.

Etter lov om videregående opplæring § 22 annet ledd skulle bestemm
om tjenesteforhold, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre rettsfo
for personale i lederstillinger og undervisningsstillinger være fastsatt i 
Som nevnt ovenfor 3.1. er noen slik lov ikke blitt gitt. I stedet har slike 
stemmelser vært fastsatt ved tariffavtale mellom staten og lærernes f
ganisasjoner. Den manglende særlov måtte imidlertid, i mangel av
klare holdepunkter fra lovgiverens side, medføre at arbeidsmiljøloven
gler om oppsigelsesvern m.v. fikk anvendelse, medmindre tariffavtalen
gler ga arbeidstakerne en bedre rettsstilling.500)

30.4  
Innen de rammer som følger av ufravikelige arbeidsrettslige regler, bl.a. arbeid
jølovens regler om oppsigelsesvern m.v., vil det kunne inngås tariffavtale
undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår. Slik forholdet er etter gjeld
rett, vil tariffavtaler kunne inngås mellom staten og undervisningspersonalets
organisasjoner, basert på reglene i tjenestetvistloven.511) Skulle forhandlingsord-
ningen bli endret, slik at arbeidstvistlovens regler får anvendelse, vil tariffav
kunne inngås mellom undervisningspersonalets fagorganisasjoner og Kommu
Sentralforbund.

Som nevnt under 30.1. er uttrykket arbeids- og lønnsvilkår omfattende, og
tariffavtale vil det således kunne fastsettes bestemmelser som gir undervisnin
sonalet et mer vidtgående oppsigelsesvern enn det som følger av arbeidsmiljø
regler. Ved tariffavtale vil det således kunne fastsettes at adgangen til å gå ti
sigelse av fast ansatte lærere skal være mer begrenset enn etter arbeidsmiljø
bestemmelser, det vil kunne fastsettes mer vidtgående fortrinnsrett, osv. H

50. Jfr. Jakhelln i Norsk skolerett (1987) s. 396 med videre henvisninger.
51. For ordens skyld bemerkes at det i den senere tid er reist tvil om hvorvidt staten har adga

inngå tariffavtaler med bindende virkning for kommuner og fylkeskommuner om undervis-
ningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår, og at det nå verserer sak for domstolene om de
spørsmål mellom Kommunenes Sentralforbund og staten.
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bestemmelser tariffavtalen forsåvidt måtte inneholde vil bare være avhengig a
partene måtte komme frem til gjennom forhandlinger, og det er neppe grunn
fastsette ved lov begrensninger i tariffpartenes alminnelige avtalefrihet, ut ov
begrensninger som følger av slike ufravikelige arbeidsrettslige regler som 
arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern m.v.

Tariffavtaler som regulerer oppsigelsesvernet vil ha som konsekvens a
åpnes for alternative prosessmuligheter i tilfelle det skulle oppstå tvis
tolkningen av de tariffavtalte bestemmelser ville måtte baseres på alm
lige tariffrettslige tolkningsprinsipper. Noen avgjørende innvendinger
dette imidlertid neppe. Heller ikke forholdet til uorganiserte medlemme
undervisningspersonalet innebærer noen avgjørende innvending mot 
videt tariffavtalebasert oppsigelsesvern.522)

Regulering av arbeidstid, bl.a. gjennom lesepliktavtaler, og eventuelle bestem
ser om tidsressurser, hvilepauser osv. hører til de spørsmål som tradisjonelt r
res ved tariffavtaler. Tilsvarende gjelder lønnsspørsmål, herunder lønnsbereg
regler, bestemmelser om lønnsansiennitet, lønnstillegg osv. Videre kan bl.a. n
tariffavtalte samarbeidsordninger, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, osv. Hv
bestemmelser som forsåvidt måtte bli tariffavtalt vil også her bare være avhen
hva partene måtte komme frem til gjennom forhandlinger, og heller ikke forså
synes det grunn til å fastsette ved lov begrensninger i tariffpartenes alminn
avtalefrihet.

30.5  
Undervisningspersonalets arbeidstid er ikke regulert ved lovgivning.533) I praksis
reguleres arbeidstiden særlig gjennom tariffavtaler. Bestemmelser i tidligere s
lovgivning om undervisningstid og timetall medførte at det var trukket opp nærm
angitte rammer for undervisningspersonalets arbeidstid,544) men i gjeldende skole-
lovgivning er disse rammer angitt såvidt vidt, at bestemmelsene bare i mindre
medfører en regulering av de enkelte læreres arbeidstid. Reguleringen av arb
den er imidlertid et vesentlig spørsmål for de enkelte arbeidstakere, og prins
synes også undervisningspersonalets arbeidstid å burde være regulert ved 
ning, men slik at arbeidstakernes fagorganisasjoner kan tariffavtale arbeidstid
ninger som avviker fra lovgivningens alminnelige regler, dersom fagorganisa
nene har en slik størrelse at de vil kunne ivareta arbeidstakernes interesser
slike spørsmål på en betryggende måte.555)

Etter arbeidsmiljølovens § 41 første ledd c) er «arbeid i undervisningsinstit
ner for så vidt angår dem som utfører undervisningsarbeid» unntatt fra bestem
sene om arbeidstid i arbeidsmiljølovens kapittel X. Grunnskoleloven gir ingen
sielle regler om arbeidstiden, og bestemmelsene i grunnskolelovens § 6 om u
visningstiden er utformet så generelt at disse bestemmelser bare i liten grad k

52. Jfr. nærmereJakhelln i Norsk skolerett (1987) s. 398 flg.
53. Selv om undervisningspersonale er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbe

vil det være berettiget at bruk av overtid også i forhold til undervisningspersonalet skjer på
av den generelle forutsetning i arbeidsmiljøloven om at overtid skal søkes begrenset så la
som mulig, slik Bergen byrett bemerket i dom av 15. mars 1990 i sak 479/1988 ÆutryktÅ 
tilslutning av Gulating lagmannsrett i dom av 22. mars 1993, ankesak 90/216 ÆutryktÅ.

54. Da arbeidervernloven av 1936 ble vedtatt, var det således i lov om folkeskolen i byene § 
bestemmelser om timetall, og i lov om folkeskolen på landet § 5 om skoletid, som indirekt
medførte en regulering av undervisningspersonalets arbeidstid.

55. Jfr. Jakhelln i Evju, Jakhelln m.fl.: Arbeidsrettslige emner (1979) s. 403 flg.
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å trekke opp rammer for den enkelte lærers arbeidstid.566) Tilsvarende gjelder for
lov om videregående opplæring § 10.577)

Unntaket fra arbeidstidsbestemmelsene for arbeid i «undervisnings- o
dragelsesanstalt» ble opprinnelig fastsatt i arbeidervernloven av 19.
1936 § 12 nr. 7, og omfattet ikke bare lærerpersonalet, men også konto
vaktmestre, fyrbøtere, vaskekoner m.m.588) Unntaket ble videreført i arbei-
dervernloven av 7. des. 1956 § 18 nr. 7, men unntaket ble begrenset til 
som utfører undervisnings- og oppdragelsesarbeid», slik at de øvrige a
te i slik virksomhet kom inn under lovens alminnelige arbeidstidsregler.599)
Begrunnelsen for fortsatt å unnta undervisningspersonalet m.fl. fra lo
arbeidstidsregler var, at for «lærere ved offentlige skoler er arbeidstide
gulert gjennom bestemmelser om undervisningsplikt. Det samme gje
ved de private handelsskoler. - Arbeidervernlovens arbeidstidsbestem
ser passer ikke særlig godt i disse forhold, og komitéen har derfor ikke 
slått noen lovendring på dette punkt.»600) Unntaket ble igjen videreført i
arbeidsmiljølovens § 41 første ledd c). Under forberedelsen av loven va
i høringsutkast foreslått at unntaket skulle utgå. Norsk Lærerlag påp
imidlertid «at arbeidstid i lovutkastet er definert som den tid arbeidstak
står til arbeidsgiverens disposisjon, og peker på at arbeidstiden for u
visningspersonalet er lagt opp på en slik måte at arbeidstakeren bare 
arbeidsgiverens disposisjon en del av arbeidstiden. Den resterende 
arbeidstiden kan lærerne legge opp etter eget ønske, og utføre til den
døgnet de selv måtte ønske.» På denne bakgrunn fant departementet 
kan være vanskelig å tilpasse arbeidstidskaptilet til den spesielle arbe
tuasjon lærerne har, idet reglene ville medføre at ikke hele deres arbe
etter den nåværende beregningsmåte skal regnes som arbeidstid», o
rettholdt derfor unntaket.611) Ved arbeidsmiljølovens revisjon av 6. jan
1995 nr. 2 ble det heller ikke foreslått noen endringer av dette unn
Spørsmålet er kort omtalt i forarbeidene til endringsloven, hvor det imid
tid bare er påpekt at berettigelsen av unntakene i § 41 «har vært lite o
kutert. Bortsett fra YS har ingen av høringsinstansene ønsket å opp
noen av unntakene».622)

Etter arbeidsmiljølovens § 41 femte ledd, slik bestemmelsen lyder etter loven
av 6. jan. 1995,633) vil fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistlovens § 
nr. 1 eller etter tjenestetvistlovens § 25 første ledd nr. 2 kunne «slutte tariffa
om ordning av den alminnelige arbeidstid uten hinder av reglene i dette kapitt
arbeidstidas lengde og plassering.» Bestemmelsen innebærer at det kan inng
tariffavtale, dersom fagorganisasjonen har mer enn 10.000 medlemmer.

56. Etter grunnskolelovens § 6 nr. 1 skal den årlige undervisningstid for elevene være minst 3
uker, og etter § 6 nr. 3 kan departementet gi nærmere regler om den daglige undervisning

57. Lov om videregående opplæring § 10 første ledd fastsetter at departementet kan gi regle
undervisningstiden for elevene i de enkelte kurs, fag m.v. Etter § 10 annet ledd fastsetter 
selv ordningen for den enkelte skole innenfor disse rammer og i overensstemmelse med 
kommunale vedtak.

58. Jfr. Ot.prp. 31/1935 s. 28 og Rømcke: Lov om arbeidervern med kommentarer (1936) s. 4
59. Jfr. Innstilling II om revisjon av visse deler av arbeidervernloven (1954) s. 21 og Ot.prp. 8/

s. 28-29.
60. Innstilling II om revisjon av visse deler av arbeidervernloven (1954) s. 20-21.
61. Ot.prp. 41/1975-76 s. 38, jfr. også s. 59.
62. Ot.prp. 50/1993-94 s. 113.
63. Jfr. Ot.prp. 50/1993-94 s. 117-118 og s. 232. Bestemmelsene i någjeldende § 41 femte o

ledd er gjort generell, men omfatter i hovedsak de tidligere bestemmelser i § § 45 A, 46 n
og 50 nr. 5.
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Etter arbeidsmiljølovens § 41 sjette ledd, slik bestemmelsen lyder etter
endring av 6. jan. 1995, kan arbeidsgiver som er bundet av slik tariffa
gjøre avtalens bestemmelser om arbeidstiden gjeldende for alle arbe
kere som utfører arbeid a den art avtalen omfatter dersom et flertall er
det av avtalen. Er bare et mindretall bundet av avtalen, kreves godkjen
av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Slik organisasjonsforholdene er innen skoleverket, synes reguleringen av und
ningspersonalets arbeidstid å kunne foretas ved tariffavtaler på basis av reg
arbeidsmiljølovens § 41 femte og sjette ledd. Regulering på denne basis vil i p
neppe medføre noen vesentlig endring i forhold til den gjeldende ordning. Unn
for undervisningspersonale i § 41 første ledd c) synes imidlertid på denne bak
å være overflødig, og bør kunne oppheves, idet det prinsipielt synes uheldig
såvidt stor gruppe arbeidstakere som undervisningspersonalet i skoleverket 
helt i sin alminnelighet er unntatt fra såvidt sentrale regler i et arbeidsforhold
lovgivningens arbeidstidsbestemmelser utgjør.

31  SAMMENFATNING
En rekke bestemmelser i skolelovgivningen - særlig grunnskoleloven - om u
visningspersonalets arbeidsrettslige stilling har sin bakgrunn i tidligere tiders
hold. På bakgrunn av utviklingen såvel innen den alminnelige arbeidsrett som 
forvaltningsretten, synes det generelle utgangspunkt å burde være at undervis
personalets arbeidsrettslige stilling bringes i overensstemmelse med den re
ling som arbeidstakere generelt har overfor sine arbeidsgivere. Undervisning
sonalet i fylkeskommunale og kommunale stillinger i skoleverket bør således 
de arbeidsrettslige regler som gjelder for øvrige ansatte i fylkeskommuner og 
muner, hvor ikke spesielle grunner tilsier at det bør gjelde særskilte bestemm
Dette vil bl.a. innebære at arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelse
m.v. i kap. XII bør få anvendelse for fylkeskommunalt og kommunalt ans
lærere, jfr. ovenfor avsnitt 1.1.

Med dette utgangspunkt er det arbeidsrettslig ikke nødvendig å angi arbe
verforholdet for undervisningspersonalet i lovgivningen, f.eks. slik at under
ningspersonalet i kommunale grunnskoler er kommunale tjenestemenn, 
undervisningspersonalet i fylkeskommunale videregående skoler er fylkeskom
nale tjenestemenn, jfr. ovenfor avsnitt 5. Likedan er lovbestemmelser som 
ansettelsesmyndighet bare nødvendig i den utstrekning denne myndighet ikk
videre følger av den arbeidsgiverposisjon som en kommune eller fylkeskomm
vil ha når den driver en grunnskole eller videregående skole. Kompetanseforh
mellom stat, fylkeskommuner og kommuner kan derfor tilsi slike lovbestemme
jfr. eksempelvis grunnskolelovens § 21 nr. 4. Det kan også være behov for l
stemmelse som gir staten adgang til å pålegge kommuner og fylkeskommu
forestå praksisopplæring, jfr. ovenfor avsnitt 6. Arbeidsrettslig er det heller 
nødvendig med bestemmelser i lov om stillingsstrukturen i skoleverket. I mang
særskilte lovbestemmelser vil det være vedkommende kommune eller fylkes
mune, som arbeidsgiver, som i henhold til styringsretten vil kunne fastsette
lingsstrukturen, jfr. ovenfor avsnitt 7. Tilsvarende vil det, arbeidsrettslig sett, h
ikke være nødvendig med bestemmelser i lov som fastsetter krav til undervisn
personalets utdanning. I den utstrekning det må ansees for et statlig anligge
kunne fastsette utdanningskravene innen skoleverket, vil det imidlertid være b
for lovbestemmelse som angir at staten har en slik kompetanse, og om staten
petanse forsåvidt er eksklusiv, jfr. ovenfor avsnitt 8.1.
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4.6.
Et særlig spørsmål er om det for personale i skoleverket bør gis lovhjemm
at den som har gjort seg skyldig i sedelighetsforbrytelse ikke skal kunne ans
stilling som innebærer direkte kontakt med barn eller unge i arbeidet, om dette
spørsmål som ansettelsesmyndigheten skal kunne vurdere i forbindelse med
telse, om ansettelsesmyndigheten skal kunne kreve eller innhente opplysning
slike forhold fra politiet, og om det i så fall kan kreves fullstendig politiattes
utkast til lov om barnehager er foreslått at den som skal arbeide i barnehage
frem tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er sikte
talt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Lovbestemmelser om unde
ningspersonalet synes å måtte utformes på bakgrunn av den prinsipielle ho
Stortinget kommer frem til, jfr. ovenfor avsnitt 8.2.

Det er neppe behov for å angi i lov når ledig stilling skal utlyses. Som arb
giver vil fylkeskommune eller kommune kunne fastsette, f.eks. i tilsettingsre
ment, når ledig stilling skal utlyses. Bestemmelser om dette kan også fastsett
tariffavtale. Et alternativ kan imidlertid være å gi en lovbestemmelse av inn
som tilsvarer tjenestemannslovens § 2, jfr. ovenfor avsnitt 9.2. Arbeidsrettslig e
neppe heller behov for å angi i lov hva en utlysningstekst skal inneholde, jfr. o
for avsnitt 9.4. For øvrig vil utlysningsteksten måtte holdes innenfor de rammer
følger av arbeidsmiljølovens § 55 A, slik at den någjeldende bestemmelse i g
skolelovens § 20 nr. 3 må ansees som overflødig, jfr. ovenfor avsnitt 9.5.

Skolelovgivningen har ingen bestemmelser om søkerliste, dokumentoffen
het m.v. Disse spørsmål er regulert ved bestemmelsene i offentlighetslov og fo
ningslov med tilhørende forskrifter, som også får anvendelse ved ansettelse i 
ger i det offentlige skoleverket, uansett om det er tale om kommunale, fylkes
munale eller statlige stillinger. Forholdene for undervisningspersonalet kan 
sees å være slik at det er grunn til å foreslå endringer om disse spørsmål, jfr. o
avsnitt 10.

Arbeidsrettslig er det ikke nødvendig å angi i lov hvilke hensyn som skal til
ges vekt ved vurderingen av søkere til undervisningsstillinger i det offentlige 
leverk. Siktemålet ved ansettelse i offentlige stillinger er å få stillingen besatt a
søker som er best egnet for stillingen. Dette formål suppleres av det alminn
ulovfestede forvaltningsrettslige saklighetsprinsipp, slik at det ved vurderinge
de enkelte søkere bare kan tas saklige hensyn. Vurderingene må også ligge in
rammer som er trukket opp i utlysningsteksten. Forsåvidt gjelder det ikke spe
forhold for ansettelse av undervisningspersonale i skoleverket, jfr. ovenfor av
11.

Arbeidsrettslig er det heller ikke behov for bestemmelser i lov om at en s
skal melde fra innen en viss frist om han eller hun tar i mot stillingen, eller o
den som tar i mot ny stilling forpliktet til straks å si opp stilling som vedkomme
ikke kan fortsette i når den nye stilling blir tiltrådt, og er også forpliktet til strak
tilbakekalle andre søknader på slike stillinger. Også uten lovhjemmel vil en k
mune eller fylkeskommune som arbeidsgiver kunne fastsette en svarfrist av
sende lengde i det enkelte tilfelle, eventuelt i tilsettingsreglement eller ved tari
tale. Det er derfor neppe grunn til å opprettholde bestemmelser tilsvarende g
skolelovens § 21 nr. 2 og § 23 nr. 2, jfr. ovenfor avsnitt 12.

Spesielle lovbestemmelser om tilsettingsbrev synes ikke nødvendige. D
jerte bestemmelser om skriftlig arbeidsavtale er nå fastsatt i arbeidsmiljøloven
55 B flg., og disse bestemmelser får også anvendelse overfor undervisnings
nale, jfr. ovenfor avsnitt 13.

Det synes å burde være adgang til prøvetidsansettelse av undervisnings
nale i samme utstrekning som hvor det er tale om arbeidstakere for øvrig i kom
nale og fylkeskommunale stillinger, og i arbeidslivet ellers, jfr. ovenfor avsnitt 1
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Adgangen til tidsbegrenset ansettelse av undervisningspersonale syne
utgangspunkt å burde følge arbeidsmiljølovens regler. Med dette utgangspun
det likevel reises spørsmål om det ikke bør være adgang til tidsbegrenset ans
i de tilfelle hvor det ikke er mulig å få stillingen besatt med en søker som har de
lifikasjoner som er foreskrevet for stillingen. Dette er et spørsmål som oppstår
bare i skoleverket, men også i enkelte andre deler av arbeidslivet, hvor det i lov
forskrift er fastsatt kvalifikasjonskrav, slik tilfellet bl.a. er innen helsesektoren.
synes nærliggende at det må tas hensyn til elevenes opplæring, og til skolenes
for å kunne ansette kvalifiserte lærere når det blir anledning til det. Det bør un
at slik ansettelse ikke kan finne sted fordi skolen har måttet ansette fast lære
ikke fyller kvalifikasjonskravene. Meget synes derfor å tale for at det i lovbes
melse for skoleverket angis at midlertidig ansettelse kan finne sted hvor stilli
ikke kan besettes med kvalifisert søker. Hvis det av tidsmessige grunner er 
ning til det, vil det være naturlig at gjentatt utlysning skjer før midlertidig ansett
finner sted. Midlertidig ansettelse synes også å måtte holdes innen snevre tid
sige rammer, både av hensyn til sammenhengen med arbeidsmiljølovens reg
av hensyn til såvel elever som den midlertidig ansatte. Det kan således væ
spørsmål om ikke ansettelsen bør begrenses til utløpet av det enkelte skoleår,
slik at ny midlertidig ansettelse kan finne sted hvis det fortsatt ikke skulle meld
kvalifisert søker. Det kan videre være grunn til å overveie om det ikke bør an
den som har vært ansatt midlertidig i fire år uten videre får status som fast 
etter utløpet av de fire år, slik regelen er etter tjenestemannslovens § § 9 og 1
ovenfor avsnitt 14.

Arbeidsrettslig vil det uten videre følge av arbeidsavtalen mellom fylkesk
mune eller kommune og den enkelte lærer at den enkelte lærer skal medvirk
skolen blir drevet i samsvar med de mål som er satt for skolen, og til å medvir
å skape et godt skolesamfunn. Likedan vil den enkelte lærer som følge av ar
avtalen være forpliktet til å rette seg etter de lover som gjelder for skolen o
bestemmelser som er gitt i skoleplaner, reglement og instrukser. Ved arbeidsa
instruks eller tariffavtale vil det også kunne fastsettes at undervisningspersona
forpliktet til å undervise på de læresteg og i de fag som de har kompetanse 
det samme gjelder for plikten til å rettlede praktikanter fra pedagogisk høys
seminar eller andre utdanningsinstitusjoner, plikten til å møte til etterutdann
planlegning, samråding m.m. utenom undervisningstiden, plikten til å melde f
rektor om elever som de mener trenger spesialundervisning, og plikten til å fø
syn med undervisningsrom, innbo og læremidler. På denne måte kan også d
mere innhold av disse forpliktelser reguleres. Plikt for lærerne til å delta i eksam
arbeid vil også kunne reguleres på denne måte. Forsåvidt synes det ikke nød
at disse plikter fastsettes ved lovbestemmelse. I den utstrekning det måtte ans
et statlig anliggende å kunne fastsette disse forpliktelser innen skoleverket, v
imidlertid være behov for lovbestemmelser som angir at staten har en slik ko
tanse, jfr. ovenfor avsnitt 15.

Forpliktelsen til å undervise i samsvar med den evangelisk-lutherske lær
den som skal undervise i kristendomskunnskap har en såvidt nær sammenhe
formålsbestemmelsen for grunnskolen, jfr. grunnskolelovens § 1 om at grunns
bl.a. skal gi elevene «ei kristen ... oppseding», og har også så nær sammenhe
grunnleggende verdi- og livssynsspørsmål, at det synes naturlig at denne fo
telse kommer til uttrykk i lovbestemmelse, jfr. ovenfor avsnitt 15.5. Likedan sy
det naturlig at den reservasjonsrett som er fastsatt i grunnskolelovens § 18
annet ledd blir videreført ved lovbestemmelse. Bestemmelsen innebærer at e
som ikke hører til Den norske kirke eller Den evangelisk-lutherske frikirke ikk
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forpliktet til å undervise i faget, selv om vedkommende har kompetanse til de
ovenfor avsnitt 16.

Arbeidsrettslig er det ingen tvil om at lønns- og arbeidsvilkår for undervisnin
personale vil kunne fastsettes i tariffavtale, selv om dette ikke skulle være d
fastsatt i skolelovgivningen. Bestemmelser tilsvarende grunnskolelovens § 19
synes det derfor ikke nødvendig å opprettholde. I tariffavtale, eventuelt i regle
eller instruks, vil også kunne fastsettes beregningsregler for lønn m.v., slik a
ikke skulle være nødvendig å opprettholde beregningsregler tilsvarende grun
lelovens § 19 nr. 2, og det samme gjelder for bestemmelsene i grunnskolelov
19 nr. 3 om skyssgodtgjørelse, grunnskolelovens § 19 nr. 4 om flyttegodtgjøre
grunnskolelovens § 19 nr. 5 om lønn under sykdom, jfr. ovenfor avsnitt 17.

Undervisningspersonalets arbeidstid er ikke regulert ved lovgivning, og 
arbeidsmiljølovens § 41 første ledd c) er arbeid i undervisningsinstitusjoner f
vidt angår dem som utfører undervisningsarbeid unntatt fra bestemmelsen
arbeidstid i arbeidsmiljølovens kapittel X. I praksis reguleres arbeidstiden s
gjennom tariffavtaler. Slik organisasjonsforholdene er innen skoleverket, s
reguleringen av undervisningspersonalets arbeidstid å burde foretas ved tarif
ler på basis av reglene i arbeidsmiljølovens § 41 femte og sjette ledd. Reguler
denne basis vil i praksis neppe medføre noen vesentlig endring i forhold til den
dende ordning. Unntaket for undervisningspersonale i § 41 første ledd c) syn
denne bakgrunn overflødig og bør derfor oppheves. Det synes prinsipielt uhel
en såvidt stor gruppe arbeidstakere som undervisningspersonalet i skole
utgjør, helt i sin alminnelighet skal være unntatt fra såvidt sentrale regler
arbeidsforhold som lovgivningens arbeidstidsbestemmelser utgjør, jfr. ove
avsnitt 30.5.

Arbeidsrettslig er det ikke nødvendig med lovbestemmelser som regulere
misjonsadgangen. Det følger av alminnelige arbeidsrettslige regler at en arbe
ver i kraft av styringsretten kan gi en arbeidstaker permisjon, dersom arbeidsta
søker om det. Nærmere regler om permisjon, herunder om saksbehandling, 
hvilket organ innen arbeidsgivers virksomhet som kan avgjøre de forskjellige
nader om permisjon, vil kunne fastsettes ved reglement. Permisjonsbestem
vil også kunne være fastsatt i tariffavtale. I den utstrekning det må ansees for e
lig anliggende å kunne fastsette bestemmelser av denne art innen skolever
det imidlertid være behov for lovbestemmelse som angir at staten har en slik
petanse, jfr. ovenfor avsnitt 18.1.

Det er neppe tilstrekkelig grunn til at adgangen til å permittere undervisni
personale skal reguleres ved lovbestemmelser. Arbeidsgivers permitteringsa
er tradisjonelt et forhandlingsspørsmål, og reguleres i arbeidslivet for øvrig
tariffavtaler. Det forhold at det i dag ikke er tariffavtalt noen permitteringsadg
for undervisningspersonalet , hvilket henger sammen med at undervisningspe
lets tariffavtaler blir inngått med staten som tariffpart, synes i seg selv ikke å 
avgjørende, jfr. ovenfor avsnitt 18.2.

Det synes vanskelig å begrunne at det ved i lov skal opprettholdes sæ
oppsigelsesfrister for undervisningspersonale. Arbeidsmiljølovens bestemm
gjelder for arbeidstakere for øvrig i fylkeskommune og kommune, slik at særr
om oppsigelsesfrister ikke er fastsatt for disse, jfr. ovenfor avsnitt 19. Sær
bestemmelser om formkrav ved oppsigelse er ikke fastsatt i skolelovgivninge
alminnelige bestemmelser i arbeidsmiljøloven vil således få anvendelse, og i t
vil også bestemmelsene i forvaltningsloven om grunngivning av vedtak måtte
ges, jfr. ovenfor avsnitt 20.

På bakgrunn av det generelle saklighetskrav i såvel arbeidsrett som fo
ningsrett, og den rettsutvikling som har funnet sted på dette område, er det 
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grunn til å opprettholde de særlige lovbestemmelser som innebærer et særlig
gelsesvern for fast ansatt undervisningspersonale. Dette gjelder således best
sen i grunnskolelovens § 17 nr. 1 tredje ledd om at to tredjedeler av de hele sti
skal være faste, jfr. ovenfor avsnitt 21., 22. og 23. De spesielle regler som om
ler tilfelle hvor en stilling bortfaller på grunn av omregulering av skolekretser, 
dragning av klasser eller andre tvingende grunner synes også i det vesentl
ligge innenfor de rammer som også følger av arbeidsmiljølovens regler, slik a
ikke skulle være nødvendig å opprettholde særbestemmelser tilsvarende gru
lelovens § 24 nr. 1 og nr. 2. Det bør imidlertid være på det rene at arbeidsgive
keskommune eller kommune, i denne sammenheng må ansees som én virks
forhold til arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2 og forpliktelsen til å finne annet passe
arbeid til den eller de arbeidstakere som det er spørsmål om å si opp. For å av
enhver tvil om dette spørsmål kan det være nærliggende at dette forhold pres
ved lovbestemmelse.

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler om suspensjon, og det er derfo
tvilsomt om det er adgang for en arbeidsgiver til å suspendere en arbeidstake
å avskjære enhver tvil om dette spørsmål, vil det kunne gis en lovbestemmels
dette fremgår. Hvor den suspenderte i suspensjonstiden får lønn for annet arb
det eventuelt kunne fastsettes at slik lønn går til fradrag i det lønnskrav ved
mende har mot kommune eller fylkeskommune, jfr. ovenfor avsnitt 24.

Bestemmelser om avskjed er gitt i grunnskolelovens § 24 nr. 3 første ledd
må formentlig legges til grunn at grunnskolelovens materielle regler, på tross a
muleringer som er nokså forskjellige fra de formuleringer arbeidsmiljøloven be
ter, i det vesentligste tilsvarer arbeidsmiljølovens bestemmelse. Det synes 
ikke nødvendig å opprettholde noen særskilt bestemmelse om avskjed av und
ningspersonale, jfr. ovenfor avsnitt 25.

Skolelovgivningen inneholder ikke spesielle bestemmelser om fortrinns
Arbeidsmiljølovens bestemmelser vil derfor få anvendelse. Også i denne sam
heng bør det imidlertid presiseres at kommune eller en fylkeskommune må a
som én virksomhet, slik at det blir samsvar med plikten til å tilby en oppsagt l
annet passende arbeid. Dette forhold synes å burde presiseres ved lovbestem
jfr. ovenfor avsnitt 26.

Nye lovregler om undervisningspersonalets arbeidsrettslige stilling vil måt
tilbørlig hensyn til det undervisningspersonale som er ansatt på det tidspunkt n
givning blir satt i kraft. Dette gjelder særlig endringer med hensyn til kommun
og fylkeskommunenes adgang til å si opp de medlemmer av undervisningspe
let som nå er ansatt i fast stilling. Dette personale kan etter de regler som nå g
ikke sies opp, og ny lovgivning synes for så vidt ikke å burde gripe inn i den r
stilling som dette personale nå har. Bestemmelsene om adgang til å overfø
ansatt undervisningspersonale til annen grunnskole i kommunen synes, m
begrensninger som følger av disse bestemmelser, å gi de enkelte kommun
nødvendige fleksibilitet. Bestemmelsene synes derfor å burde opprettholdes o
dette personale selv om ny lovgivning måtte bli vedtatt. Tilsvarende synes forh
å burde være for adgangen til å overføre lærer og rektor i interkommunal stilli
stilling i bare én av de kommuner hvor vedkommende arbeider. Derimot e
neppe tilstrekkelig grunn til å opprettholde bestemmelser om at lønnen ikke
nedsettes i slike tilfelle. Tilsvarende overgangsregler synes å burde fastsettes
forhold til de tariffbestemmelser som her regulerer undervisningspersonalets
stilling i den videregående skole m.v., jfr. ovenfor avsnitt 27.

Undervisningspersonale i statlige stillinger innen skoleverket følger i dag
nestemannslovens regler. Siden det her er tale om statlige stillinger, hvor sta
arbeidsgiver, og siden tjenestemannslovens bestemmelser gjelder generelt f
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fortsatt får anvendelse for de statsansatte lærere, jfr. ovenfor avsnitt 1.1.

Det synes ikke nødvendig å foreslå endringer i privatskoleloven, jfr. ove
avsnitt 28., og heller ikke i folkehøyskoleloven, jfr. ovenfor avsnitt 29.

Innen de rammer som følger av ufravikelige arbeidsrettslige regler, 
arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern m.v., vil det kunne inngås tariff
ler om undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår.Ved tariffavtale vil
således kunne fastsettes bestemmelser som gir undervisningspersonalet et m
gående oppsigelsesvern enn det som følger av arbeidsmiljølovens regler, f.ek
at adgangen til å gå til oppsigelse av fast ansatte lærere skal være mer begren
etter arbeidsmiljølovens bestemmelser; det vil kunne fastsettes mer vidtgåend
trinnsrett, osv. Hvilke bestemmelser tariffavtalen forsåvidt måtte inneholde vil 
være avhengig av hva partene måtte komme frem til gjennom forhandlinger, o
er neppe grunn til å fastsette ved lov begrensninger i tariffpartenes alminnelige
lefrihet, ut over de begrensninger som følger av ufravikelige arbeidsrettslige r
som f.eks. arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern m.v.

Regulering av arbeidstid, bl.a. gjennom lesepliktavtaler, og eventuelle bes
melser om tidsressurser, hvilepauser osv. hører til de spørsmål som tradis
reguleres ved tariffavtaler. Tilsvarende gjelder lønnsspørsmål, herunder løn
regningsregler, bestemmelser om lønnsansiennitet, lønnstillegg osv. Vider
bl.a. nevnes tariffavtalte samarbeidsordninger, tillitsvalgtes rettigheter og pli
osv. Hvilke bestemmelser som forsåvidt måtte bli tariffavtalt vil også her bare 
avhengig av hva partene måtte komme frem til gjennom forhandlinger, og h
ikke forsåvidt synes det grunn til å fastsette ved lov begrensninger i tariffpar
alminnelige avtalefrihet, jfr. ovenfor avsnitt 30.

Det fremgår imidlertid ikke direkte av noen lovbestemmelse at staten kan i
tariffavtaler etter reglene i tjenestetvistloven med bindende virkning for fylkesk
muner og kommuner. Det synes nærliggende at statens kompetanse forsåvid
fremgå klarere av lovgivningen, dersom staten fortsatt skal ha denne kompe
noe som i tilfelle kan skje ved at statens kompetanse fremgår av tjenestetvis
eller av kommuneloven, jfr. ovenfor avsnitt 1.1. Tilsvarende gjelder i forhold til 
kehøyskolene, jfr. ovenfor avsnitt 29.
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Den historiske utvikling av lærernes arbeidsrettslige stil-
ling

av professor Henning Jakhelln

1  INNLEDNING
For forståelsen av dagens rettsregler om undervisningspersonalets rettsstilling
nødvendig å ha iallfall noen kjennskap til regelverkets historiske bakgrunn, 
dagens rettsregler i høy grad er basert på et mønster som dannet seg på et m
lig tidspunkt i skolens utvikling. Mange regler av vesentlig betydning for lære
rettsstilling fikk senere, i løpet av 1800-tallet, den utformning som vi i dag finn
de gjeldende regler. Nyere omfattende reformer av skoleverket har først og f
omfattet administrative og pedagogiske/undervisningsmessige forhold, men h
lærernes rettsstilling i snevrere forstand temmelig uberørt. Forsåvidt kan det s
lærerlovgivningen hviler på sterke tradisjoner. På den annen side er de pedag
og faglige krav til læreres utdannelse stadig blitt vesentlig større og differens
Situasjonen kan derfor uttrykkes slik at det nå stilles større krav til den som v
lærer enn tidligere, men for den som er blitt ansatt som lærer, er rettsstillinge
disjonell.

Tradisjonelt er regler om lærernes rettsstilling gitt i de enkelte skolelover. O
for tjenestemenn ellers var forholdet at deres rettsstilling ofte ble fastlagt i sp
lovgivning eller særskilte reglementer for vedkommende etat eller tjeneste
inntil den første generelle tjenestemannslov ble vedtatt i 1918, jfr. Ot.prp. 38/
s. 18 flg. For lærere er dette system fortsatt opprettholdt. En følge av slikt op
lovverk er at det lett kan oppstå - og bestå - forskjeller som er mer historisk be
enn legislativt begrunnet.

Det leie som reglene om lærernes rettsstilling fant i løpet av 1800-tallet sy
ha vært i tråd med - og tildels å ha gått foran i utviklingen; endog noe lenger i l
nes favør - enn den tjenestemannsrett som ellers var gjeldende dengang. På
måter synes den enkelte lærers rettsstilling - spesielt i den grunnleggende sko
vesentlige punkter å være blitt upåvirket av den senere utvikling innen tjen
mannsretten; å ha utviklet seg innen sitt eget felt, og går også i dag tildels le
lærernes favør enn tjenestemannsloven for statsansatte i sin alminnelighet.

Et avgjørende punkt i denne utvikling kom da almueskoleloven for kjøpste
av 1848 brøt med den tidligere ordning, og etablerte et system hvor lærerne 
sies opp med tre måneders oppsigelsesfrist. Dette system ble på prinsipielt gr
avvist under behandlingen av almueskoleloven for landet i 1860, og ble ikke la
grunn for folkeskoleloven for kjøpstedene av 1889; ved begge de to sistnevnte
ble lærernes stilling bygget på og utviklet fra den ordning som ellers var etable
1848. Av stor betydning var også at lærerne ble holdt utenfor tjenestemanns
av 1918, og at de heller ikke ble ført inn under de nye tjenestemannslover av
og 1983.

Opprettelse av skoler ut over det ganske land synes helt siden reformasjo
ha vært ansett som en statlig oppgave, forsåvidt som det er staten som gjenno
givning har påbudt at det skulle være skoler; at lærere skulle ansettes; hvordan
avlønning skulle skje og hvilke vilkår som skulle gjelde for deres ansettelse
hold. I denne sammenheng må også understrekes betydningen av de betyde
skuddsordninger til skolene fra statlig hold som etterhvert ble etablert. Bestr
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sene på å etablere skoler med god undervisningsstandard hang uløselig s
med bestrebelsene på å få til en god og ansett lærerstand. Historisk sett syn
lene å være forordnet ovenfra, langt mer enn å være grodd frem på grunn
lokalsamfunnenes behov. Dette synes spesielt å ha vært forholdet for den gru
gende skole, men også, om enn i mindre grad, for latinskolene og andre vide
ende skoler. I denne sammenheng må det også ha spilt inn at ansettelse av
lenge skjedde ved at statlig/kirkelig organ, bl.a. sogneprest og biskop, lenge 
betydelig innflytelse på ansettelsesspørsmålet; tildels avgjørende myndighet
at ansettelsesmyndigheten senere ble lagt til kommunale organer for den gru
gende skoles vedkommende, kan lovregulerte ansettelsesforhold ha vært an
en nødvendighet for å beholde enhetlige ansettelsesforhold for lærerne som
Under enhver omstendighet kan det konstateres at lærerstandens ansettelses
tidlig fikk preg av et tjenestemannsrettslig forhold, meget mer enn et vanlig arb
forhold. På tross av at de fleste lærere i dag er kommunale eller fylkeskomm
tjenestemenn, er deres rettsstilling også i dag først og fremst preget av den tje
mannsrett som gjelder for statstjenestemenn - mens forholdet for kommuna
fylkeskommunale tjenestemenn ellers i utgangspunktet følger de arbeidsre
regler som gjelder for vanlige privatrettslige arbeidsforhold.

Dessuten skal poenget med lærernes tradisjonelle rettsstilling ikke overbe
Når det gjelder lærerstandens alminnelige lønns- og arbeidsvilkår, har stande
utviklingen i den kollektive arbeidsrett. For disse vilkår er det tariffavtalesyste
- for statens tjenestemenn - som får anvendelse.

Såvel historisk som rettshistorisk er det en nær tilknytning mellom statsm
kirke og den grunnleggende skole, dens lærere og undervisningens dokt
grunnlag. Selve det evangelisklutherske idégrunnlag ble klart uttrykt allerede
reformasjonen gjennom kirkeordinansene av 1537/1539 og den senere ordin
1607, og er gjentatt i de fleste skolelovers senere formålsparagrafer for de gru
gende skoler - inklusive grunnskoleloven av 1969 og loven om videregående
læring av 1974.

For latin-skolene og videregående skoler ellers ble det doktrinære relig
utgangspunkt etterhvert ikke fullt så markert, men til langt inn i 1800-tallet op
det teologiske langt de fleste studenter. Med latinskolens formål - å kvalifiser
videre studier ved Universitetet - må det religiøse grunnsyn i samfunnet ha væ
betydelig påvirkningsfaktor også i latinskolene. I tillegg hadde kirkelige myndig
ter lenge tilsynsmyndighet og tildels utøvende myndighet også hva ansettels
hold angikk overfor såvel disse skoler som de grunnleggende skoler. - Det må
en naturlig følge av disse forhold at det ble stilt betydelige krav til en lærers op
den og forhold også utenfor skolesituasjonen. På den annen side fikk lærers
etterhvert også en høy anseelse. Begge disse forhold er også i dag realiteter

2  KIRKEORDINANSENE 1537/1539 OG 1607.
Opptakten til en regulering av bl.a. lærernes stilling ble på mange måter lag
reformasjonen (1536) og den påfølgende kirkeordinans av 1537/1539; gjort
dende for Norge fra 1539. Selvsagt foregikk det også før denne tid opplæring -
i de enkelte håndverksfag, og innen jordbruk, fiskeri, sjøfart og handel - men
læringen skjedde hovedsakelig i tilknytning til vedkommende virksomhet, og 
fall i det alt vesentligste uten at noen var ansatt for å drive undervisningen. Fa
tilknytning og lærlingeordning har vel vært hovedgrunnlag for den opplæring 
fant sted - og fortsatte å være det også etter reformasjonen. Den første opplæ
prester synes å ha fulgt det samme mønster; de geistlige tok imot unge gutte
elever, og det kan være betegnende at disse elever ble kalt «prestling», jfr. H
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og Ruge: Den norske skoles historie (1971) s. 13. Det kan merkes at så tidlig
det 12. og 13. årh. var en stor del av prestenes opplæring blitt konsentrert om
dralskolene. Der kunne også andre enn vordende prester være elever, me
utgjorde bare et forsvinnende mindretall.

Kirkeordinansen av 1537/1539 må ha vært en politisk og rettslig nødvend
for å formalisere det legale grunnlag for reformasjonen. Beslutningene og beg
hetene i 1536, som kulminerte med at kongen avsatte og fengslet de katolske
per, og utnevnte nye, reformistiske overhoder for kirken, representerte et sta
kirkerettslig brudd med den tidligere ordning. På denne bakgrunn er det ikke
rart at ordinansen er sterkt preget av bruddet med katolisismen, og av behove
befeste den nye trosretning. Dette grunndrag gjør seg også gjeldende for b
melsene som ordinansen fastsatte for skolene. Hver kjøpstad skulle ha en lati
med skolemester og lærere (hørere). Ordinansen foreskriver detaljert hv
undervisningen skal være lagt opp og inndelt i de forskjellige klasser (lectier), o
beste elever skulle, etter 16 års alder, «offres Herren» og få studere videre til
på egen eller menighetens bekostning. De andre elever «maa tages fra Scho
settis til erlig werdzlig embede». Om lærekreftene angir ordinansen bare at «
lemesterne skulle beholde y alle Kiøbsteder, det de her til dags haffue haffd». S
det ikke være tilstrekkelig, kunne det meddeles Kongen, om «de nogen sted i
rundelige nock forsørged». I et tillegg til ordinansen av 1542 (art. 23) ble det fa
at det ved hver domkirke (katedralskole) skulle holdes en lærd mann «for en T
logum och Lesemester» (lektor). Formålet var å gi de unge geistlige slike kun
per at de kunne bestyre et prestekall, selv om de ikke selv hadde studert ved n
versitet. - Bare indirekte angir ordinansen at det eksisterte skriveskoler og 
skoler, hvor man ikke lærte latin. Slike skoler skulle øvrigheten forsørge. - De
merkes at klokkerne på landet ble pålagt å undervise ungdommen i katekism
gang om uken. De som ikke var istand til dette, kunne ikke være klokker, 
nansen Lxx1. Ordningen var i samsvar med Luthers oppskrift, og kan sees so
ren til en organisert landsomfattende kristendomsopplæring for alle barn. Be
melsene i ordonansen av 1537 ble i alle hovedtrekk opprettholdt i kirkeordina
av 1607, men den nye ordinans var mer detaljert, bl.a. om latinskolenes lærek
Biskopen («superintendenten») skulle føre tilsyn med alle skoler og vite hvor
det ble lært «både på Troens Vegne og udj Bogelige Konster». Ansettelse av 
mestre skjedde av biskopen, etter at ham med sognepresten og andre lærd
hadde overhørt søkerne. Lærerne («hørerne») kunne skolemesteren måtte væ
hjertig, forstandig og gudfryktig, «oc Seder Skickelig». Det samme gjaldt
lærere. - Godtgjørelsen for lærekreftenes arbeid skulle bestå i en viss del av a
ningen av kirkens jordegods, for den tid skolemesteren med et godt grep be
skolen.

3  NORSKE LOV 1687
Bestemmelsene i ordinansen av 1607 ble avløst av lovboken av 1687, særlig 
NL 2-6-1 og 2-15-2 gjentok prestens og klokkerens plikt til å undervise ungdom
i barnelærdommen en gang om uken. Etter 2-15-1 skulle klokkerstillingene
trinnsvis besettes med studenter - en regel som hovedsakelig neppe ble mer
fromt ønske. For latinskolene foreskrev NL 2-18-1 at disse skulle stå under le
av minst to «lærde og skikkelige Personer», og ungdommen skulle «sættis til a
Guds Frygt og anden Lærdom, hvormed de i Fremtiden kunde tiene Gud i K
Skoler og Academier, eller i verdslige Bestillinger til menige Mands Behov».

Som tidligere ble skolemestrene ansatt av biskopen i samråd med sognep
mens skolemestrene selv kunne ansette lærerne; likevel slik at han skulle ta d
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sognepresten kjente og kunne gå god for, 2-18-2. Ny var bestemmelsen i 2-18
krav til utdannelse for rektorer og lærere. Den som skulle ansettes som rekto
latinskolen i en større kjøpstad måtte «enten være Magistri, eller Candidati M
terii», og såvel rektor som lærer måtte «in Examine Philosophico» være «k
dygtige at nyde priman in Philosophia Lauream» og ta graden med det først
ble holdt. I denne sammenheng kan også merkes 2-18-18, som fastsatte 
lærerne ved gymnasene skulle avlegge en prøve ved Universitetet i Københav
deris Lærdom og Duelighet, førend de i deris Bestilling indtræde».

Skolemestrene og lærerne skulle føre godt oppsyn med elevene, og hold
«til Tugtighet, Høviskhet, gode Sæder og til Reenlighed», 2-18-4. Det skulle u
vises over de bøker som ble utarbeidet ved universitetet, etter nærmere befa
kongen, og med korsang og bønn skulle det forholdes slik som skolemester, b
prest fant det «gudeligst og berst», i samsvar med skikk og bruk siden reform
nen, 2-18-5 og 6. Som tidligere skulle skolens tjenere beholde den «Løn og R
som var tillagt dem. Ny var bestemmelsen om at skolemesteren ikke måtte
langveis fra skolen uten biskopens tillatelse. Overtredelse av forbudet medfør
av stillingen (Embeds Forbrydelse), 2-18-9. Lærerne måtte ikke reise noen s
uten skolemesterens tillatelse, men skulle de reise langveis fra skolen, måtte
de ha biskopens, eventuelt sogneprestens, tillatelse, 2-18-10.

Skolemestre eller lærere som måtte utvise forsømmelighet, skulle gis en a
sel av sogneprest og biskop. Medførte dette ikke forbedring, kunne biskopen g
kommende avskjed («forvise dennem Skolen»). Som forsømmelighet ne
bestemmelsen at læreren ikke ivaretok sine undervisningstimer, eller slo s
drukkenskap, løsaktighet eller andre slike laster, eller utilbørlig straffet elev
eller ikke holdt tilbørlig måte forsåvidt, eller omgikk uriktig med forvaltningen 
elevenes inntekter, 2-18-11.

Som tidligere fastsatte 2-18-14 at det lå til øvrigheten i kjøpstedene å foro
og sørge for «Skrive- og Regne-Skoler», og at forstanderne og sognepresten
påse at barna ble opplært «i Guds sande Frygt». Ny var imidlertid bestemmels
at sognepresten skulle «overhøre» skolemestrene for slike skoler, «førend de
danne Skoler betrois».

Ny var også bestemmelsen i 2-18-16, som medførte en viss kontroll med p
lærerne. Bestemmelsen satte forbud mot å ansette noen i sitt hus, for å und
sine barn eller ungdom i latin og andre boklige fag, medmindre vedkommend
innskrevet som student ved universitet, og hadde meddelt sine akademiske
satte, eller biskopen eller sognepresten, at hans tjenester var ønsket som priva
Formålet med bestemmelsen fremgikk av dens avslutning; «paa det den, so
dan Tieniste begærer, kand vide, om den Person til Tienisten tienlig er.»

4  SKOLEREFORMENE AV 1739

4.1  Latinskolene

Ved forordning av 1.7.4.1739 ble det gitt nye regler for latinskolene, samtidig 
det ble fastsatt at det i Norge bare skulle være slike skoler i Oslo, Kristiansand
gen og Trondheim. Disse skolene skulle ha så mange inntekter «at Rectores 
som Conrectores ... skulde være saaledes aflagde, at de kand have lyst der
Tiid at blive ved Skole-Væsenet og ey strax at stræbe efter andet Kald.»

Skolene i Stavanger, Tønsberg, Fredrikstad, Skien og Halden ble så
nedlagt fra 1740. Skolen i Hamar var gått inn allerede ca. 1600. Brage
og Strøimsø hadde hatt latinskoler, men disse var nedlagt før 1739
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samme gjaldt Kongsberg, som hadde hatt slik skole 1712 - 1734, jfr. Høi-
gård og Ruge: Den norske skoles historie (1971) s. 34.

Rektor og Conrektor skulle nå utnevnes av kongen, på basis av uttalelser fra u
sitetet og biskopen om deres «Lærdom og Duelighed, sampt Exemplariske Le
og de skulle avlegge troskapsed, art. 2, jfr. art. 4 og 5. Andre lærere i skolen 
erne») skulle ansettes av biskopen etter forslag av rektor. Rektor skulle fores
eller flere søkere «som have gode Testimonia om deres Lærdom og skikkelig
net». Biskopen skulle ansette den som han «for den beste og tienligste eragte
7.

Art. 3 satte forbud mot at lærerne mottok noen form for gave («Skienk, G
eller Offer») fra elevene; overtredelse kunne medføre tap av tjenesten. Og 
satte forbud mot at noen lærer hadde annet enn sitt skoleembede å ta vare
«naar han opvarter det trogligen kand skaffe ham nok at bestille».

Art. 8 foreskrev at lærerne skulle legge vekt på å fortjene forfremmelse til 
rektorat og rektorat; noe man ville «reflectere» over (formentlig tillegge vekt)
slikt embete ble ledig, fordi skolen «ey kand være tient med ofte at skifte Lær
Som en konsekvens av dette utgangspunkt satte art. 9 forbud mot at rektor elle
rektor søkte noen annen bestilling «uden af meget viktige og besynderlige A
ger»; som skulle attesteres av biskopen og stedets øvrighet. De øvrige lærere
søke om forfremmelse «naar de ulasteligen have tient fire Aar».

Tilsvarende satte art. 14 forbud mot at lærerne hadde noen annen bestillin
tjeneste. Heller ikke måtte de inngå ekteskap «medmindre Stift-Amtmande
Biskopen det af betydelige Omstændigheder og gyldige Aarsager en eller 
Hører tillade og skriftligen bevidne, hvorfor de finde det Høreren gavnligt og S
len uskadeligt».

Art. 10 foreskrev rektors klart overordnede stilling overfor såvel conrektor 
øvrige lærere, og disse måtte ikke sette seg opp mot rektor, eller kritisere noe
forhold. Eventuelle klagemål skulle forelegges biskopen, art. ll. Oppsetsighet 
for rektor medførte, ved første og annen gangs forseelse, ileggelse av mulkt; d
kunne vedkommende av biskopen «forvises av skolen» eller ilegges en størr
gestraff etter å ha gitt rektor en unnskyldning, mot å få fortsette i stillingen.

Ingen skolelærer måtte reise fra sitt embete, uansett hva slags tillatels
måtte ha fått, uten å ha sørget for at embetet ble forsvarlig dekket under hans f
art. 12. Ved fravær var rektor og conrektor forpliktet til å vikariere for hveran
Noen fremmed måtte ikke tas inn for å undervise for en kortere tid i den hø
klasse («Mester-Lection»). Lærerne skulle tilsvarende forsyne deres klasse m
annen av skolens lærere, med rektors samtykke. Bare i den nederste klasse
tillatt å la en fremmed undervise for en kortere tid, «paa det at der ey skal skee
fusion i Skolens Methode». Ulovlig reisefravær medførte drøye bøter, og tap a
lingen ved fjerde gangs forseelse. Rektor måtte ha skriftlig tillatelse til sitt reis
vær, som også skulle angi hvor lenge han kunne være fraværende. Fravær 
den fastsatte tid, som ikke skyldtes sykdom m.v. («Svaghed»), medførte dag
(«bøder han for hver Dag en Rigsdaler»).

Av andre bestemmelser kan merkes art. 22, som foreskrev at lærerne e
hugg eller slag måtte tvinge deres elever til å lære, og art. 24, som fastsa
lærerne skulle plante ikke bare lærdom, men også guds sanne frykt, i ele
hjerte. I art. 13 og 15 fastsatte forordningen regler om klesdrakt og rangorden
tigere var art. 16, som fastsatte at elevene skulle ha lært seg katekismen, og
dansk («både Prent og Skrift»), og å skrive nogenlunde, før de kunne begyn
latin-skolen - samt art. 19, som fastsatte at elevene måtte komme fra bem
hjem, medmindre de hadde svært gode evner. Art. 17 foreskrev offentlige eks
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for elevene. Forøvrig inneholdt forordningen mange og detaljerte regler om u
visningen og elevenes forhold.

4.2  En skole «for alle og enhver ... paa Landet»
Ved forordning av 23.jan. 1739 og kgl. instruks av samme dato ble grunnen la
en alminnelig skole for almenheten «over alt i Vor Rige Norge». Barna sk
«undervises om Troens Grund ... og i at læse, skrive og reigne». Forordn
hadde bl.a. sammenheng med påbudet om konfirmasjon av 1736.

Allerede kirkeordinansen av 1537, ordinansen av 1607 og NL 2-15-2 h
pålagt klokkerne en viss - begrenset - plikt til å undervise barna i kristendoms
Frdn. 1739 bygget på denne plikt, men utvidet den, idet klokkerne ble pålag
underviise Ungdommen flittig» i de ovennevnte emner «efter Bispens Anord
og Præstens Anviisning.» Skulle klokkeren være «ubeqvem» (uegnet) til d
oppgave, mens klokkergjerningen ellers ble skjøttet tilfredsstillende, kunne d
lates at han holdt «en god Substitut» som prost og prest etter foregående eks
sjon fant dyktig til å holde skole. Klokkere som ikke bare utviste «Udugelighe
Skolehold», men som også forsømte sitt klokkerembete, «eller føre et forar
Levnet med Drukkenskab, Svergen, Banden og anden Ugudelighet» skulle 
fjernes fra stillingen og fradømmes sitt klokkerkall.

Klokker-stillingene skulle «med skikkelige og dertil duelige Studentere for
nes», og om noen skikkelig student «3 Aar vel har forrettet Skoleholder-Emb
saa han derfor kan fremviise gode Skudsmaal, saa skal han siden frem for alle
til Klokker-Kald befordres, om han det forlanger», art. 3.

Klokkeren skulle ha «fuld eller halv Skoleholders Løn». Lønnens størr
skulle fastsettes av stiftsamtmann og biskop, og utbetales tre ganger om året
jfr. også art. 26. Motstykket var forpliktelsen til å undervise «alle Børn i hans Sk
District, Fattige og Riige», art. 7. I denne sammenheng kan også merkes art. 3
fastsatte at «alle Børn i Skolens District, som ere over 7 Aar gamle og kan
Skole, bør flittig og saa længe mueligt er, komme i Skole, i det mindste indtil d
10 á 12 Aar gamle.» Bestemmelsen satte bøtestraff for foreldre som forsøm
mot denne plikt. Straffansvaret fikk ikke anvendelse om «de selv holde en Info
tor til deres Børn», en unntagelse som bare hadde interesse for de «form
Folk».

Forordningen påbød opprettelse og bygging av skoler, bl.a. ved bergverk
steder, ladeplasser, sagbruk og fabrikker «hvor der ... opholde sig saa mange
lier, at en Skole der behøves», art. 9. Men ellers skulle presten etter å ha rådf
med prosten «inddeele Sognets BØygder og Gaarde saaledes, at Skolem
kand gaae fra enn Bøygde eller Gaard til den anden, og nogen tilstrekkelig T
holde Skole, saa at heele Sognets Ungdom i det mindste kan vorde 3 Maa
underviist.»

For å bli ansatt som skoleholder skulle vedkommende normalt vere minst 
gammel. Før ansettelse skulle vedkommende «examineres og prøves» av p
sogneprest, om søkeren «kand tydeligen underviise Børn i at læse», om ha
staar sin Catechismum og den rette Saliggiørelsens Orden»; om han har «god
timonia om et ulasteligt Forhold», spesielt at han «ey bander, ey lyver, ey er 
negen til Drukkenskab, Liderlighet eller Ufredelighed» og om han «skriver og 
ner vel». - På de steder hvor det ikke kunne holdes skolehus, kunne bispen et
slag fra presten med prostens anbefaling ansette «en skikkelig ung Person, s
den blotte Kost og en ringe Løn vil informere Børnene», art.10.
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Ved bl.a. bergverk og andre større bruk skulle skoleholder ansettes av e
sammen med prosten, etter forslag fra prest, foregående eksamen og attest,
Eieren kunne altså ikke helt på egen hånd ansette læreren.

Skulle amtmann, prost eller prest finne at skoleholderen var «enten forsøm
lig eller uskikkelig» eller at han «handle tyrannisk med Børnene», skulle pre
første gang gi ham en alvorlig advarsel. Ved annen gangs forseelse skulle læ
ilegges mulkt av prosten, etter kort å være blitt eksaminert om forseelsen. «F
der da ingen Forbedring, saa forviiser Prosten ham, med Præstens Forevii
strax af Skolen», art. 18.

Klokker og skoleholder skulle ha den lønn pr. år som de var lovet ved ans
sen, 3 ganger om året, art. 26. Det var forbudt å gi klokker eller skoleholde
skudd på lønn, art. 28.

Det var fastsatt bøtestraff for den lærer som vegret seg mot å anta noe ba
betaling, art. 26, men art. 6 forutsatte at det på enkelte steder kunne tillates 
holderen å ta betaling av foreldrene for barnas undervisning, istedet for lønn. 
lingen skulle da være det som stiftsamtmann og biskop fant «fornøden og 
ligst».

Art. 39 satte forbud mot å holde skole på landet uten prostens og sognepr
vitende og samtykke. Det skulle spesielt påsees «at ingen ubekiendte Lands
Qvinder, aftakkede Soldater eller Under-officerere dertil bruges».

Skolebøker skulle betales av foreldrene, «men for de fattige Børn af So
Skole-Casse», art. 32.

Skolekassens midler skulle komme inn ved en egen skoleskatt; detaljert fa
i art. 33. Bl.a. skulle lønn til klokker og skoleholder komme inn ved denne bes
ning, noe som bl.a. var forutsatt i art. 6. og 26. Bestemmelsene om skoleska
reglene om hvordan skolene skulle komme istand, ble aldri i sin helhet satt ut i
Målsettingen må ha vært alt for høy i forhold til hva som var praktisk mulig sk
politikk.

Manglende forståelse for betydningen av skolegang, sammen med økono
forhold og de lange geografiske avstander i landet fremtvang endringer. Alle
ved plakat 5. mai 1741 ble ordningen av skolevesenet i hvert prestegjeld over
den lokale skolekommisjon, og slik at reglene i frdn. 1739 bare skulle være v
dende.

Hvert prestegjeld skulle ha eget skolevesen og egen skolekasse (art. 
der et utvalg bestående av 4 bønder, lensmenn, fogd, prest og amtma
fleste steder ble egen skolekommisjon ikke opprettet; man lot de nylig 
rettede fattigkommisjoner ta seg av også skolens oppgaver, jfr. Histo
leksikon (1974) s. 302. Skolekommisjonen skulle bl.a. fastsette om
skulle være fast skole eller omgangsskole, og når og hvor skole skulle
des. Utgiftene til skole skulle utlignes ved skoleskatt på stedets innbyg
med unntak bare for fattiglemmer. Bl.a. skulle «Skole-Løn» dekkes av 
lekassen.

Som «omgaaende Lærere» kunne ansettes «Personer, som opholde sig i Bøy
og ere Landets Leve Maade og Kost bevandte». Lærerne måtte «selv forstaa
Christendom», kunne «læse og skrive» og være «beqvemme til at undervise
derudi». Dessuten måtte de være «af et ustraffeligt Liv og Lefnet», art. 5. Ved a
telse skulle presten være med på avgjørelsen, og skulle også se til at Læ
«Underviisningen troeligen og flitteligen efterkommer», art. 8.

Omgangsskolen ble den vanligste skoleform like til 1860-årene, men
rikere bygder ble det reist skolehus ved midten av 1700-tallet. I nesten
skoler innskrenket man seg til kristendoms- og leseundervisning. Op
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ring i skrivning og regning var vesentlig mer beskjeden, jfr. Høigård og Ru-
ge, l.c., s. 37.

Lærerne var bl.a. unntatt fra militærtjeneste (art. 5). Derfor fikk de 
litære myndigheter ofte satt igjennom at de unge menn som «ikke havd
steriør til Soldater» ble gjort til skoleholdere. Riktignok fikk presteska
medhold i at «Legemets Mangel» ikke måtte være så stor at den gjorde
lemesteren «foragtelig for Ungdommen», men i mange bygder skal de
ste lærere ha vært vanføre. Et annet poeng i denne sammenheng va
snart lærerne var kommet over den militære utskrivningsalder sluttet de
med skolearbeid, og gikk over i bedre betalt og mer aktet virksomhet
Høigård og Ruge,l.c., s. 38.

5  LATINSKOLEREFORMENE 1775 OG 1809

5.1  Reformen av 1775

For latinskolene avløste forordningen av ll. mai 1775 den tidligere forordning
1739, men i det alt vesentligste ble de tidligere bestemmelsene gjentatt.

Forordningen av 1775 synes gitt som en reaksjon mot kritikken av latinsko
og forordningen av 1739 - en kritikk som bl.a. gikk på skolens underordning
hold overfor kirken, jfr. Høigård og Ruge,l.c., s. 57.

Hva spesielt gjelder lærernes stilling kan merkes at biskopene ble pål
«nøye agte paa samtlige Skoele-Læreres Forhold, om de udi Religionen vii
enten koldsindige, eller til dristige og imod Guds aabenbarede Ord og Vor he
Kirkes Symbola stridige Meeninger hengivne», art. 2. I art. 3 ble det fastsatt, a
uten gode kunnskaper i filosofi og teologi, var det også nødvendig med gode 
skaper i filologi, og foreskrev eksamen i filologi for enhver som skulle være sk
lærer. Merkes kan også art. 6, som åpnet adgang for rektorer og con-rektorer
professorater, når de i lengre tid hadde gjort tjeneste i sine embeder, «og 
deres Aar som Sinds Kræfter behøve Afløsning og Lettelse». Tilsvarende s
hørere, som ikke hadde avansert til rektor eller con-rektor, etter lengre tids tje
«befordres» til annet tjenlig embete. Det generelle forbud mot bierverv (art. 4
noe oppmyket ved art. 90, som ga såvel con-rektor som hørerne adgang til å
vatundervisning til andre unge mennesker (enn skolens elever) i deres fag, n
kunne skje uten forsømmelse av det offentlige skole-embede. Det dispensab
bud mot at lærerne inngikk ekteskap ble ikke opprettholdt.

5.2  Reformen av 1809
Ved forordning av 7. nov. 1809 om «de lærde Skoler» kom - iallfall på papi
vesentlige reformer. For undervisningsstillingene kan særlig merkes at lærer
skulle være faglærere - ansvarlige for sine spesielle fag. Tidligere hadde også
skolene vært basert på klasselærerprinsippet, hvor lærerne var ansatt som læ
et bestemt klassetrinn, og underviste i alle klassetrinnets fag. Det kan også m
at hørerbetegnelsen ble avskaffet. Det ble i art. 1 uttrykkelig sagt at skolene 
forberede for et universitetsstudium; det tidligere geistlige siktepunkt kom m
bakgrunnen. Men «et grundigt og dannende Studium av de gamle Sprog og C
kere» skulle fortsatt beholde «den fortrinlige Plads» blandt de fag det skulle u
vises i, art. 5.

Bestyrelsen lagt til skoledireksjonen («Directionen for Universitetet og
lærde Skoler»). Direksjonen skulle bl.a. fastsette «specielle Reglementer, Inst
Undervisningsplaner o.s.v.» (art. 6). I det enkelte stift skulle overtilsynet med
lene føres av skoleephoratet, hvor bl.a. stiftsamtmann og biskop hadde sete,
Det hørte bl.a. under direksjonen å bedømme og bestemme lærernes under
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m.h.t. Materie og Form, Forøgelsen og Formindskelsen af Læregjenstandene,
Fordeling mellem Lærerne, Lectionsordenens Indretning, Valget af Skolebø
art. ll. Klager mot lærerne, eller mellom lærerne innbyrdes, skulle først beha
av ephorene, og deretter av direksjonen, art. 13. De faste lærere ved skolene
utnevnes av Kongen gjennom direksjonen, art. 16. Ved skoler hvor virkelige 
lærere var ansatt, utgjorde disse sammen med skolens rektor et skoleråd, art
andre skoler skulle samtlige faste lærere ved skolen tre sammen for å diskute
lens forhold, én gang i begynnelsen av hver måned, art. 22, utenfor de sed
undervisningstimer. Lærer som ønsket overføring til et annet embete skulle 
sin søknad gjennom direksjonen, «som foredrager Kongen samme» hvis søk
gjaldt et embete innen universitets- og skolefagene, og ellers oversendte de
kommende instans, art. 26.

De forskjellige fag skulle fordeles mellom samtlige av de faste lærere ve
skole «efter deres Kundskaber, Duelighet og Læregaver». Direksjonen an
enhver lærer sitt lærefag, klasser og læretimer, som han som embedsplikt v
pliktet til å påta seg, art. 28. Kunne undervisningen i enkelte fag ikke ivareta
skolens faste lærere, kunne direksjonen ansette hjelpelærere for timebetalin
29. Oppgjør for underviste timer skulle skje ved utgangen av hver måned. Tim
rere kunne bare ansettes på den gjensidige betingelse at tjenesten kunne br
opphør «efter Fjerdingaars opsigelse», art. 31.

Undervisningsopplegget for et nytt skoleår skulle foreslåes av skolens førs
rer, etter samråd med de øvrige lærere, og fastsattes av direksjonen, art. 32. 
fastsatte «Lectionstabel» måtte fravik bare skje om det inntraff uforutsette om
digheter. Endringer som skyldtes forandringer blandt lærerpersonalet skulle
kjennes av direksjonen, art. 33. Daglig undervisningstid var fastsatt til 7 læret
art. 34. Det pålå alle lærerne som en «fælles Pligt» å besørge sine læretimer 
tig, og begynne og slutte disse til rette tid, art. 37. Lærerne hadde ikke adgan
utsette, overdra eller bytte om på sine timer uten forhåndssamtykke av skolen
stelærer. Uunngåelig forfall skulle straks meldes førstelæreren. De faste lære
da gjensidig forpliktet til å tre inn i sin medlærers sted, og påta seg de overorde
timer som førstelæreren anviste ham. Denne ekstraordinære undervisning
skulle førstelæreren fordele under rimelig hensyntagen til de enkelte læreres
nære undervisningstimer, art. 38. At en fast lærer var fraværende på grunn a
dom i lengre tid, ga ikke adgang til ansettelse av interimslærer uten direksjo
samtykke, art. 40. Tilsvarende gjaldt ved dødsfall. Lærere ansatt på timebetali
ikke forpliktet til å påta seg slik vikarierende tjeneste. Påtok de seg likevel å vi
ere, hadde de derfor krav på betaling for de ekstra timer de underviste i. Me
noen lærer ansatt med forpliktelse til å vikariere på lik linje med de faste læ
hadde læreren krav på full månedsbetaling i forhold til det anviste timetall, uten
drag for lovlig forfallstilfelle og timer i fritiden, art. 41. Reisefravær krevde sa
tykke av ephorene, eventuelt direksjonen, og det måtte da angis hvordan han
timer skulle besørges i hans fravær, art. 39. Det kan også merkes at art. 23 fa
generelt forbud mot at lærerne påtok seg noen annen stilling eller tjeneste
direksjonens forhåndssamtykke. Bestemmelser om ferie var fastsatt i art. 45
var sommerferien fastsatt til 14 dager «i Slutningen af Juli og Begyndelse
August».

6  ALMUESKOLEVÆSENET 1827, 1848 OG 1860
Lov av l. juli 1816 påla prest, lensmann og valgmenn å sette opp et forslag ti
lebudsjett for hvert kommende år «saa at Skolelærerne kunne erholde for
Undervisning og passende Lønning», og angi hvorledes utgiftene skulle de
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f.eks. ved utligning. I byene skulle tilsvarende budsjettforslag utarbeides av in
tørene for fattigskolene og av de kommunevalgte. Utgifter som fattigskoleves
ikke kunne dekke selv, skulle dekkes av bykassen. Forslagene skulle overs
prosten, og vedtas av stiftsdireksjonen.

6.1  Almueskolevæsenet på landet 1827
Etter lov av 14. juli 1827 skulle det i hvert prestegjeld beskikkes en kirkesanger
tillige skal være Skoleholder». Hvis det skulle finnes fornødent, skulle han og
lønn av skolekassen. Kirkesangeren skulle «holde fast Skole ... for alle Børn»
omkrets som skolekommisjonen fastsatte. Ved bergverk og andre verk eller
med mer enn 30 faste arbeidere, skulle det være en fast skole, og læreren sku
nes av verkets eiere, § 3. Skolen skulle opprettholdes, så lenge ikke antalle
arbeidere ble lavere enn 20. Ved andre verk m.v. skulle verkets eier betale go
relse til skolekassen for hvert enkelt barns undervisning. Kirkesangerne ved an
kirkene skulle også være omgående skoleholdere, § 5. Også forøvrig skulle de
omgående skoleholdere, hvor det behøvdes innen hvert prestegjeld. Skolek
sjonen skulle fastsette omgangsskolelærerens distrikt, slik «at hele Præsteg
Ungdom i det mindste 3, eller, hvor dette maatte findes ugjørligt, 2 Maanede
Aaret kan vorde underviist», § 6. Kirkesangerne ved hovedkirken skulle besk
av biskopen, etter eksaminasjon av ham, og etter samråd med prost og ve
mende sogneprest.

Lærere ved verks- og bruksskoler skulle beskikkes av prosten etter samrå
sognepresten og verks- eller brukseieren. Skolelærerne forøvrig ved de faste
og kirkesangerne ved annekskirkene skulle utnevnes av prosten etter samrå
sognepresten, § ll. Om kvalifikasjoner uttalte loven direkte bare at det ved be
kelse av kirkesangere «bliver ... at tage Hensyn til deres Evne til, utden Anst
synge de meest almindelige Psalme-melodier». Men i § 8 fastsatte loven a
stiftsstedene skulle opprettes læreanstalter, hvor de som ønsket å bli kirkes
og lærere ved faste skoler, kunne få en «passende Dannelse». Opprettelsen 
læresteder var imidlertid betinget av at inntektene fra opplysningsvesenets u
støttelsesfond tillot slikt. De lærlinger, som hadde oppholdt seg ved slik lærea
på en skolekasses bekostning, var forpliktet til å ta stilling som omgående sko
der i vedkommende prestegjeld, inntil de der kunne bli kirkesanger eller lære
fast skole. Forpliktelsen til slik skoletjeneste strakk seg likevel ikke ut over 7
Gjorde vedkommende tjeneste i et kortere tidsrom, måtte utdannelsesutg
erstattes forholdsmessig, § 9.

De som ønsket å bli omgangsskolelærer, skulle få opplæring av hovedso
kirkesanger, under sogneprestens tilsyn. For sin undervisning fikk kirkesang
godtgjørelse for enhver lærling, som etter avlagt prøve for prosten ble funnet d
til å være slik lærer, § 10. Noen godtgjørelse for de som ikke besto prøven, fik
kesangeren altså ikke. Undervisningen skulle bestå i lesning, religion, sang, 
ning og regning, § 14. I de faste skoler skulle det årlig holdes offentlig eksam
et tidspunkt som sognepresten fant beleilig. Omgangsskolens elever skulle en
om året «rodeviis eller districtsviis» overhøres av sognepresten i nærvær av n
de øvrige medlemmer av skolekommisjonen, § 19.

Omgangsskolelæreren hadde krav på en årlig lønn av skolekassen. L
skulle «i Almindelighet ... være i det mindste 20 Spd.». Lnnen kunne ikke forhø
om ikke forhøyelsen var vedtatt av skolekommisjonen «ved Pluralitet». De
fastsatt at lønnen «bør passende forhøies, naar en duelig omgaaende Skol
har tjent i 7 Aar», § 7. Så lenge omgangsskolelæreren holdt skole, hadde ha
Beboerene i den Rode, hvor Skolen holdes» krav på «fri Kost, Pleie og Herbe
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Slikt krav hadde han «endog paa de Høitids- og Helligdage, som indfalde ud
Tid, han der opholder sig». Sognepresten var spesielt pålagt å ha tilsyn med 
visningen, den dertil hørende orden og innretning i skolene «samt hvad der an
Skolelærernes Pligter i saa Henseende», § 25.

Loven av 1827 la fortsatt omkostningene ved skoleholdet på befolknin
i det enkelte prestegjeld. Det måtte derfor nødvendigvis bli store varia
ner, også for vilkårene for de enkelte lærere. - Til tross for bestemme
om at omgangsskolelærernes lønn vanligvis skulle være minst 20 spe
lere, viser statistikk fra 1837 at den gjennomsnittlige lønn var 18,5 S
Men i enkelte bygder i Akershus hadde lærerne 50 Spd., mens de i 
bygder bare hadde 6 - 8 Spd. Sjetteparten av lærerne var klokkere ved
av å være lærere, jfr. Høigård og Ruge, l.c., s. 68.

Jfr. også innstilling fra lovkommisjonen om almueskolevesenet (18
s. 19, som bemerker at loven her «indeholder... kun en opfordring, o
Blik paa de hosfølgende Tabeller vil vise, hvorlidet denne Opfordring
frugtet, idet det vil sees, at uagtet Loven har udtalt, at Skolelærernes
dog ikke burde være mindre end 20 Spd., staaer denne alligevel endn
mangfoldige Steder endog betydeligt under dette Beløb.»

Rodesystemet innebar at det ikke var så mange barn å undervis
gangen; bare 23 pr. rode. Til gjengjeld fikk barna bare undervisning i m
dre enn en sjettedel av årets dager. - Lærerne ved de faste skoler hadd
nomsnittlig (1837) 86,5 Spd. pr. år. Disse hadde gjennomsni
undervisning av 71 barn om gangen praktisk talt uten muligheter til kla
deling. I en slik stor klasse trengte man vel de 90 dager barna fikk unde
ning i, jfr. Høigård og Ruge, l.c., s. 70.

Omgangsskolens lærere hadde et vesentlig svakere vern overfor avskje
lærerne ved de faste skoler. Lærer ved en fast skole, som utviste «Mangel pa
eller andet i Bestilling eller Levnet utilbørligt Forhold», kunne etter skolekom
sjonens og prostens forslag og uttalelse ilegges en mulkt av stiftsdireksjonen. 
ten kunne være mellom 2 og 10 Spd. Det var altså tale om et relativt betydelig b
Ble mulkten ikke vedtatt, kunne læreren tiltales for politiretten, hvilket inneba
læreren kunne få spørsmålet rettslig prøvet ved en noe forenklet rettergang. 
nativt kunne vedkommende lærer «efter omstendighedrne» suspenseres. Om
ren da ikke frivillig ville godta avskjed, skulle han straks tiltales for domstolene
å ha sin stilling forbrutt. Avskjedsspørsmålet ville da altså bli automatisk etterpr
ved rettergang. - Omgangsskolelærere skulle først gis en advarsel av sognep
Viste denne advarsel seg å være «frugtesløs», kunne læreren gis avskjed et
lekommisjonens forslag og uttalelse. Avskjed kunne gis av prosten, men med b
pens samtykke.

Lønnsforskjellen mellom omgangsskolelærerne og lærerne i de faste skol
betydelig. I 1857 hadde 2.104 lærere ved omgangsskolene og de «halvfaste S
en gjennomsnittligårsinntekt på ca. 26 Spd., mens 463 lærere ved «fastsko
hadde ca. 63 Spd. for lærerstillingen, jfr. tabell I A, tillegg til innstilling fra lovko
misjonen om almueskolevæsenet (1859) s. 75.

6.2  Almueskolevæsenet i kjøbstedene 1848
Ved loven av 12. juli 1848 om Allmueskolevæsenet i Kjøbstæderne ble skolefo
dene i byene mer ensartet regulert. Tidligere hadde forholdene i byene vært a
lig dårligere enn på landet når det gjaldt skolesøkningen, jfr. Høigård og Ruge, l.c.,
s. 73. Lovens formål var å «understøtte den huuslige Opdragelse i å bibringe
dommen en sand christelig Oplysning og derhos ... de Kundskaber og Færdig
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som ethvert Medlem af Statssamfundet bør besidde», § l. Utgiftene til skole s
bæres av den enkelte kommune, § 12. Ingen lærer skulle normalt ha mer enn 6
å undervise på én gang, § 7, men under særlige forhold kunne biskopen etter
kommisjonens søknad samtykke i et høyere antall. Loven fastsatte også en
minstelønn for lærerne; underlærer skulle ha minimum 100 Spd:, en første-
enelærer minimum 150 Spd. samt fri bolig. En forholdsmessig mindre lønn k
likevel fastsettes på de steder hvor de skolepliktige barns antall var så lavt at læ
ikke var sysselsatt i hele den lovbesemte skoletid. Lønnsbestemmelsene gjal
for lærere som hadde den lovbestemte utdannelse, § ll. Stillingen som skole
kunne kombineres med stillingen som organist eller kirkesanger, § 10. Anse
som ene- eller førstelærer kunne bare den få som hadde bestått avgangsprøv
av rikets seminarer, eller ved annen eksamen godtgjort slike kunnskaper og pr
duelighet som biskopen fant tilfredsstillende, § 22. Var det ikke mulig å få læ
med disse kvalifikasjoner, kunne likevel andre ansettes. Tilsvarende gjaldt u
lærerne. I alle fall var det en betingelse at prosten hadde funnet dem duelig
forutgående prøve. Underlærere skulle ansettes av prosten, førstelærere og
rere av biskopen etter forslag fra skolekommisjonen. Ansettelse skulle førs
etter at stillingene hadde vært offentlig bekjentgjort, § 22. Med samtykke av s
kommisjonen og prosten kunne ene- og førstelærere såvel som underlærere 
diges av biskopen med tre måneders oppsigelse, § 23.

Bestemmelse om «offentlig Bekjendtgjørelse» av ledig lærerstilling k
inn i skolelovgivningen ved loven av 1848. Regelen fantes ikke i Ot.prp
1848, men kom inn under lagtingsbehandlingen: «Bekjendtgjørelsen an
hensigtsmæssig for ydermere at betrygge sig et heldigt Valg af Lærere
St.forh. 1848, 8, s. 165.

Adgangen til å gi lærerne avskjed med tre måneders oppsigelse va
foreslått i Ot.prp. 64/1848. Regelen kom inn under odelstingsbehandli
(med 42 mot 32 stemmer), men ble modifisert under lagtingsbehandli
«til Lærernes yderligere Betryggelse». Den endelige regel ble at det kre
vedtak av biskopen for alle lærerstillinger - også de hvor ansettelses
digheten var lagt til lavere organ (prosten for underlærernes vedkom
de), og slik at både skolekommisjonens og prostens samtykke da
nødvendig, jfr. St.forh. 1848, 8, s. 109 og s. 165. (Loven bruker her ut
ket avskjed i betydningen oppsigelse etter dagens språkbruk).

Mens det i 1840 var 124 lærere, med en gjennomsnittlig lønn av
Spd., var gjennomsnittslønnen i 1867 kommet opp i nærmere 200 Spd
bare i én by var lønnen under 100 Spd. (80 Sped., Mandal). Økte lære
ninger og særlig økt barnetall medførte omtrent en seksdobling av de 
munale skoleutgifter i dette tidsrom, jfr. Høigård og Ruge, l.c., s. 91-92.

6.3  Almueskolevæsenet på landet 1860
Ved lov av 16. mai 1860 om Almueskolevæsenet paa Landet ble fast skole
nomført som den normale ordning. Loven av 1827 hadde nøyet seg med å fore
én fast skole i hvert prestegjeld; forøvrig kunne det være omgangsskole. Lov
1860 fastsatte i § 3 at forsåvidt «et Antal af mindst 30 skolepligtige Børn fra H
met hver Dag kunne søge samme Skole, holdes denne i eget dertil opført elle
... Lokale.» Bare hvor bebyggelsen var mer spredt, kunne skolen holdes
omgangsskole. De tidligere bestemmelser om egne verksskoler ble i det vesen
opprettholdt, § 10.

Etter § 2 skulle almueskolen bestå av to avdelinger. I den lavere almue
(kretsskolen) skulle barna få den lovbestemte og eventuelt også frivillig
dervisning. Den høyere almueskole skulle være felles for flere skolekre
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eventuelt for flere skolekommuner, hvor barna kunne få «en videre Ud
nelse». Var en høyere almueskole således knyttet sammen med en kre
le, var lærerne forpliktet til å rette seg etter den fordeling av lærefagen
den samlede skole som skoleledelsen fastsatte, § 66. - Allerede ved till
lov av 26. aug. 1854 til skoleloven av 1827 var det forøvrig åpnet adg
til å opprette særskilt klasse i forbindelse med en almueskole, eller 
skole, for høyere undervisning felles for et sogn eller prestegjeld. I så
kunne kirkesangeren - helt eller delvis - anvendes som lærer ved den h
skole.

Det bør merkes at 1860-lovens regler om fast skole ikke ble pap
stemmelser, men resulterte i en meget sterk økning av antallet faste s
Som konsekvens av dette steg også antallet lærere, ikke bare totalt, m
tallet seminarister steg til mer enn det dobbelte. Jfr. Høigård og Ruge, l.c.,
s. 115, som opplyser at det i 1853 var 2.400 lærere på landsbygden, h
2.000 i omgangsskolen og 400 i faste skoler. I 1866 var antallet lærer
til 3.100, hvorav bare l.200 i omgangsskolen og hele l.900 i faste sk
Antallet lærere med eksamen fra seminar eller lærerskole var økt fra 
(1853) til 68 % (1866).

Formålsparagrafen i loven av 1860 er praktisk talt identisk med by-skolelove
1848. Loven foreskrev undervisning i 12 uker, men unntaksvis i 9 uker. Ble an
skolepliktige barn så stort at de ikke hensiktsmessig kunne undervises av én
skulle barna enten deles i avdelinger med forskjellige undervisningstider, 
hjelplærere ansettes, § 3. Bestemmelsen anga uttrykkelig at også kvinner 
ansettes som hjelpelærere. Kretsskolens lærere skulle beskikkes med plikt til
å bestride hele undervisningen i én eller flere skolekretser (både den lovbeste
den frivillige undervisning), eller særskilt til å bestride enten den lovbestemte 
den frivillige undervisning, § 8.

Loven åpnet også adgang til å opprette småbarnskoler, som kunne betje
lærerinner, § ll. Også håndgjerningsskoler for piker og alminnelige arbeidss
kunne opprettes, § 12. I motsetning til by-skoleloven av 1848 fastsatte ikke 1
loven direkte noen minstelønn for lærerne, men etter § 27 skulle amtsformann
pet for hvert amt fastsette et lavmål av lønn for de fast ansatte lærere i den 
almueskole. Bestemmelsen fastsatte også at ti år etter at lønnsfastsettelsen v
i kraft, hadde det amtsformannsskap som så trådte samme adgang til å omre
disse minstelønninger.

Lovens system sikret ikke ubetinget noen minimumslønn. Lønnen skull
redes av kommunen, men ble fastsatt av amtformannskapet. Dette kun
anledning til konflikt, jfr. Indst. O. No. 46 (1860) s. 210: «Den Minimum
løn, som er bestemt af Amtsformandskabet, maa enhver Kommune b
og kan ei Lærere erholdes for denne, maa der sørges for saa god midl
Betjening, som omstændighederne tillade, indtil denne Sag, om fornød
kan ordnes, naar Amtsformandskabet atter tager Sagen for sig.» Be
melsen om adgang til lønnsregulering etter 10 år er preget av et helt 
grunnsyn enn våre dagers system for lønnsregulering. Lønnen skulle
kirkekomitéens oppfatning bare fastsettes «een Gang», men for å kunn
te på mulige mangler ved beslutningene om lønnsfastsettelse, «og ford
holdene paa mange Steder ere saadanne, at Amtsformandskaberne m
ikke strax tør bestemme det passende Minimum», var bestemmelsen
slått, jfr. Indst. O. No. 46 (1860) s. 206. Noen plikt til å omregulere lønn
gene hadde amtsformannskapet ikke. - For verks- og bruksskolen
lønnen fastsatt av skolens bestyrelse, § 32.
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I lovens § 41 e) lå en forutsetning om at lærerne kunne få en godtgjørelse
Lærerlærlinges Uddannelse», og i 1§ § 43 og 44 var nærmere vilkår fastsa
alderstillegg til lærerne. Var vilkårene oppfyllt, hadde læreren uten videre re
slikt tillegg.

Formålet med ordningen var dels å oppmuntre lærerne til videre utdann
dels å holde ut på de mindre godt lønnede poster, og så bidra til at læ
forble i sine stillinger. Skulle formålet oppnås, måtte imidlertid tillegg
«være sikkert paaregneligt», uavhengig av tilfeldigheter, skussmål, utd
ved ledighet osv., jfr. innstilling fra lovkommisjonen om almueskolevæ
net (1859) s. 20.

For å få alderstillegg av l. grad måtte læreren ha vært ansatt som 
i minst 7 år; for alderstillegget av 2. grad minst 15 år. Dessuten måtte 
ren ha bestått prøve fra seminar eller lærerskole; kunne fremlegge v
byrd om flid og duelighet, og undervise minst 24 uker årlig.

Kravet om flid og duelighet kom inn under kirkekomitéens behandli
jfr. Indst. O. 46 (1960) s. 208.

En noe særegen bestemmelse fantes i § 45; ved innvilgelse av ald
legg kunne amtsformannskapet sette som betingelse «at den Løn, som
kommende Lærer nyder af den mindre Kommune ... skal overstige
ansatte Lavmaal med et vist angivet Beløb». Bestemmelsen skulle «
som en Spore til at forhøie Lærernes Løn», jfr. Indst. O. 46 (1860) s. 
men, som påpekt allerede under behandlingen i odelstinget, ville det 
over læreren om kommunen ikke ville oppfylle det vilkår som amtforma
skapet hadde satt, jfr. Ot. forh. 1860 s. 489-491.

I § 46 var uttrykkelig uttalt, at et alderstillegg som en gang var tils
en lærer ikke kunne fratas ham, så lenge han var ansatt som lærer ved
amtets skoler. At vilkårene etter § § 43 og 44 da var oppfyllte, var ikke
krav, jfr. departementsskriv av 20. mai 1868.

Merkes kan også § 69, som fastsatte at lærere, ansatt før lovens 
tredelse, ikke skulle få noen reduksjon av de inntekter de allerede opp
uansett hvilke tillegg de måtte få etter den nye lov.

Loven fastsatte i § 60 at det til utdannelse av lærere skulle være mindre lærean
og lærerskoler, foruten stiftsseminarene. I tilknytning til denne bestemmelse b
i § 63 fastsatt, at som lærere ved kretsskolene skulle i almindelighet bare an
de «som have bestaaet theoretisk og praktisk Afgangsprøve ved et Seminariu
en Lærerskole» eller tilsvarende prøve. Skulle det ikke være noen med slik u
nelse, skulle fortrinnsvis den ansettes som hadde gjennomgått lavere avdel
den høyere almenskole, og dessuten et ettårig «Øvelseskursus som Lærerlæ
ved godkjent skole.

Loven sikret også lærerne representasjon i skolens bestyrelses- og tilsyn
dighet. Denne myndighet var lagt til skolekommisjonen, som besto av sogne
residerende kapellan, formannskapets ordfører, kommunestyremedlemmer 
en af Skolekommunens Lærere, valgt af disse i et Møde, som sammenkald
bestyres af Skolekommissionens Ordfører», § 70.

I skolekommisjonens innstilling (1859) s. 28 ble forslaget om lærerre
sentasjon begrunnet slik: «Ligeledes antager man, at en af Commu
Skolelærere bør tiltræde Skolecommissionen. At denne herved vilde 
res et sagkyndigt og for Skolens Fremgang interesserer Medlem, vil
mentlig være indlysende, ligesom en lærers Deeltagelse i Skolebestyr
vil styrke den Agtelse, der skyldes Skolelærerstanden.» I Ot.prp. 10/18
spørsmålet ikke kommentert, og i Indst. O. 46/1859 s. 211 heter det b
en lærer-representant var foreslått «som den, der bedst kan tale Almu
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For hjelpelærere og lærere i småbarnskolen var skolekommisjonen ansettelse
dighet; de Øvrige lærere ble ansatt av stiftsdireksjonen etter forslag fra skole
misjonen. Ansettelse skulle skje etter forutgående kunngjøring, og «ingen af
Lærere ansættes på Opsigelse», § 64.

Hjelpelærere ved kretsskole og lærerne ved småbarnskole kunne avskjedi
skolekommisjonen. De øvrige lærere kunne gis avskjed, «naar de vise Mang
Flid og Duelighed, eller utilbørligt Forhold i Bestilling og Liv», forutsatt at sko
kommisjon, prost og stiftsdireksjon var enige. Læreren skulle være gitt anled
til å uttale seg på forhånd. Ved grovere forseelser kunne stiftsdireksjonen øy
kelig fjerne læreren fra stillingen, inntil avskjed kunne bli besluttet eller dom er
ves, § 67.

Etter byskoleloven av 1848 var lærerne ansatt på tre måneders oppsigels
kan derfor virke noe overraskende at landsskoleloven bare 12 år senere uttry
uttalte at ingen av lærerne kunne ansettes på oppsigelse. Også på bakgrunn a
liberalistiske retning var en slik regel uvanlig. Dertil kommer at det var begynt 
«mere og mere almindelig» å ansette også landsskolens lærere på oppsigels
skoleloven av 1827 neppe ga adgang til.

Lovkommisjonen ønsket ikke å legalisere denne praksis, jfr. dens innstilling
almueskolevæsenet (1859) s. 21. Lærerne måtte være beskyttet mot vilkår
spesielt fordi stillingene lå under umiddelbar interesse og innflytelse av mange
soner, med liten utdannelse. «En Mand, der er ansat paa Opsigelse, kan blive
vet sin Stilling, uden at man behøver derfor at angive nogensomhelst Grun
«Man er med Rette bange for Leiesvende i Skolens Tjeneste, men efter Opsig
principet bringes den hele Skolelærerstand ind under denne Kategori; de bliv
esvende i ordets egentlige Betydning, da de ligesom enhver anden Tjener 
opsiges til enhver Tid, og naar Standen er saaledes stillet, har man ikke Re
vente, at de ikke ogsaa kunne blive Leiesvende i anden Betydning.» En na
følge av dette utgangspunkt var at en lærer bare kunne fjernes fra stillingen 
han selv gjør sig uværdig til sin Stilling». Lovkommisjonen gikk imidlertid leng
enn dette; heller ikke «Grunde, der hentes fra tilfældige Omstændigheder, s
paatænkte Omreguleringer og deslige» skulle i denne sammenheng ha rel
Skulle det forekomme, «at en ansat Lærer kan være til Hinder for en Omregu
i det enkelte Tilfælde, bør man finde sig i at komme til Rette med ham pa
Maade, hvorved alle Vedkommende kunne finde sig tjente». Den modifikasjo
lovkommisjonen likevel, at det ville være liten fare ved dette, fordi «afskedige
Tilfælde af aabenvar Vrangvillighed og Trods formentlig vilde være paa rette S
Ut fra en gjensidighetsbetraktning ville det vært nærliggende å anta, at med e
sikret stilling i posten som lærer, måtte også læreren ha forpliktelse på seg til å
i posten for kortere eller lengre tid. Her inntok imidlertid kommisjonen, et sta
punkt som gikk svært langt i lærernes favør; en lærer som hadde fått ansettel
annen post, skulle umiddelbart kunne forlate den post han innehadde, og tiltr
nye.

«Ogsaa af en anden Grund er Opsigelsesprincipet forkasteligt. Det m
rer, at ogsaa Læreren skal give en vis Opsigelsestid. Herved kan en S
lærer bringes i betydelig Forlegenhed; thi i Befordringstilfælde bliver 
tvende Poster, der begge have retligt Krav paa ham, saa at han endo
udsættes for at gaae glip af en Ansættelse, fordi han ikke kan tiltræde P
saa hurtigt som forlanges. Det er Commissionen bekjendt, at Lærer
denne Maade have gaaet glip af Poster, hvortil de allerede vare udnæ
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fordi de af den Grund, at de vare bundne til deres forrige Poster en vis
ikke kunde tiltræde den nye saa hastigt, som Vedkommende forlangt
saadan Tilstand bringer Forvirring ind i Befordringssystemet og skader
mere Berettigede og derved Sagen selv; thi vedkommende Ansætt
myndighed kan endog være forpligtet til under visse omstændighed
foretrække en mindre Qvalificeret, som er ledig, for en mere Berettiget,
er bunden, maaskee endog til en Tid af 6 Maaneder. Under alle om
digheder burde ingen opsigelsesfrist paahvile Læreren, naar han befo
Thi at der ved Befordring opstaar Vacance, faaer man finde sig i, ligesa
som ved Dødsfald eller andre uafvendelige Tilfælde.»

Rettslig sett virker kommisjonens argumentasjon ikke helt overbevisende. Selv
utgangspunkt i den situasjon at en lærer kunne få en høyere eller bedre s
(befordring; egtl. forfremmelse), kan det ikke sees at en lærer var forpliktet til s
den nye som den tidligere stilling. Forpliktelsen overfor den nye post måtte væ
følge av lærerens søknad, og i denne ville det være naturlig at det var tatt forb
m.h.t. tiltredelsestidspunktet; det måtte også være nærliggende å anse slikt 
hold underforstått. Det er vanskelig å se at det skulle foreligge noe pliktgrunnl
over dette. - Realiteten kan imidlertid ha vært at lærerne bare holdt skole en b
set tid av året. Utenom dette tidsrom, og tiden umiddelbart forut for undervisn
terminen, forelå forsåvidt ikke noe reelt behov for å holde læreren til stillingen
læreren av en eller annen grunn ønsket å fratre, og en oppsigelsesfrist ikk
gjøre nevneverdig fra eller til m.h.t. å få ny lærer ansatt.

Hva man enn måtte mene om kommisjonens argumentasjon, ble dens 
punkt lagt til grunn for loven av 1860. Derved var også grunnlaget lagt for et m
sterkt oppsigelsesvern for lærerne i den obligatoriske skole; et oppsigelsesver
også dagens grunnskole bygger på.

7  «LÆRERINNEPARAGRAFEN» AV 1869
Landsskoleloven av 1860 ga, om enn i begrenset utstrekning, adgang til at k
ble ansatt som lærere. Ved tilleggslov til lands- og byskolelovene av 22. mai 
ble denne adgang vesentlig utvidet. Etter § 2 kunne også kvinner beskikk
lærere ved almueskolenes lavere klasser. Var skolen delt i avdelinger etter b
kjønn, kunne kvinner være lærere ved samtlige pikeklasser. § 4 fastsatte a
ansatte lærerinner «i Almindelighed» hadde samme rettigheter og forpliktelse
lærere - men med to vesentlige modifikasjoner: «Lavmaal af Løn og Alderstill
kunne en fastsettes særskilt for lærerinner ved skolene på landet. «En gift Lær
kan derhos med 3 Maaneders Varsel opsiges af Skolekommissionen». Beste
ser om lærerprøver for lærerinner ble fastsatt i 1872.

8  DEN HØYERE ALMENDANNELSE 1869
Ved lov av 17. juni 1869 (nr. 53) om offentlige Skoler for den høiere Almend
nelse ble den videregående utdannelse delt i en middelskole og et påfølgend
nas, med egne eksamener (middelskoleeksamen og examen artium). Ref
medførte at mange små borger- og realskoler gikk over til å bli middelskoler, s
de individuelle ulikheter mellom skolene ble borte; de fikk alle et fellespreg,
Høigård og Ruge, l.c., s. 118. Om lærernes undervisning foreskrev § 8 genere
den hele tiden skulle ta «tilbørligt Hensyn til Disciplens Kræfter og den Udvikl
de have naaet, have for Øie at øve deres Selvvirksomhed og vænne dem til 
tighed, Klarhed og Bestemthed i Opfatning, Tænkning og Udtryk. «I en re
bestemmelser ble undervisningsfagene, eksamen og skoleferien fastsatt i 
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Regler om lærerne fantes i "Ressursbruken i grunnskolen og videregående skoli
kap. 5. Rektorer, overlærere og adjunkter skulle utnevnes av Kongen, § 40,
klasselærerne kunne ansettes av overbestyrelsen på tre måneders oppsigels
uten kunne overbestyrelsen ansette særskilte lærere i tekniske ferdigheter og
lærere til å besørge enkelte timer i andre fag. Etter § 44 skulle det ved hver
være et skoleråd, som besto av rektor og skolens faste lærere (overlærere, ad
og klasselærere). Skolerådet skulle regelmessig ha møte én gang pr. måned, 
ta stilling til om nye lærebøker skulle tas i bruk, forandringer i undervisningspla
og fagfordelingen mellom lærerne, § 47.

Ved rektors forfall, eller ved ledighet i rektorembetet, var den av skolens læ
som overbestyrelsen konstituerte, forpliktet til mot passende godtgjørelse mid
dig å utføre de forpliktelser som påhvilte rektorembetet. Var noen lærer forhin
fra å besørge sine undervisningstimer, eller var noen lærerstilling ledig, var t
rende enhver av skolens faste lærere forpliktet til å utføre de forretninger som 
i den anledning måtte pålegge ham. Overbestyrelsen avgjorde om det skull
noen godtgjørelse på grunn av disse forhold. I sykdomsforfall inntil tre mån
skulle eventuell godtgjørelse til vikar betales av skoleklassen; for sykdom ut
dette tidsrom bestemte overbestyrelsen om vikargodtgjørelse helt eller delvis 
betales av skolekassen, § 48. Bestemmelsen skulle sikre den enkelte lærers
heter i sykdomstilfelle, slik at læreren ikke selv måtte dekke vikarutgiftene,
Indst. O. 73/1868-69 s. 180.

Ingen av skolens faste lærere måtte, uten overbestyrelsens samtykke
bestyrer eller lærer ved noen annen skole, § 49. I den utstrekning det måtte 
lærerkandidater adgang til praktiske øvelser ved skolene, eller det måtte bli
dem til en plikt å avlegge prøver, var enhver fast lærer forpliktet til å veilede og 
med dette overensstemmende med derom utferdiget instruks, § 50.

9  FOLKESKOLELOVENE AV 1889
Lovene av 26. juni 1889 (nr. l) om folkeskolen på landet [L] og (nr. 2) [K] om 
keskolen i kjøpstedene gjennomførte lokalt selvstyre i denne del av skolen,
opp til å virkeliggjøre den syvårige enhetsskole. Fagkretsene ble utvidet, 
nasjonalt drag gjorde seg gjeldende, bl.a. ved bestemmelsen om at språket i
skulle være norsk, L. § 73/K § 64, og ved kravet om at lærerne talte landets 
og tilfredsstilte de betingelser som Grunnlovens § 92 foreskrev for å være em
mann (hovedsakelig krav om enten norsk statsborgerskap eller opphold i la
minst 10 år), L § 26/K § 28. Sogneprest/prest ble ikke lenger lovbestemt form
skolestyret, men var fortsatt lovbestemt medlem, L § 47 a/K § 40 a.

Forslag om at skolestyret skulle kunne fastsette om undervisningen s
skje «paa Landsmaal eller i det almindelige Bogmaaln» falt derimot u
sterk dissens i Odelstinget (Ot.forh. 1889 s. 504-529), men allerede ve
av 6. juli 1892 fikk skolestyrene denne adgang, samtidig som det ble fa
at elevene skulle «lære at lase begge Maal», L § 73/K § 64.

Begge lover ga i "Utredninger og reformer av særlig betydning for utvalge
arbeid" i kap. 3 og 4 regler om lærerpostene og om lærernes ansettelse og re
stilling. Lovene gjorde kommunestyret til lønnsfastsettende myndighet, og s
styret til ansettende myndighet.

Etter L § 19/K § 21 skulle undervisningen legges til fullstendige lærerpo
Etter L § 19 skulle lærerposten ha minst 24 skoleuker årlig; etter K § 24 skulle a
let fastsettes ved kommunal vedtekt. Etter begge lover kunne undervisning i
legemsøvelser, tegning og håndarbeid skje ved timelærerpost. Timeunderv
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kunne også anvendes om det ledige timetall ved en skole ble for lite til en fullste
lærerpost etter K § 24; etter L § 19 kunne undervisningstid som ikke kunne le
til noen av de fullstendige lærerposter overlates til hjelpelærere.

K § 22 fastsatte at lærerpostene kunne innrettes for lærere og lærerinn
påbød at det ved hver folkeskole skulle være minst én lærer og én lærerinne. T
rende bestemmelse hadde L ikke.

Bestemmelsene om lærernes avlønning var svært forskjellig utformet i d
lover. Etter L § 20 ble systemet med fastsatte minstelønninger opprettholdt; m
lønnssatser ble fastsatt av amtsformannskapet etter uttalelser fra samtlige sk
rer og herredsstyrer, og etter uttalelse fra overtilsynet skoledirektøren og am
lestyret. Tilsvarende skulle det fastsettes to alderstillegg, som ble oppnådd
henholdsvis fem og ti års tjeneste i full lærerpost på landet eller i by. Etter L 
skulle også minstesatser for kosthold og herberge under skoletiden fastset
samme måte. L § 21 ga regler for undervisningstidens beregning ved underv
såvel i småskolen som i skolens annen avdeling, og L § 24 fastsatte i detalj at
én av lærerne i fullstendig post skulle skaffes familiebolig med jordvei av en
størrelse «at derpaa mindst 2 kjør kan fødes og en Have anlægges». L » 27 f
uttrykkelig at forskrifter fastsatt etter lovens "Utredninger og reformer av særlig
betydning for utvalgets arbeid" i kap. 3 ikke måtte gjøres gjeldende til skade f
noen allerede ansatt lærer eller lærerinne.

Det ble tidlig - og med rette - antatt at bestemmelsene i § § 21 og 22 va
septoriske, og ikke kunne fravikes til lærerens ugunst, selv med hans
tykke, jfr. departementets uttalelse 25. feb. 1898; Lt. ÆLovtidendeÅ 1
s. 65 og 10. feb. 1908; Lt. 1980 s. 49-50.

For hjelpelærere, timelærere og vikarierende lærere ble lønnsvilkår fastsatt av
munestyret, L § 25/K § 27.

Lønnsvilkårene etter K § 23 skulle fastsettes av kommunestyret ved ved
utarbeidet av skolestyret og forelagt overtilsynet. Skulle overtilsynet ha bemer
ger til lønnsvedtekten, skulle den med ny uttalelse fra skolestyret forelegges
munestyret på nytt til endelig avgjørelse. Noen minstelønnssats kunne altså
fastsettes av organ overordnet kommunestyret.

Lønnsvedtekten skulle etter K § 24 henføre de fullstendige lærerposter til m
to lønningsgrupper, og anga forholdet mellom disse to grupper. Det var uttryk
fastsatt at lærerinnepostene ikke måtte henføres til en høyere gruppe i sterke
hold sett i forhold til sitt hele antall - enn lærernes poster, K § 24 fjerde ledd
lavere lærerinnelønninger var bakgrunnen for regelen, jfr. kommisjonsinnstillin
(1873) s. 158-159; etter K § 24 sjette ledd var det adgang til å fastsette vedte
stemmelsene særskilt for lærere og lærerinner.

Lønnsvedtekten skulle fastsette det ukentlige timetall for hele lærerposter.
K § 21 var det adgang til å gi en lærer kortere undervisningstid, hvis lærere
pålagt å overta bestyrelsen av eller tilsynet med en eller flere av folkeskolene i 
Vedtekten skulle dessuten fastsette hver lærergruppes minstelønn, lønnstille
den tjenestetid som var nødvendig for å oppnå tilleggene; i den laveste g
skulle likevel hver lærer og lærerinne ha rett til å oppnå minst to lønnstillegg 
fastsatt tjenestetid. Endelig skulle vedtekten angi hvordan det skulle forholdes
godtgjørelse til vikar under sykdomsfravær; her forutsatte kommisjonen (s. 16
kommunene kunne etablere vikarkasser med tilskudd fra lærerpersonalets
Dessuten antydet kommisjonen at lærerpersonalet burde være sikret lønn und
dom i tre måneder, som igjen kunne bestå av forskjellige kortere tider i løpet 
måneder. I K § 26 tredje ledd var det endelig fastsatt at forandringer i en lønn
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tekt ikke kunne gjøres gjeldende til skade for noen allerede ansatt lærer eller
rinne.

I denne sammenheng kan også merkes at begge lover ga lærere, ans
lovene trådte i kraft, adgang til å velge mellom avlønning etter de tidligere 
dende regler eller etter de nye lovers forskrifter, L § 83/K § 72.

Etter begge lover var det et vilkår for fast ansettelse i full lærerpost at ved
mende var medlem av statskirken. Dessuten var det for fast ansettelse krav om
men fra lærerseminar eller examen artium; etter L § 26 var likevel avlagt teor
og praktisk prøve tilstrekkelig for undervisning i småskolen, og begrenset til v
fag i annen avdeling.

L § 28/K § 29 fastsatte at ledig lærerpost skulle kunngjøres ledig med angi
av postens vilkår og søknadsfristen, men unntok bl.a. timelærerposter, vikaria
andre midlertidige ansettelser.

Etter L § 29/K § 30 kunne herreds-/kommunestyret fastsette, etter å ha fåt
lestyrets uttalelse, at inntil tredjedelen av de fullstendige lærerposter som ble 
etter den høyere avdeling, og inntil halvdelen av de poster som ble lønnet ett
lavere avdeling, skulle holdes besatte på tre måneders oppsigelse. De øvrig
stendige lærerposter skulle besettes fast.

Ved ansettelse i fast lærerpost kunne søker som ikke tidligere hadde vært
i fullstendig lærerpost i folkeskolen, ansettes på prøve, dog ikke for lengre tid
ett år.

Regelen kan sees som et kompromiss mellom ordningen etter byskole
av 1848 (alle stillinger på 3 måneders oppsigelse) og ordningen etter la
skoleloven av 1860 (ingen stilling på oppsigelse). - I kommisjonsutkaste
66) ble regelen begrunnet med at den «sikret Kommunerne, at de ikke s
blive belemrede med uduelige eller ligegyldige Lærere, og paa den a
Side at have skaffet Lærerstanden i det Hele den Tryghed med Hens
Fremtiden, som er en væsentlig Betingelse for, at den kan føle sig til
med sin Stilling. «Man hadde også hatt for Øye «det Tilfælde ... at Bør
let i en By aftager, eller Søgningen til andre Skoler tiltager saa mege
Folkeskolen ikke længere tiltrænger saa mange Lærere som før», sam
som det ble adgang til å ansette i de ikke faste poster lærere som ikke 
bestått de foreskrevne prøver. Kommisjonen antok at dette «i enkelte
fælde...kunne tilføre Skolerne brugbare Kræfter, som ellers ikke vilde h
været at erholde, uden at drage til Følge, at unge Mennesker, som Øn
ofre sig for Lærerkaldet, undlade at forberede sig dertil paa sædvanlig 
de.» Kommisjonsforslaget ble lagt til grunn i prinsippet, men i den vedt
bestemmelse ble antallet oppsigelige lærerposter større enn etter kom
nens forslag; den hadde bare foreslått at halvparten av lærerne i den l
lønnsgruppe kunne være oppsigelige.

Etter L § 30/K § 31 skulle samtlige lærerposter besettes av skoles
For landsskolen foreskrev § 30 at skolestyret først skulle gi skolek

sen eller kretsens tillitsvalgte anledning til å uttale seg om søkerne. 
begge lover skulle skolestyrets beslutning forelegges overtilsynet før 
av søkerne ble ansatt. Skulle overtilsynet finne at en annen søker var å
trekke, kunne overtilsynet forelegge saken for herredsstyret/formannsk
Var dette enig med overtilsynet, var skolestyret forpliktet til å ansette 
søker som overtilsynet foretrakk.

Det synes tvilsomt om denne saksbehandling representerte noe m
bart inngrep i skolestyrets myndighet, jfr. Høigård og Ruge, l.c., s. 158, som
opplyser at det praktisk talt aldri forekom at kommunestyret gikk fra 
som skolestyret hadde vedtatt, og at dette var en ordning som lærerst
var lite tilfreds med; en beskrivelse som synes stemme med Ot.prp. 37
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s. 38 flg. og de der omtalte forhold. Bestemmelsene ble endret i 1915
nedenfor.

For landsskolen foreskrev § 30 tilsvarende fremgangsmåte ved a
telse av hjelpelærere, hvis denne skulle undervise en hel krets eller kl

For ansettelse av andre lærerposter skulle etter begge lover bar
innberetning til overtilsynet.

Ikke fast ansatte kunne oppsies med tre måneders varsel, med mindre andre
var bestemt ved ansettelsen, begge lovers § 34.

Ved lover av 15. aug. 1908 (nr. 2 og 3) ble skolelovene endret slik at s
direktøren skulle ha hatt anledning til å uttale seg «forinden endelig be
ning om opsigelse fattes». Endringen ble begrunnet med at skoledirek
burde ha kjennskap til saken før beslutning om ansettelse av ny lære
forelagt ham etter L § 30/K § 31. «Spørsmaalet om en lærers opsige
en sag af saavidt stor betydning, at det ialfald synes rimeligt, at overtils
gives anledning til derom paa forhaand at udtale sig»; spørsmålet ville
ved få «en saameget omhyggeligere drøftelse, hvorunder de forskje
hensyn kan komme til sin ret», jfr. Ot. prp. 20/1906-07 s. 26.

Fast ansatte kunne, når de utviste uduelighet eller la for dagen utilbørlig forh
tjeneste eller liv, eller når deres forhold forøvrig gjorde dem uskikket til forsva
å røkte deres lærergjerning, avskjediges av skolestyret når dette og overtilsyn
enige om det, etter at vedkommende hadde fått anledning til å uttale seg 
landskoleloven også tilsynsutvalget.

For grove forseelser kunne skolestyret straks fjerne en lærer eller lærerin
virksomhet i skolen, inntil avskjedigelse kunne finne sted, eller dom ble erve
Vedkommende skulle nyte full lønn inntil forholdet var påkjent ved endelig d
eller avskjedigelse hadde funnet sted.

Lærer eller lærerinne var forpliktet til å gi to måneders oppsigelse, begge l
§ 35.

I kommisjonsutkastet av 1873 var det foreslått tre måneders oppsigels
lærernes side, mens kommisjonsutkastet av 1887 nøyde seg med å f
to måneders oppsigelsesfrist. Sistnevnte kommisjon anførte bare at be
melsen ville sikre skolestyret mot ulempene ved at en lærer «som det t
skal være skeet, fordrer at aftræde uden Varsel paa Grund af Forflyttel
ler Stillingsforandring» (s. 78). Kommisjonsukastet av 1873 s. 182-183
utsatte at en lærer kunne være ansatt «paa bestemt Tid eller paa Vilk
Fratrædelse skal finde Sted uden opsigelse, eller naar en vis Begivenh
Ex. en Klasses Inddragning) indtræder. Er intet bindende aftalt eller kl
forudsat ved Lærerens eller Lærerindens Antagelse, indtræder Regele
de tre Maaneders Opsigelse.» Forøvrig påpekte kommisjonen de ule
som kunne inntre ved en umiddelbar fratredelse. - Slik loven ble vedtat
nes det tvilsomt om det var adgang til å ansette en lærer på slike vilkå
kommisjonen av 1873 angir; særlig hvor betingelsen er knyttet til en u
fremtidig begivenhet. Formentlig måtte vedkommende lærer sies opp
den fastsatte tre måneders frist etter begge lovers § 34.

I begge lovers § 33 var gitt regler om lærernes og lærerinnenes plikter. Und
ningen skulle være overensstemmende med undervisningsplanen og lærebøk
gjennom undervisningen og ved gjennomførelsen av skolens bestemmels
orden og tukt skulle de medvirke til elevenes oppdragelse som kristne og me
mer av det norske statssamfunn. De skulle virke for at skolen ble stadig sø
elevene, og forøvrig ha sin oppmerksomhet henvendt på deres forhold utenfo
len. Videre skulle de bl.a. rette seg etter de bestemmelser som ble opptatt i s
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plan, eller ble gitt av skolestyret ved alminnelig forskrift eller ved særskilt bes
ning.

Etter begge lovers § 36 kunne lærerne forlange den opptjente lønn utbeta
hver måneds utgang. L § 36 fastsatte at dette også gjaldt kostgodtgjørelse
alderstillegg skulle utbetales halvårlig ved utgangen av juni og desember.

En prinsipiell nydannelse var reglene om skoleråd; etter K § 37 utgjorde «samt
lige ved en Kjøbstads ansatte Lærere og Lærerinder ... et Skoleraad til fælles
lægning om de nævnte Skolers Anliggender». Skoleinspektøren, eventuelt e
lem av skolestyret, var rådets formann. Skolerådet skulle høres av skoles
enhver sak som angikk folkeskolens alminnelige ordning; bl.a. antallet klasser
tak og oppflytning av elever; om årsprøve skulle holdes og eventuelt ordnes; a
nelige bestemmelser «om orden og Tugt», lærebøker og undervisningsplan
skolestyrets forlangende var skolerådet forpliktet til «at ytre sig om enhver S
sag», § 39.

Som omtalt ovenfor var skoleråd fra tidligere kjent i lovgivningen om de
dergående skoler; allerede frdn. av 7. nov. 1809 fastsatte at rektor og
lærere utgjorde et skoleråd, og ved loven av 17. juni 1869 ble ordnin
utvidet slik at skolerådet besto av skolens rektor og de faste lærerne
almueskoleloven for kjøbstedene i 1889 § 37 ble skoleråd etablert for s
lige lærere og lærerinner i hele kjøbstaden; ikke bare for lærerperso
ved den enkelte skole; etter § 37, tredje ledd kunne skolestyret fastse
det for hver skole skulle være et lærerråd bestående av skolens lærere
rerinner. Et slikt lærerråd kom i tilfelle i tillegg til skolerådet, og som org
underordnet skolerådet, jfr. Ot.forh. 1880 s. 302-311, særlig 307-308.

Bestemmelsene om skoleråd ble av kommisjonen begrunnet slik 
stillingen 1873 s. 66-67): «At den Indsigt og Erfaring, som Lærerne h
erhvervet sig under sin opdragelses- og Undervisningsvirksomhed, faa
dflydelse paa Bestemmelsen om Skolens indre Ordning derved, at der
Lærerne Adgang til direkte eller gjennem en Repræsentant at udtale sig
de vigtigere Spørgsmaal, som reises om Maaden, hvorpaa, og Form
hvorunder deres Virksomhed hensiktsmæssigst kan og bør udøves, a
Kommissionen vil være i Skolens Interesse». Ordningen med repres
sjon i skolestyret som landsskoleloven av 1860 etablerte hadde nok de
me formål for øye, men i en by kunne formålet oppnås mer fullstendig
mer tilfredsstillende om samtlige Lærere kunne uttale seg om skolens a
gender. Derved unngikk man også den ulempe som lå hvor en enkelt 
ble tatt opp i skolestyret; «ingen af dem bringes i den unegtelig noget s
ve Stilling at skulle være sin egen og sine sideordnede Kollegers nærm
Foresatte.»

Var antallet lærere og lærerinner i kjøpstaden høyere enn 60, k
skolerådet ordnes ved et utvalg av skolestyrerne og lærerne/lærerin
Utvalget skulle ha minst 60 medlemmer; valgt i særskilte møter av læ
og lærerinner; forholdsmessig representert, § 37, annet ledd.

Etter landsskolelovens § 37 var herredets lærere og lærerinner forpliktet til to
ger årlig å tre sammen med skolestyret til forhandling om skolens virksomhe
stand og midler til å fremme dens formål. Den tid som gikk med til disse m
skulle fragå i lærernes skoletid uten fradrag i lønn og kostgodtgjørelse.

Forholdene for landsfolkeskolen lå ikke slik an at det kunne etableres
skoleråd etter kjøbstad-lovens mønster. For å fremme et virksomt sa
beid for hele herredets skolevesen, og etter forbilde av Sveits lovgivn
ble bestemmelsen foreslått, jfr. kommisjonsinnstillingen (1887) s. 79.
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Etter landsskolelovens § 47 c var lærerne, på samme måte som etter loven a
representert i skolestyret med én lærer eller lærerinne i full post, valgt for to 
lærerpersonalet i et møte ledet av skolerådets formann.

Noen tilsvarende representasjon fikk kjøpstedenes lærere ikke ved lov
1889, jfr. Ot.forh. 1889 s. 600 flg., på tross av at slik representasjon ble
tatt av Stortinget i 1880 (jfr. Ot.forh. 1880 s. 287-302) og hadde flert
Stortinget i 1888 (jfr. Ot.forh. 1888 s. 711-845). Synspunktet i 1889 va
lærerne ble indirekte representert ved at skoleinspektøren eller skoler
formann også var medlem av skolestyret. Allerede ved lov av 21. juli 1
ble imidlertid K § 47 endret slik at lærerne i de større byer fikk represen
ter i skolestyret. Var antallet hele lærerposter 30 eller mer skulle det ve
én lærer og én lærerinne; var antallet slike poster under 30, men over 5
le det velges én lærer eller lærerinne. De som ble valgt måtte inneh
post. Valg skulle skje i samlet møte, unntatt hvor det skulle velges lær
lærerinne - lærerne og lærerinnene skulle da velge sin respektive repr
tant i særskilt møte. Møtene ble ledet av skolestyrets formann. At lær
ikke fikk representasjonsrett i de minste kjøpstedene, ble begrunnet m
skolerådets formann som regel var en lærer i full post, og at skolest
medlemmer under såvidt enkle forhold måtte antas å ha «et noget me
dgaaende Kjendskab til Skolens daglige Arbeide», jfr. Indst. O. IX. (18
s. 17.

Ved lov av 15. aug. 1908 (nr. 3) ble landsskolelovens § 47 c endret, slik at 
lærere fikk samme representasjonsrett som sine kolleger i kjøpstedene, men
det skulle velges én lærer og én lærerinne allerede når antallet hele poster o
15. Det ble bl.a. vist til at i de større kommuner underviste lærerinnene oftest i
skolen mens lærerne gjerne underviste i storskolen; ble bare én lærer valg
denne oftest vare lite kjent med de forhold som lærerinnene arbeidet unde
omvendt, jfr. Indst. O. V. (1908) s. 7. Tilsvarende endring ble gjort for folkesko
i kjøpstedene ved lov av samme dato (nr. 2) § 40 c.

10  ENDRINGER I FOLKESKOLELOVENE FREM TIL MELLOM-
KRIGSTIDEN

Ved en lang rekke lovendringer etter 1889 - omtrent en lovendring minst hver a
år - ble de forskjellige undervisningsfag, undervisningstiden og lærerlønnin
m.v. detaljregulert, og satser for statens tilskudd til skolenes drift og til lærerløn
gene m.v. fastsatt. Med et såvidt stort lovstoff er emnet nokså uoversiktlig. He
forsøksvis gis et overblikk over særlig de viktigste bestemmelser av betydnin
lærernes rettsstilling. Det vil føre alt for langt å gå inn på enkeltheter i det sy
som ble utviklet for statens tilskudd til kommunene forsåvidt angår lærerlønnin
m.v.; det får være tilstrekkelig å nevne at det i grove trekk var slik at staten g
enkelte kommuner tilskudd til lærernes grunnlønn (etter landsskoleloven slik
lød i 1915, § 38 nr. 1 og 3, kunne tilskuddet løpe opp i 80 % for de Økonom
svake kommuner, mens normaltilskuddssatsen var 45 %). Alderstillegg, amtst
og ekstraordinære amtstillegg ble derimot fullt ut betalt av staten gjennom a
(fylket).

Ved lov av 18. sept. 1909 (nr. 2) ble for kjøpstedenes vedkommende
reglene om de kommunale lønnsvedtekter i § 24 forenklet; istedenfor å he
lærerstillingene til en høyere og en lavere lønningsgruppe, med alderstillegg, 
det i vedtekten fremtidig bare fastsettes grunnlønn for de fullstendige lærerp
og alderstilleggenes størrelse. Som en konsekvens av denne endring ble og
endret, slik at inntil en tredjedel av de fullstendige lærerposter kunne besettes
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måneders oppsigelse. Den tidligere ordning med inntil en tredjedel oppsig
lærere i høyere lønnsgruppe, og inntil halvparten oppsigelige i lavere lønnsg
kunne ikke lenger opprettholdes.

De tidligere forholdstall i landsskoleloven § 29 ble imidlertid stående uend
én tredjedel i høyere lønnsgruppe, men inntil halvparten av lavere lønnsgr
Dette hadde formentlig sammenheng med at det i landsskolen ble opprettho
ordning med småskole og storskole, mens skolen i byene var enhetsskole. M
holdet kan også ha hatt sammenheng med at det i småskolen var flest lærerin
at disse som gruppe ikke greide å få gjennomslag for sine interesser i s
utstrekning som deres mannlige kolleger, kanskje fordi de sistnevnt ikke frem
eller støttet lærerinnenes interesser på bl.a. dette punkt.

I begge lover ble det dessuten fastsatt et generelt forbud mot at det i kunng
av ledig lærerstilling ble gjort noe krav om at søkerne skulle gi opplysning om
stilling til tidens politiske eller kulturelle stridsspørsmål, § 29.

Bakgrunnen for tillegget til § 29 var at et par skolestyrere hadde kunn
ledige lærerposter, og begjært opplyst om søkerne var «rigsmaals-
landsmaalsvenlige», jfr. tillegg 2 til Innst. O. XII (1909) s. 1-2. Etter en i
gående debatt i Odelstinget, hvor bl.a. representanten Larsen fremsa
forslag som senere ble vedtatt, ble bestemmelsen gjort generell. Flere
fremhevet at forslaget bare gjaldt kunngjøringen, og at det var en fare 
tilsvarende opplysninger ble søkt tilveiebragt gjennom underhåndshen
delser. Enkelte talere tok avstand fra at dette ble gjort, og karakteriserte
som usmakelig.

I landsskoleloven ble det i § 20 påbudt at amtsformannskapet skulle fastsette
fire alderstillegg, som skulle oppnås etter 4, 8, 12 og 15 års tjeneste. Tjenes
forskjellige skoleslag kunne legges sammen. For kjøpstedene skulle de alders
som staten ga bidrag til oppnås etter 3, 6, 9 og 12 års tjeneste, § 24 c. Også he
tjenestetid i forskjellige skoleslag legges sammen.

Ved den påfølgende endringslov av 13. aug. 1915 ble landsskolelovens § 
6 igjen endret, slik at opptjeningstiden for alderstillegg ble den samme som i 
stedene.

Ved endringslov av 13. aug. 1915 nr. 1 til landsskoleloven ble det tidligere 
tingede krav om at læreren måtte være medlem av statskirken sterkt modi
ansettelsesprosedyren ble noe endret, bl.a. ved en betinget adgang til å bringe
telsesspørsmål inn for departementet; og lærernes forpliktelse til å overta tje
ved annen skole i tilfelle nedleggelse eller omorganisering av skolen ble fas
Regler om vikarkasse ble introdusert; retten til skyss- og flyttegodtgjørelse fas
og som ovenfor nevnt ble opptjeningstiden for alderstillegg redusert og lær
representasjon i skolestyret utvidet. Ved lov av 14. des. 1917 (nr. l) ble skole
for kjøpstedene tilsvarende endret på de fleste punkter.

Kravet om medlemskap i statskirken ble i L § 26, 2. ledd/K § 28, 2. l
begrenset til bare å gjelde hvor den som skulle ansettes ville få undervi
i kristendomskunnskap, eller føre tilsyn med slik undervisning, f.ek
egenskap av bestyrer eller inspektør. Endringsforslaget ble fremsatt a
kekomitéen, jfr. Indst. O. XII (1914) s. 42 og enstemmig vedtatt av Od
og Lagting.

For å kunne ansettes som bestyrer eller inspektør ble det i L § 26, 6. ledd/K §
ledd fastsatt at vedkommende måtte ha arbeidet i folkeskolens tjeneste i min
år, og ha den lovbestemte utdannelse for folkeskolens lærere.
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Ansettelsesprosedyren ble endret for å sikre at lærerne ble ansatt ut fra s
kriterier. Til gjengjeld ble ansettelsesprosedyren noe komplisert.

Før skolestyret traff vedtak om ansettelse, skulle - som tidligere - kre
eller kretsens tilsynsutvalg ha hatt anledning til å uttale seg om søk
Deretter skulle skolestyrets vedtak forelegges skoledirektøren. Foreslo
ledirektøren en annen søker enn skolestyret, og skolestyret fasthold
vedtak, kunne skoledirektøren forelegge saken for herredsstyret. Var
redsstyret enig med skoledirektøren, var skolestyret forpliktet til å an
den søker skoledirektøren hadde foreslått, § 30, 2. ledd. I Ot.prp. 37/19
41 er anført at herredsstyrets behandling representert en så liten betry
mot misbruk «at bestemmelsen herom vistnok helt kunde sløifes». Bl.a
der henvisning til at staten dekket minst halvparten av utgiftene til lærer
ningene ble L § 30/K § 31 gitt et nytt tredje ledd. Det ble der fastsatt a
skolestyret med to tredjedels flertall fastholdt sin beslutning, og to tredj
ler av herredsstyret var enige med skolestyret, skulle den søker ansette
skolestyret foreslo. Men om så stort flertall ikke ble oppnådd, kunne sk
direktøren forelegge saken for departementet til endelig avgjørelse. De
merkes at bestemmelsen ikke ga søkerne noe klagerett; bare skoled
ren kunne bestemme at spørsmålet skulle forelegges departementet.

For at ansettelsesspørsmålet kunne bli avklart så snart som mulig
det i begge lovers § 35 fastsatt at når en lærer hadde mottatt ansettel
ny post i folkeskolen, eller hvor det var gått én måned etter at han hadd
meddelelse om den nye ansettelse, var hans tidligere post i folkesko
anse som oppsagt fra den tid da ansettelsen i den nye post fant sted. 
ble fastsatt at skolestyre som ansatte en ny lærer, snarest mulig skul
derrette såvel læreren som skolestyret i den kommune hvor læreren tid
var ansatt om ansettelsen. Underretningen til læreren skulle sendes
saadan maate, at dens fremkomst lar sig ettervise». Det var forutsatt 
reren «inden et rimelig tidsrum blir nødt til at træffe sit valg», jfr. Ot.p
37/1914 s. 49. Formentlig måtte bestemmelsen foreståes slik at læ
kunne avverge at oppsigelse i den opprinnelige post begynt å løpe, 
meddele skolestyret på det nye sted at han allikevel ikke ønsket å motta
ten. I en uttalelse «av 12. feb. 1917 la imidlertid departementet til grunn
naar en lærer efter ansøkning er blit ansat i en lærerpost, er han retslig
det til posten. Ønsker han ikke at overta posten, maa han søke skole
om at frafalde ansættelsen, og hvis skolestyret ikke skulde gaa med he
maa han opsi sin post med lovlig varsel», Lt. 1917 s. 67.

I L § 34 ble også innført et nytt fjerde ledd: «Saafremt en eller flere av et he
folkeskoler besluttes nedlagt eller omorganisert, skal lærer, som herefter ans
være forpligtet til efter skolestyrets forlangende at overta hel eller delvis tjen
ved anden folkeskole, dog maa lærerens stilling ikke i væsentlig grad gjøres be
ligere, likesom hans løn derved ikke maa formindskes.» Bestemmelsen ko
etter forbilde av loven om høiere almenskoler av 1896, § 33.

I lovforarbeidene ble imidlertid presisert at forholdene var forskjellige i f
keskolen og i den høyere skole. For landsskolen ville bestemmelsen 
største betydning og anvendelse, «naar lærerpostene paa grund av ne
eller vekst i elevantallet maa undergaa forandring. Men skal lovbestem
sen bli praktisk anvendelig her, hvor skoleordningen er saa forskjellig,
man ikke uten videre ta loven om den høiere skole til forbillede. Lære
forpligtelse ved skolers nedlæggelse eller omorganisation kan ikke
dskrænkes til blot at gjælde overgang «i tilsvarende stilling» ved anden
le, da lærerpostene ikke svarer til hinanden paa samme maate som
høiere skole. Og hvad der mest trænges for landsskolens vedkommen
en bestemmelse, som tilpligter lærerne at overta ogsaa delvis tjenes
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anden skole, naar regulering medfører forandring i skolekommunens læ
poster. Hvor langt et skolestyre her kan gaa overfor en lærer, uten at s
gen kan siges at bli væsentlig forandret, vil selvfølgelig til en vis grad b
paa et skjøn. Skolestyrets beslutning maa derfor av læreren kunne ind
for overtilsynet til endelig avgjørelse», jfr. Indst. O. XX (1912) s. 22-23
Ot.prp. 37/1914 s. 48.

Begge lovers § 33 e) ga hjemmel for skolestyret til å fastsette at lærerne skulle
innskudd i vikarkasse med inntil 2 % av lønnen inklusive alderstillegg. Det var
utsetningen at vikarkassene ville tre istedet for kretssykekasser, jfr. Ot.prp. 37
s. 46.

Det synes atskillig tvilsomt om denne bestemmelse ga en amtskomm
vikarkasse hjemmel til å kreve at alle amtets landkommuner meldte sin
rere inn i vikarkassen, slik departementet la til grunn i en uttalelse av
jan. 1917, Lt. 1917 s. 6. Ved lov om sykeforsikring av 6. aug. 1915 (n
§ 54 nr. 2 kunne vikarkasse tre i stedet for offentlig kretssykekasse de
vikarkassen sikret lærerpersonalet «i sygdomstilfælde bibehold av fuld
for en tid av mindst 6 maaneder - eller et dertil svarende timetal - i 12
hinanden følgende maaneder». I brev av 8. juni 1917 uttalte departem
at siden ingen lærer «har saa lang sammenhængende arbeidstid som 
uten mellemliggende ferier, er tilføielsen «eller et dertil svarende time
gjort for at sikre læreren ret til fri vikar i mindst saa mange timer, som
deholdes i 26 arbeidsuker. I feriene trænger jo en syk lærer ingen vika
vikarkassen vil derfor ikke ha nogen utgifter i anledning av hans sykdo
feriene. Har saaledes en lærer en undervisningstid av 36 timer om uke
han ret til fri vikar i mindst 936 timer (36 × 26) i 12 paa hinanden følgend
maaneder». For lærere i små poster - minsteantallet var 24 uker årlig fo
post - medførte dette «at han faar ret til fri vikar for hele (eller det meste
sin aarlige undervisningstid , Lt. 1917 s. 346. På den annen side ble d
tatt at vikarkassens forpliktelser ikke strakk seg lenger enn til sykdom
felle. Lønn i anledning svangerskapspermisjon og jordmorbidrag, ku
derfor ikke kreves, selv om slike ytelser kunne vært krevet av kretssyke
se, Lt.1917 s. 66.

Begge lovers § 33 femte ledd forberedte grunnen for en pensjonsordnin
lærerne. Bestemmelsen fastsatte at lærere som ble ansatt etter lovens ikrafttr
var forpliktet til å gjøre innskudd i offentlig eller kommunal pensjonskasse, og
følge de regler om aldersgrense m.v., som måtte bli fastsatt av statsmaktene

I L § 39 tredje ledd ble det fastsatt at lærerne hadde rett til fri skyss eller s
godtgjørelse etter reglene for offentlige tjenestemenns skyss- og kostgodtgjø
for flytting fra en krets til en annen, og når skolerutens ordning medførte reis
lands på minst 6 km eller til vanns.

I L § 20 nr. 5 ble forholdet mellom alderstillegg og permisjon regulert.

Var læreren ansatt i en post som ga rett til alderstillegg, kunne lærere
permisjon av skolestyret inntil tre måneder, med rett til å få permisjonst
medregnet til oppnåelsen av alderstillegg, og med rett til å få alderstille
permisjonstiden. For lengre tid krevdes samtykke av skoledirektøren. 
grunnen for denne regulering var at «den myndighet som tilstaar permi
nen (skolestyret) ikke samtidig er repræsentant for den kasse hv
alderstillæggene utredes. Disse gaar nemlig ikke for nogen del av kom
nekassen, men utelukkende av amtsskolekassen (som igjen har bidr
staten). — Det har derfor ... været meget let for lærere at oppnaa perm
endog for længere tid», jfr. Ot. prp. 37/1914 s. 32.
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Endringen av L § 20 nr. 5 kan også sees på bakgrunn av Rt. 1914 s
hvor skolestyret innvilget en lærer to års permisjon for videre utdann
ved Norges Landbrukshøyskole til utskiftningsassistent; en stilling ute
skolevesenet. Læreren ordnet selv med vikar som skolestyret godk
Samtlige instanser fant at permisjonstiden måtte medregnes ved bere
av tjenestetid for å oppnå alderstillegg, og departementets sondring 
som permisjon var gitt i skolens eller lærerens interesse ble underkjen
vilkårlig og uten støtte i loven. Det synes å følge av de underordnede re
premisser at så lenge læreren var innehaver av stillingen, og forbehol
øvrig ikke var tatt, måtte han ansees for å være i «tjeneste». Denne for
se ble iallfall lagt til grunn i departementets senere rundskriv 7. sept. 1
(Lt. 1915 s. 779-780). I en senere uttalelse la departementet til grunn a
glene om tjenestetidens beregning var preseptoriske, og at det derfo
kunne treffes vedtak om at tjenestetid under permisjon skulle komme 
kommende vikar tilgode ved beregningen av vikarens tjenestetid, jfr
1916 s. 171-172.

Ved endringslover av 5. juli 1918 (nr. 1 og 2) ble forholdene for midlertidige
vikarierende lærere noe forbedret ved at slik tjenestetid ble medregnet for op
ing av alderstillegg hvis tjenestetiden var minst fire uker i trekk i full post. For «f
vikarer» skulle hele tjenestetiden medregnes. L § 20 nr. 4/K § 22 C.

Spørsmålet om å godskrive tjenestetid for vikar som tjenestegjorde i 
stilling synes ikke å ha voldt vanskeligheter under lovforberedelsen; d
mot oppsto det prinsipielle spørsmål om både stillingsinnehaveren og 
ren kunne godskrives tjenestetid for samme tidsrom. Slikt ku
forekomme om stillingsinnehaveren var gitt permisjon for å utføre offen
verv eller for å skaffe seg videre utdannelse, «i disse tilfælde vil det v
rimelig om vikaren faar sit arbeide i posten tilgoderegnet som tjenestet
opnaaelse av alderstillæg», jfr. Ot. prp. 9/1918 s. 9 og Indst. O. XII (19
s. ll. Kirkekomitéen tilføyde at det i enkelte kommuner var antatt «saaka
faste vikarer for derved at sikre skolen at der er vikar at faa i paakomm
tilfælde. De avlønnes almindeligvis med den fastsatte grundløn. Den 
des av vikarkassen; men dersom de ikke har vikariert nok til at optjene
fastsatte grundløn, utredes det resterende av kommunekassen. Dette
heldig ordning for skolen, og for at sikre tilgang til slike stillinger, bør 
gives ret til fuld anciennitet.»

Ved samme endringslover ble også innført regler om etterlønn (1ønn etter død
for lærere, begge lovers § 36.

Bestemmelsen ga en avdød lærers etterlatte krav på lønn, pensjon elle
tepenger for én måned efter dødsfallet; for grunnlønnens vedkomm
skulle en måned regnes lik fire uker. Bestemmelsen ble motivert med a
nestemannsloven av 1918 § 12 ga tjenestemenn slik rett. «Loven om
ikke folkeskolelærerne, og departementet anbefaler derfor en tilsvar
bestemmelse optat i skoleloven», Ot. prp. 9/1918 s. 12.

Ved denne lovendring ble også lønnsfordelingen mellom lærer som sluttet og
som tiltrådte en stilling regulert i K § 24 f, slik at lønnen for sommerferien ble 
delt med lønn for juli til den fratredende lærer, og lønn for august til den tiltrede
Som en konsekvens av denne fordelingsregel ble det også fastsatt at lærer so
tet ved sommerferiens begynnelse, måtte fratre ved utgangen av juli.

Før lovreguleringen ordnet de enkelte bykommuner seg noe forskjellig
aller fleste fulgte en praksis som tilsvarte den regel som ble lovfestet,
et par kommuner praktiserte skillet pr. 15. aug., og noen pr. 30. juni. «
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ne forskjellige praksis volder en del vanskeligheter ved forflyttelse av læ
re fra en kommune til en anden og ved læreres avgang ved sommerf
slutning. Det har saaledes ... hændt at lærere ved forflytning har komm
at oppebære løn på 2 forskjellige steder for samme tidsrum, og... det
kommer at kommuner trækker en del av feriegangen ind i kommuneka
Det sidste er... ikke mindre ulovlig end det første», jfr. Ot. prp. 12/191
6-7.

I begge lovers II ble også forholdet til aldersgrense og Statens Pensjonskasse
for at reglene skulle kunne få anvendelse også overfor lærere ansatt før den ti
lovendring av 14. des. 1917, som tilføyde § 33 e, trådte i kraft.

Overgangsbestemmelsen fastsatte at lærer som ville oppnå den lønn s
vene fastsatte, måtte finne seg i å bli medlem av Statens Pensjonskas
i å fratre ved den aldersgrense som måtte bli fastsatt. Selv om det va
delaktig for lærerne å bli medlemmer av pensjonskassen, anså depart
tet det for sikrest å lovfeste en slik forpliktelse.

På samme måte som det var gjort overfor statens tjenestemen
lønnsreguleringen av 1917, ble det i overgangsbestemmelsen fastsatt
hver lærer hadde krav på å få av kommunen en lønnsforbedring som
minst så stor at han ikke fikk lavere nettolønn ved å forpliktes til innsk
i pensjonskassen, enn han hadde etter det dengang gjeldende regula
Indst. O. XIII (1918) s. 8.

11  DEN HØYERE ALMENSKOLE 1896-1935
Loven om høiere almenskoler av 27. juli 1896 (nr. 2) medførte betydelige for
ringer; spesielt kan merkes at loven brøt med latin som obligatorisk fag og eta
en generell orientering mot et nyhumanistisk gymnas.

Loven var delt i to hovedavsnitt; første hovedavsnitt ga regler om «offen
høiere Almenskoler», og annet hovedavsnitt om kommunale og private h
almenskoler. Denne oppdeling i to hovedavsnitt avspeiler en overgangssitu
som imidlertid synes i det vesentligste å ha vært et tilbakelagt stadium allere
loven ble vedtatt.

Den tidligere lov av 1869 § 22 ga Kongen adgang til å gi kommunale og
vate skoler rett til å holde avgangseksamen med samme virkning so
fentlige middelskoler, og de bestemmelser som ble gitt for den offen
(statlige) middelskole «er i alle væsentlige stykker blevet normgivende
kommunernes høiere skoler og de tilsvarende privatskoler». Dessute
det i 1889 undervist flere elever i de kommunale enn i de statlige skoler
vendelsen av de bevilgede statsbidrag medførte også at et felles ove
for kommunale og statlige skoler etterhvert var etablert før loven av 1
bl.a. m.h.t. ansettelsesmyndigheten; her var departementet - spesielt 
rundskriv av 1888 - blitt skolenes overstyre, jfr. kommisjonsinnstillingen
1894 s. 263-264.

For de offentlige skoler fastsatte § 32 at bestyreren skulle ha tittel av rekto
øvrige faste lærere skulle være overlærere og adjunkter. Klasselærerstillingen
fallt. Kvinner skulle ha samme adgang som menn til å bli utnevnt som bestyre
lærere, § 33 siste ledd.

De faste lærere skulle utnevnes av Kongen, § 33 første ledd. Bestemmels
utsatte at disse lærere fortsatt skulle være embetsmenn. Under lovforberedel
det blitt inngående diskutert om lærernes status burde endres til bestillings
(tjenestemenn) for å oppnå en noe større adgang til å fjerne en lærer fra stil
når vedkommende ikke var i stand til forsvarlig å utføre tjenesten; også hvor fo
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det skyldtes fremskreden alder; dessuten var det behov for en større adgan
omdisponere lærerkreftene hvor det fant sted forandringer m.h.t. skolenes fo
Når loven opprettholdt embetsstatus for ikke å «gjøre lærernes stilling utrygg
må det sees på bakgrunn av de regler som samtidig ble vedtatt om lang ko
sjonstid, aldersgrense og omdisponeringsadgang.

Ingen kunne utnevnes til adjunkt uten først å ha vært konstituert som så
fem år. Etter konstitusjonstidens utløp skulle vedkommende enten ha «endelig
ættelse» eller fratre stillingen, § 33, annet ledd. Den lange prøvetid hadde sam
heng med stillingen som embetsmann; den sikrede rettsstilling måtte motsva
større forsiktighet ved lærernes ansettelse, jfr. kommisjonsinnstillingen (189
292.

Ved lov av 24. mai 1907 (nr. 3) ble § 33 endret, slik at to års konstitu
ble tilstrekkelig for ansettelse som adjunkt. Erfaringsmessig hadde en 
i løpet av fem år grodd så fast at man i tvilstilfelle hadde kviet seg for å 
ne ham; «man kommer let til at tage personlige hensyn, hensyn til, at d
være haardt at afskedige en mand, som først har ofret saa lang tid p
spesielle uddannelse og saa har arbeidet en længere tid i skolen; det v
vanskeligt for ham efter saa lang tids forløb at slaa ind paa noget nyt»
Ot.prp. 11/1906-07 s.ll.

Som følge av det nye lønnsregulativ av 1913 bortfallt adjunkttitte
ved lov av 25. juli 1913 (nr. 2) ble bestemmelsen om adjunkter derfor en
til å omfatte overlærere, jfr. Ot.prp. 36/1913 s. 1-3. Forøvrig forble best
melsen uforandret. Ved lov av 23. juli 1919 (nr. 4) ble adjunkt-tittelen g
innført, sammen med lektor-tittelen, mens overlærer-tittelen bort
(tittelen kunne dog beholdes av stillingsinnehaverne); forøvrig forble
stemmelsen fortsatt uforandret.

Ble en skole besluttet nedlagt eller omorganisert, var de lærere som etter l
ikrafttredelse ble fast utnevnt ved den offentlige høyere almenskole forpliktet
gå over til tjeneste i tilsvarende stilling ved en annen offentlig eller kommunal s
enn den læreren tidligere tjenestegjorde ved. Bestemmelse om slik overga
annen stilling skulle treffes av overstyret (departementet), og lærerens lønns
skulle forbli uforandrede, § 33 tredje ledd.

I kommisjonsinnstillingen (1894) s. 295 anførte mindretallet at nedlegg
eller omordning av offentlige skoler «i høieste grad gjøres vanskelig
kostbar ved den omstændighed, at lærerne er uafsettelige embeds
Ved § 22 i grundloven kan en embedsmand ikke forflyttes mod sin vilje
i denne bestemmelse turde være en hindring for, at en skoleembeds
skulde kunne ansættes paa den betingelse, at han i tilfælde af omordn
ler nedlæggelse af skole skulde være forpligtet til at gjøre tjeneste ve
anden ham af overstyret anviste skole. Muligheden af at stille saadann
tingelser synes at gjøre grundlovens bud til intet». Derimot kunne slike
tingelser utvilsomt stilles overfor bestillingsmenn. Flertallet antok at m
kunne oppnå den nødvendige frihet til omdisponering «ved at ansætt
hver lærer med forpligtelse til at lade sig forflytte» i tilfelle skolens nedl
gelse eller omordning, men kan ikke sees å ha kommen
grunnlovsspørsmålet (s. 292). Departementet fulgte mindretallet og la
til at lærerne ikke skulle ha status som embetsmenn, jfr. ot.prp. 8/1896 
mens kirkekomiteen sluttet seg til kommisjonens flertall, Indst. O.
(1896) s. 36 med den bemerkning at mindretallets grunnlovsforståelse
pe var holdbar: «En saadan Forflytning vil kun være umulig for det Tilf
de, at vedkommende Lærer udtrykkelig som hidtil udnævnes til Lærer
en bestemt Skole... men ikke saafremt han kun meddeles Bestalling om
junkt osv. i det offentlige høiere Almenskolevæsens Tjeneste meden
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Maade». - Også ut fra dagens rettsoppfatning må det formentlig antas a
disponeringsadgangen ikke stred mot grunnlovsbestemmelsen, jfr. In
ling om avskjedigelse m.v. av embetsmann (1971) s. 12-13 og Eilert S
Lund: Rettsforholdet mellom staten og dens embetsmenn (1971) sæ
65 flg. med henvisninger.

De faste lærere var etter § 33 fjerde ledd forpliktet til å fratre stillingen ved fylt
år med den pensjon de hadde opptjent ved innskudd i pensjonskassen for stat
nestemenn, medmindre de av departementet ble oppfordret til å bli i stillingen 
videre.

Ved lov av 31. mai 1873, med senere tilleggslov av 18. mai 1876, va
etablert en pensjonskasse for statens bestillingsmenn; denne omfatte
lærerne ved de høyere almenskoler.

I forbindelse med vedtagelsen av lov av 20. april 1917 om pensjons
ningen for statens tjenestemenn ble også vedtatt lov av 14. mai 1917 (
om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. Loven fastsatte den alm
lige aldersgrense til 70 år for menn og 65 år for kvinner, § 2. Det oppsto
ved uoverensstemmelse i forhold til § 33 fjerde ledd i loven om den hø
almenskole; bestemmelsen ble derfor opphevet ved lov av 16. mai 192
2). - Ved stortingsbeslutning av 7. mars 1914 ble lærerpersonalet ve
fentlige og statsunderstøttede kommunale høiere almenskoler forplikt
«foreløpig at avsætte av den regulerte løn 6 pct. til indskud i en spare
for senere at overføres til en pensjonskasse» om ikke vedkommende 
nen måte hadde sikret seg pensjon. Ved lønnsregulativet av 1913 II v
«fastsatt at samtlige lærere som regulativet omfattet måtte finne seg i d
stemmelser som statsmaktene måtte fastsette om deres pensjonsforh

Departementet (overstyret) ansatte på tre måneders oppsigelse de fornødne 
rere. Rektor kunne ansette vikarer for en tid av inntil en måned, mens lengre
riater måtte besettes av departementet, § 34.

For utilbørlig forhold kunne departementet straks fjerne en lærer fra skole
spørsmålet om suspensjon eller avskjedigelse var avgjort. Vedkommende 
nyte sin lønn til endelig avgjørelse hadde funnet sted, § 35.

Det pålå rektor å ivareta skolens anliggender. Rektor var de øvrige lær
nærmeste foresatte, og skulle som sådan føre tilsyn med skolens «Underv
Tugt og Orden», § 36. Departementet kunne ansette en eller flere av lærerpers
som tilsynslærer, § 37.

Når rektor hadde forfall, eller rektoratet var ledig, var den av skolens læ
som overstyret antok til det, forpliktet til mot en av overstyret bestemt g
gjørelse å utføre de rektor påhvilende forretninger. Når en lærer hadd
fall, eller en lærerpost var ledig, var enhver av skolens faste lærere forp
til å utføre de forretninger som rektor i den anledning måtte pålegge 
Departementet bestemte om det skulle ytes noen godtgjørelse, § 38. V
utgifter ved sykdomsforfall inntil tre måneder skulle dekkes av skolekas
Om vikarutgifter skulle dekkes på denne måte, helt eller delvis, ut ove
måneder ble avgjort av departementet.

De fast ansatte læreres timetall ble fastsatt av departementet etter forslag fra 
§ 39.

Etter § 41 skulle det ved hver skole være et skoleråd med rektor som form
og de faste lærere som medlemmer. De andre lærere kunne tilkalles av rek
delta i forhandlingene, men uten stemmerett. Skolerådet skulle etter § 43 av
saker om elevers opptak og oppflytting; bedømmelse av elevenes flid, fremga
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sedelige forhold, og bortvisning av elever. Skolerådet skulle også foreslå be
melser om den daglige skoletid og ferier, samt om skolens tugt og orden. To a
lerådets medlemmer skulle sammen med rektor avgjøre innkjøp til skolens bib
og vrige samlinger.

Etter § 44 skulle dessuten rektor høre skolerådets uttalelse før han avga i
ling i saker om nye lærebøker, fagfordelingen blant skolens lærere, fordeling a
plasser og stipendier; linjevalg, alternative fag og klasseantallet, samt oversla
skolens inntekter og utgifter for hver budsjett-termin. Utskrift av skolerådets
handlingsprotokoll skulle medfølge ved disse sakers videre behandling i dep
ment eller forstanderskap.

Skolerådet skulle også behandle de saker som måtte bli fastsatt ved regl
eller forelagt det av rektor, § 45.

Ingen av skolens faste lærere måtte uten overstyrets samtykke være be
eller lærer ved noen annen skole, § 46.

Forsåvidt det måtte gis lærerkandidater adgang til praktiske øvelser ved
lene, eller det ble gjort dem til plikt å avlegge prøver der, var enhver fast lære
pliktet til, overensstemmende med den derom utferdigede instruks, å veile
bistå under samme, § 47.

Reglene i lovens annet avsnitt om de kommunale og private høyere al
skoler utvisket i betydelig grad forskjellen mellom disse skoler og de off
lige (statens) skoler hvis staten støttet skolen ved bevilgninger. Forskj
ble ytterligere utvisket ved de vilkår som kunne stilles for skolens e
mensrett; etter § 72 bl.a. at lærerpersonalet hadde en utdannelse tilsv
den som ble krevet i de statlige skoler, og at lærernes lønninger var god
av departementet. For skole med statstilskudd var departementet over
på samme måte som for statlige skoler, § 69 jfr. § 48. Dersom lærerp
nalets lønn ikke var lavere enn deres statlige kollegers begynnelses
hadde de rett til å kalle seg overlærer; adjunkt eller rektor, § 71 annet 
Kommunestyret skulle fastsette lønningsvilkårene for de fullstendige læ
postene, men bare i henhold til de av departementet med Stortingets
tykke fastsatte regler, § 71 første ledd. Tjenesteår som lærer skulle r
like uansett om de refererte seg til statlig eller kommunal tjeneste hvis
rerne ble ansatt av departementet.

Skolens bestyrere og lærerpersonalet ellers skulle ansettes av departement
forslag fra forstanderskapet, § 70. Adjunkter, overlærere og rektorer ved kom
nale skoler skulle ansettes fast, adjunkter dog regelmessig først etter 5 års ko
sjon. På begjæring av skolestyret kunne de avskjediges av departementet 
hadde vist utilbørlig forhold i tjeneste eller liv eller forøvrig var uskikket til å rø
sin gjerning forsvarlig. Begjæring om en lærers avskjed var kun gyldig hvis m
to tredjedeler av forstanderskapets medlemmer var enige om å fremsette d
øvrige lærere skulle ansettes på oppsigelse, § 71, 3. ledd.

Etter § 69, 2.ledd skulle kommunestyret fastsette besetemmelser om bl.a
leråd og forstanderskap, men også her var departementets samtykke nødven

Selv om de vesentligste ulikheter mellom statlige skoler og kommunale/pr
skoler ble rettet opp ved lovens regler, besto likevel den prinsipielle forskjell i læ
personalets status at det bare var lærerpersonalet ved statens skoler som
smykke seg med embetsmannsbetegnelse; lærerne ved kommunale/private
måtte klare seg med status av bestillingsmenn (tjenestemenn).
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12  REDUKSJONEN AV LÆRERLØNNINGENE I 1920-ÅRENE
Ved endringslov av 25. feb. 1921 (nr. 1 og 2) ble det i begge skolelover tatt f
hold om omregulering/nedregulering av lønningene. Forbeholdet var knyttet t
forbehold som Stortinget hadde tatt i lønnsregulativet for statens tjenestemen

»Forsåvidt Stortinget i henhold til de forbehold, som er tatt i det alminde
lønnsregulativ for statens tjenestemenn A I § l, beslutter omregulering 
nedregulering av statstjenestemennenes lønninger, skal sådan regu
også kunne foretas for de tjenestemenn, som omfattes av nærværend

Ved endringslover av 13. mai 1927 (nr. 1 og 2) ble L § 27 og K § 26 3.ledd op
vet. Bestemmelsene satte forbud mot at det ble foretatt endringer i lovens fors
om lønn og ansettelsesbetingelser/endringer i kommunal lønnsvedtekt til ska
allerede ansatte lærere.

Opphevelsen av disse bestemmelser ble motivert med at de var blitt overfl
etter lovforbeholdet av 1921, og at «man med hensyn til lønnsregulering for læ
må se denne i sammenheng med en almindelig regulering av statstjenesteme
lønninger», jfr. Ot. prp. 5/1927 s. 5. Kirkekomitéen fulgte ikke departemente
dette punkt, jfr. Innst. O IX (1927) s. 15. I Odelstinget ble opphevelse vedtatt
en temmelig skarp debatt. - Som anført av kirkekomitéens flertall, medførte n
endringsloven av 1921 at skolelovenes regler ble overflødige; endringslove
1921 gjaldt en særlig situasjon, mens skolelovens bestemmelser var genere
innhentet uttalelse fra Justisdepartementet, referert av statsråden (Ot.forh. 1
209), konkluderte med at skolelovenes regler «hindrer, at der i en lønnsvedte
tas forbehold om nedsettelse av lønnen for fast ansatte lærere».

Spørsmålet om det var nødvendig å oppheve L § 27/K § 26 for å kunne red
eller omregulere lærernes lønn, alderstillegg m.v. avhenger av hvordan forh
var mellom disse to lovregler og bestemmelsen i endringsloven av 1921 II. I så
seende kan det ut fra alminnelige rettskildeprinsipper neppe være tvilsomt at 
bestemmelsen som den nyere lov måtte være avgjørende, så langt det måt
motstrid mellom ny og eldre lovgivning. Dette ble også resultatet i rettspraksis
Rt.1930.553 og Rt.1930.1313. Forsåvidt kan det sies at det var unødvendig 
heve L § 27/ K § 26; enten fulgte adgangen til reduksjon av 1921-bestemmels
da kunne L § 27/K § 26 fortsatt bestå, eller også var det ikke adgang til slik re
sjon etter 1921-bestemmelsen, men i så fall ga det ikke hjemmel for reduksjo
§ 27/K § 26 ble opphevet. Reduksjon måtte i så fall ha et annet eller ytterl
grunnlag. Adgangen til fremtidig regulering av lønningene, også til lærernes ug
synes imidlertid å måtte være blitt vesentlig mer åpen ved opphevelsen av L §
§ 26. Så lenge skolelovene var gjeldende, representerte de et klart forbud 
kommunen ensidig endret lønn og lønnsvilkår til lærernes ugunst. Særlig vikti
det ha vært at det heller ikke kunne tas forbehold om slik regulering, jfr. i d
sammenheng også Justisdepartementets uttalelse til Kirke- og skolekomité
mars 1927. Hadde slike forbehold kunnet tas, ville skolelovens bestemmelser
liteten blitt praktisk sett uten nevneverdig betydning.

I og med at bestemmelsene ble opphevet besto nok fortsatt det arbeids- 
nestemannsrettslige utgangspunkt - forsåvidt i tråd med det generelle privatre
prinsipp - at kommunen som den ene part i forholdet ikke ensidig kunne end
fastsatte vilkår. Men fremtidig, og spesielt i forhold til senere ansatte lærere,
kommunen kunne innta forbehold om slik regulering. I utgangspunktet aksep
forbehold såvel privatrettslig som tjenestemanns- og arbeidsrettslig; særlig så
et forbehold er gjort tilstrekkelig spesifikt. På denne bakgrunn synes derfor op
velsen av skolelovenes regler å innebære en svekkelse av lærerstandens retts
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I avgjørelsen i Rt. 1930 s. 553 omtaler l. voterende også forholdet til sk
lovenes regler; disse karakteriseres som «uttrykk for en almindelig ret
gel» (s. 555), men først og fremst i relasjon til kommunenes adgan
ensidig å endre de fastsatte lønninger, spesielt forsåvidt angikk lønning
over de lovbestemte minima. Uttalelsen kan derfor ikke tas til inntekt fo
den rettslige situasjon forble uendret etter opphevelsen av skoleloven
gler. - Tilsvarende gjelder herredsrettens dom (s. 566), som legger til g
at forholdet mellom en kommune og dens tjenestemenn «maa bli at be
me i alt vesentlig paa samme maate som i statstjenesten. Visstnok er f
dene i en kommune, administrativt og økonomisk, mindre stabile, 
skiftende enn i staten, og denne kan tenkes paaberopt som rimelig gru
at stille kommunene mere fritt overfor de tjenestemenn, de ansetter og
ner. Paa den annen side vil vel imidlertid de kommunale tjenestem
nettop paaberope sig disse skiftende og mindre sikre forhold som be
nelse for sitt krav om beskyttelse mot ensidige og uforutsette forandring
og ser L § 27 som utslag av en slik betraktning. - Omtrent tilsvarend
også byrettens dom i Rt. 1930 s. 1313 på s. 1320-1321 på dette punkt;
esterett kommenterte ikke spørsmålet.

Ved dommene i Rt. 1930 s. 553 og Rt. 1930 s. 1313 ble det klarlagt hvilken ad
loven av 1921 II etablerte til å nedregulere lærernes lønn m.v., forsåvidt an
lærere ansatt etter 1921-lovens ikrafttredelse. Bestemmelsens uttrykk «saada
lering» ble antatt å sikte til den regulering som Stortinget måtte ha truffet vedta
for statstjenestemenns vedkommende, og kommunal regulering måtte hold
innen den ramme som Stortinget således besluttet, såvel i omfang som m.h.t
nomføring.

Innen denne ramme kunne nedregulering skje også overfor lærere ans
lovens ikrafttredelse, fordi det bare var tale om å redusere innen rammen av 
dig eller senere vedtatte lønnsforhøyelser - ikke om reduksjon av den lønn so
fastsatt den gang da vedkommende lærer ble ansatt, Rt. 1930 s. 1313. Såvidt 
se er det dette resonnement som må være det bærende i spørsmålet om hv
lovgivningen kunne gå i retning av å redusere lærernes lønn uten å komme i ko
med forbudet i Grunnlovens § 97 mot å gi lover tilbakevirkende kraft. I så he
ende måtte imidlertid det riktigste være at spørsmålet om lønnsreduksjon ikk
sett i forhold til den avtalte lønn den gang vedkommende lærer ble ansatt, men
hold til den lønn som gjaldt på det tidspunkt da lønnsreguleringsloven trådte i 
Kommunale lønnsvedtak, lagt til grunn overfor lærerne ved deres lønnsop
eller meddelt lærerne på annen måte av kompetent kommunalt organ måtte i
sammenheng sies å ha medført en endring i lærernes arbeidsavtaler med k
nen. - Resonnementet ovenfor forekommer meg også å berettige realitete
avgjørelser hvor rettspraksis, temmelig anstrengt, har ansett opprykk og over
til annen stilling eller stillingskategori som ny ansettelse, jfr. nedenfor 13. om
1935 s. 375 og (for statstjenestemenn) Rt. 1940 s. 145.

I Rt. 1930 s. 553 var forholdet at en lærer var ansatt i skolestyremøte 4.
1922 i henhold til utlysning 23. des. 1921. Som lønnsvilkår var bl.a. oppgitt
kommunale alderstillegg etter 3, 6, 9 og 12 år, jfr. L § 20 nr. 2. Noe forbehold
nedregulering var ikke tatt. I herredsstyremøte 30. mai 1927 ble de fire alderst
strøket pr. l. juli 1927. I Høyesterett bemerket førstvoterende at 1921-lovens I
var klar. Når bestemmelsen ikke uttrykkelig nevnte kommunene, og den var f
lediget ved forhøyelsen av de lovbestemte minstelønnssatser, kunne det tyd
det var en fremtidig nedsettelse av minstelønnssatsene regelen omhandlet. D
bestemte satser var imidlertid ikke det umiddelbare grunnlag for lærernes løn
hold; lønningene fulgte av kommunale og fylkeskommunale vedtak hvor skole



NOU 1995:18
Vedlegg 3 Ny lovgivning om opplæring 585

e lovbe-
 myn-
tatens
temte
r. Det
d blev
vens

ger»;
 sta-
t II av
tinget
ger, og
ringen
r sta-
var II

aa paa
legg».
noen
ns tje-
d 5 %
1935
r de

t den
lsen ...
nngikk
t ned-
aadan
a krav

dtatt
5.600
llom-
 løn-

ksjon
rende
r fast
terett
 var

r... kun
vedtatt
fttre-
att alle-
le imid-

et som
kolelæ-
 staten
t den
r som

nder
ng til
enes minima bare begrenset kompetansen nedad. En senere nedsettelse av d
stemte minima ville bare medføre at lærernes lønn m.v. ble redusert, hvis disse
digheter hadde rett overfor lærerne til å foreta tilsvarende nedsettelsen. S
lønnsregulativ som hadde angitt maalestokken for forhøielsen av de lovbes
lavmaalssatser, inneholdt forbehold om nedregulering under visse betingelse
eneste rimelige var derfor, at de lønnsforhøielser som lovene av 1921 paabø
knyttet til tilsvarende betingelser.»Det var «naturlig at lærere ansatt ...... efter lo
ikrafttreden ........ maatte finne sig i nedsettelse av tidligere bevilgede lønnin
derved ville lærerne «bli stillet som om deres lønnsforhold var blitt ordnet ved
tens almindelige lønnsregulativ. At opnaa dette har ... vært hensikten med pos
de to lover av 1921.» En senere nedregulering ble derfor avhengig av at Stor
etter lønnsregulativet besluttet å nedregulere statstjenestemennenes lønnin
bestemmelsens uttrykk «saadan regulering» måtte medføre at nedregule
såvel m.h.t. omfang og gjennomføring skulle tilsvare Stortingets beslutning fo
tens tjenestemenn. Overfor lærere ansatt etter 1921-lovenes ikrafttredelse 
anvendelig «ikke bare paa lønnsforhøielser efter lovens ikrafttreden, men ogs
tidligere lønnsbeslutninger, derunder ogsaa tidligere fastsettelse av alderstil
At forbehold ikke var tatt ved utlysning eller ansettelse kunne da ikke tillegges 
betydning. På denne bakgrunn ble forliket i lønnssaken mellom staten og de
nestemenn avgjørende, og læreren ble tilkjent sine alderstillegg, redusert me
i tidsrommet l.7.1928 - 30.6.1929, og med 10 % i tidsrommet l.7.1929 - 30.6.
«og derefter i tilfelle redusert overensstemmende med lønnsregulativet fo
offentlige tjenestemenn.»

To dissenterende dommere fant at 1921-lovens II ikke kunne forståes slik a
erstattet et manglende forbehold fra kommunens side. «Det var ved ansette
allerede av kommunen vedtatt bestemmelser om lønnens størrelse, og heri i
de kommunale alderstillegg som vedtatt uten noget forbehold om adgang til a
regulere lønnen forsaavidt. Efter den almindelige antatte forstaaelse av en s
uforbeholden lønnsbestemmelse vil da den i henhold til denne ansatte lærer h
på bibehold av lønnssatsene uforandret.»

I Rt. 1930 s. 1313 var forholdet at Trondheim kommune i 1921 hadde ve
kommunal lønnsvedtekt som medførte at topplønnen for lærere økte fra kr. 
etter tidligere vedtekt av 1919 med kr. 2.400 til kr. 8.000 pr. år. Det hadde i me
tiden vært gitt også midlertidige lønnstillegg. I 1926 ønsket bystyret å redusere
ningene; etter forhandlinger med lærerne gikk flertallet med på en lønnsredu
kr. 600 pr. år fra l. juli 1927. Senere lønnsvedtekt reduserte lønningene tilsva
også overfor mindretallet blant lærerne. Samtlige av mindretallets lærere va
ansatt før 1921-loven. Under henvisning til den foregående dom fant Høyes
enstemmig at adgangen til nedregulering fulgt av 1921-lovens II. At lærerne
ansatt før vedtekten ble fastsatt, ble ansett for å være uten betydning. «Her e
spørsmaal om nedsettelse innenfor rammen av den lønnsforhøielse som er 
av kommunen i forbindelse med loven av ... 1921 og samtidig med dens ikra
den. Det er saaledes ikke her tale om nedsettelse av den lønn som var fasts
rede ved lærernes ansettelse.» På samme måte som i den foregående dom b
lertid kommunens adgang til å nedregulere lønningene ansett begrenset til d
ble fastsatt av staten for statstjenestemennenes vedkommende: «da folkes
rerne er kommunale tjenestemenn, som faar sin lønn av kommunen om enn
yder sitt bidrag hertil, synes det naturligst at fortolke (1921-lovens II) derhen a
har villet hjemle kommunene adgang til nedregulering paa samme betingelse
Stortinget kan gjøre det overfor statens tjenestemenn.»

Tilsvarende kan merkes mindretallet i Rt. 1935 s. 375; tre dommere fant u
henvisning til Rt. 1930 s. 553 og 1930 s. 1313 at kommunestyret hadde adga
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å redusere lønnen overfor lærer i oppsigelig stilling ansatt i 1919, i samme ut
ning som staten hadde redusert lønnen for statstjenestemenns vedkommend
tallet løste saken på annet grunnlag, jfr. nedenfor under 13.

I denne sammenheng kan også merkes Rt. 1933 s. 1013, som bare gja
tolkningen av forbeholdet i kommunens lønnsregulativ av 1920. Læreren h
mottatt de fordeler som reguleringen av 1920 ga lærerne, og anså seg derfor 
av forbeholdet: «De vedtatte lønninger kan reguleres nedad, saafremt staten 
nedregulering av de for statsfunksjonærene nettop fastsatte lønninger.» Unde
dissens (4-3) fant Høyesterett at forbeholdet ikke anga hvor sterkt lærernes
kunne reduseres; mindretallet anså reduksjonsadgangen begrenset til det som
bli fastsatt for statstjenestemennenes vedkommende, både i tid og omfang.

13  OPPSIGELSE FOR Å GJENNOMFØRE LØNNSREDUKSJON
I nær sammenheng med forståelsen av lønnsforbeholdet i 1921-lovens II står
målet om kommunenes adgang til å si opp lærere i oppsigelig stilling for å red
deres lønn. I den grunnleggende avgjørelse, Rt. 1930 s. 437 ble det lagt til g
om enn under endel tvil, at overfor oppsigelige lærere var oppsigelsesadgange
spesielt begrenset. De hensyn som hadde motivert reglene om at bare inntil e
jedel av lærerpostene skulle kunne besettes på oppsigelse - adgangen til å
mindre brukelige lærere og å innføre en viss bevegelsesfrihet m.h.t. skoleordn
spesielt skolekretsene - ble ikke antatt å ha medført at oppsigelsesadgangen
være tilsvarende begrenset. Oppsigelse kunne derfor skje under ett for sa
lærere og lærerinner i oppsigelige stillinger, i den hensikt å redusere deres lø

I Rt. 1930 s. 437 bemerket førstvoterende bl.a. at «selve lovteksten»
anga «nogensomhelst begrensning ... i skolestyrets adgang til at ops
opsigelige lærerposter ansatte lærere.» Motivasjonen for å ha en tred
av de ansatte lærere på oppsigelse hadde nok vært «spesielle hensyn
leordningen.» Men én ting var å bedømme de grunner som hadde væ
stemmende eller medvirkende til å innføre en reform, «en annen ting
hvilken utstrekning opsigelse skal kunne benyttes, naar adgangen de
gang er satt ut i livet». Lovens forarbeider og utviklingshistorie anga «a
ikke kan ha vært lovkonsipistenes mening at gi opsigelsesretten en s
begrensning.» Spesielt syntes flere talere under odelstingsdebatten å 
uttrykk for at oppsigelsesretten kunne anvendes av skolestyret med fu
het; uttalelser fra representantene Bonnevie (skoledirektør), Wexelse
statsråd Sverdrup ble særskilt nevnt.

Denne tilnærmingsmåte til spørsmålet fokuserer svært sterkt på den konkrete
sjon da lovbestemmelsen ble vedtatt; dynamikken i utviklingen kommer ikke 
i vurderingen. I et lengre tidsperspektiv kan det være grunn til å anføre at den
gere lov av 1860 gjennomførte prinsippet om lærernes uoppsigelighet, og at de
lovs modifikasjon av dette prinsipp burde sees på bakgrunn av behovet for m
kasjonen, jfr. ovenfor under 6.3. Likedan kan anføres at skolelovene ble en
1908 slik at skoledirektøren skulle få anledning til å uttale seg før en lærer ble
sagt; indirekte skulle endringen gi lærerne større sikkerhet for saklige avgjør
jfr. ovenfor under 9. Endringen av 1908 kunne imidlertid også anføres so
uttrykk for fra lovgivningens side at det ikke gjaldt slike begrensninger for op
gelsesadgangen som lærerne hevdet i 1930.

Det er under omtalen av skoleloven av 1860 allerede nevnt at dens uopps
hetsprinsipp ble til på tross av tidens liberalistiske retning; en liberalisme som
for en oppsigelsesadgang uten vesentlige begrensninger. På dette utgangsp
også det tradisjonelle juridiske syn på oppsigelsesadgangen bygget; oppsig
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grunnlag følger av lov eller avtale; da må også begrensninger i dette grunnlag 
begrunnes særskilt; ha særskilt hjemmel. Det tradisjonelle tjenestemannsre
utgangspunkt var at forholdet var uoppsigelig; oppsigelsesadgangen var en 
gelse. Det nære slektskap mellom lærernes og offentlige tjenestemenns retts
kunne vært anført som en begrunnelse for en begrenset oppsigelsesadgang. 
være tilstrekkelig å nevne at tjenestemannsloven av 1918 begrenset oppsige
gangen til de første tre års tjenestetid; nettopp for å kunne si opp de tjenest
som ikke var tilstrekkelig duelige; derefter var det særlig omorganisering av tje
ten som resulterte i at stillingen ble overflødig eller nedlagt som var oppsige
grunn, jfr. tjenestemannsloven av 1918 § § 19 og 20, og Ot.prp. 38/1915 s. 4
På denne bredere bakgrunn kunne det derfor fremstå som diskutabelt om Hø
rett ved sin avgjørelse her kom til det prinsipielt sett riktigste resultat.

Når dette er sagt, må det imidlertid tilføyes at den historiske trend in
arbeidslivet har gått i retning av en oppsigelsesadgang, og oppsigelsesadgan
en forutsetning for våre dagers tariffavtalesystem. Forsåvidt kan avgjørelsen
1930 s. 437 sees som opptakten til en anerkjennelse av kollektive oppsigelse
for lærerne; spørsmålet i saken gjaldt berettigelsen av oppsigelse overfor sa
oppsigelige lærere for å få deres lønn redusert.

Også på et annet punkt kan avgjørelsen sees som skjelsettende. Det und
kes i premissene at oppsigelsen ikke kunne ansees utilstedelig «all den stu
maa gaa ut fra at den er skjedd av fullt saklige grunner og av hensyn til komm
økonomi». Noe generelt krav om saklig oppsigelsesgrunn var ikke dengang fo
lert i norsk lovgivning - det skjedde først ved arbeiderdervernloven av 1936, §
og det kan vel være tvilsomt nok om et så generelt saklighetskrav var utvi
alminnelig forvaltningsrett dengang. Særlig overensstemmende med odelstin
presentantenes uttalelser i 1889 var denne understrekning heller ikke. Likevel 
denne begrensende holdning til oppsigelsesadgangen vise seg å ha fremtid
seg.

Merkes kan også annenvoterendes votum i Rt. 1930 s. 437, som frem
at kommunen hadde forsøkt å oppnå «likestilling mellem de opsigelig
de faste lærere i fullstendig post ... så langt kommunen hadde adgan
til»; et moment som også i dagens arbeids- og forvaltningsrett tillegges
betydning.

Læren om myndighetsmisbruk ble utformet senere i 1930-årene; 
tralt står her Rådhushospitsdommen (Rt. 1933 s. 548). I teorien h
Skeie: Afhandlinger II (1916) s. 96 flg. drøftet spørsmålet og lagt til gru
«at reguleringsbevillinger skal meddeles efter objektive, almene gru
uden hensyn til, om staten har en underordnet økonomisk interesse i at
koncession», og at erstatningsspørsmålet under en ekspropriasjon må
dømmes på samme måte. Og hos Knoph: Hensiktens betydning for grense
mellom rett og urett (1921) s. 102-103 ble prinsippet generelt formulert
at forvaltningstjenestemannen «plikter... å handle til fremme av de fo
som loven ønsker tilgodesett, og handler han i annen hensikt handle
rettsstridig.»

I utgangspunktet vil det også i dag være saklig å gå til oppsigelse 
redusere lønnsutgiftene, såvel etter arbeidsmiljølovens § 60 som ette
valtningsrettslige regler, jfr. bl.a. Castberg: Innledning til forvaltningsret-
ten (1955) s. 210.

En påfølgende dom samme år, Rt. 1930 s. 1481, er også av interesse i denn
menheng.

Avgjørelsen i Rt. 1930 s. 1481 gjaldt en lærer som var ansatt i aug. 1920 
sigelig lærerpost. Lønnen var angitt i kunngjøringen uten forbehold. Etter ikra
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delsen av 1921-loven II ble læreren fast ansatt i okt. 1921. Høyesterett fant at
munen ikke kunne redusere den utlyste lærerlønn, men etter at læreren var b
ansatt fikk også lønnsvedtektens forbehold anvendelse overfor ham. Komm
lønnsnedsettelse ble imidlertid underkjent av formelle grunner. Høyesterett u
enstemmig bl.a.: «Spørsmaalet om adgang til at opsi de paa opsigelse ansatte
ogsaa av andre hensyn enn de som i sin tid nærmest var bestemmende for 
ningsmakten ... antas i prinsippet avgjort ... ved den i Retst. 1930 side 437 in
dom. Høiesterett antok her et skolestyre berettiget til ... at opsi de i opsigelige p
ansatte folkeskolelærere i hensikt dermed at opnaa gjennemførelsen av en 
redstyret besluttet nedsettelse av lærerlønningene.» — «I henhold til denne 
relse finnes saksøkeren at ha vært uberettiget til at paaberope sig slutningsb
melsen i dagjeldende § 26 i byskoleloven, saalenge han ennu ikke hadde op
fast ansettelse » (s. 1483-1484).

Uttalelsen om at læreren ikke kunne påberope seg K § 26 så lenge han ik
blitt fast ansatt synes diskutabel. K § 26, tredje ledd sondret ikke mellom læ
oppsigelig og fast stilling; det er vanskelig å se at det forelå noe holdepunkt f
slik sondring, og også lærere i oppsigelige stillinger hadde behov for å være 
mot vilkårlig lønnsreduksjon fra kommunestyrenes side. Etter at bestemmelse
opphevet, fulgte lønnsreduksjonsadgangen av 1921-lovens II, og av den opp
sesadgang som Rt.1930 s. 437 la til grunn ut fra kontraktsmessig grunnlag. M
slik reduksjon som følge av oppsigelse forutsetter at oppsigelse blir gitt. Høy
retts uttalelse går imidlertid nærmest i retning av, at når oppsigelse kan bli git
det likestilles med at oppsigelse er blitt gitt, men da sees det bort fra at selv
disposisjon som skulle utløse rettsvirkningen ikke ble foretatt, hvilket synes d
tabelt. Realiteten i avgjørelsen er derfor at den åpnet for en betydelig adga
kommunene til å treffe vedtak om lønnsreduksjon for de oppsigelige lærere.

Hva man enn måtte mene om avgjørelsen i Rt. 1930 s. 1481, ble denne
fulgt opp av Høyesteretts flertall i Rt. 1935 s. 375, hvor det ble lagt til grunn at o
føring fra oppsigelig til fast stilling måtte ansees som ny ansettelse, som 
utløste adgang til lønnsreduksjon overfor læreren. Som nevnt fulgte adgang
lønnsreduksjon av 1921-lovens II, og avgjørelsen kan derfor neppe ansees so
judikat for at det ikke var adgang til å overføre ansatte lærere fra oppsigelig t
stilling.

Rt.1935 s. 375 var forholdet at en lærer, som var ansatt i oppsigelig p
1919 fikk meddelelse i brev 10. november 1925 om at han var bes
overflyttet fra oppsigelig til fast ansettelse i folkeskolen. I lønnsvedtek
av 1922 var det fastsatt at «nyansatte» lærere tilpliktedes å finne se
lønnsreduksjon «ned til lovens minimum». Høyesteretts flertall (4-3) l
grunn at det skulle skje offentlig kunngjøring før ansettelse fant sted, §
at det ikke var gjort unntak for ansettelse i fast lærerpost, og at loven
hadde noen særbestemmelse om den kunngjorte post ble besatt med
rer i tidligere oppsigelig stilling ved samme skole. In casu hadde skoles
«som de fleste byers skolestyrer - funnet det heldigst for skolen at det i
lærerposter regelmessig ansettes en blandt dem som tidligere har vært
i opsigelig stilling. Ansettelse i faste lærerposter er derfor fra skolesty
side skjedd uten at stillingen kunngjøres ledig, og alene ved at skoles
gir vedkommende som skal ansettes fast en meddelelse herom». ... «A
skulde forandre ansettelsens karakter synes jeg det er liten grunn til å
Og det er i denne henseende ... heller ikke av betydning hvorvidt ved
mende nyansatte i sin nye stilling faar samme gjøremaal og lønn som
gere eller ei.» - Mindretallet løste, som nevnt ovenfor under 12., spørsm
ut fra 1921-lovens II, men bemerket også bl.a.: «Jeg anser det paa de
at det i Stavanger ikke eksisterte særskilte faste lærerposter, men at den for-
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andring som skjer i en lærers stilling derved at han rykker op fra opsig
til fast alene bestaar deri at adgangen til opsigelse bortfaller» og at de
for ikke var naturlig å anse forholdet for en nyansettelse. - Som ove
nevnt forekommer flertallets resonnement å være temmelig anstrengt;
dretallets grunnlag for løsning synes å ha mest for seg. Det kan imid
også merkes at lærerens krav gikk ut på avlønning etter lønnsvedtekt
1920; han var ansatt i 1919. Reduksjonen refererte seg i 1928 til 10 
kommunens andel av lærerens grunnlønn, og i 1931 til 10 % av grunn
og alderstillegg. Det fremgår ikke av dommen om lærerens lønn etter re
sjonen ble lavere enn da han ble ansatt.

Avgjørelsen i Rt. 1935 s. 375 bør sees i sammenheng med den s
avgjørelse om statens tjenestemenn i Rt. 1940 s. 145, hvor Høyestere
stemmig fant at opprykk fra postassistent til postekspeditør, og fra po
speditør til postfullmektig måtte regnes som ny ansettelse. At opprykk a
skjedde etter anseinnitet endret ikke dette bildet. Det fremgår imidlert
forfremmelsene for begge de to posttjenestemenn førte til «at de også
nedreguleringen av lønningene fikk høyere lønn enn de ville hatt i sine
ligere stillinger også når alle de der opptjente alderstillegg ble tatt i bet
ning» (s. 146-147).

14  REGULERINGSVEDTAK OG LÆRERLØNNINGER - UGYLDIG-
HET TIL GUNST OG TIL SKADE

I dagens forvaltningsrett er ugyldighet til gunst og ugyldighet til skade en grunn
gende sondring. I Høyesteretts avgjørelser av 1930 om lærernes lønninger er
sondring introdusert og konsekvent lagt til grunn - uten at den generelle rettsse
kan sees formulert hverken i domspremissene eller datidens teori. Alle saker 
brudd på saksbehandlingsregler/manglende godkjennelse av overordnet orga
avgjørelser ville ugyldighet vært til lærernes ugunst. I disse saker fant Høyes
at de foreliggende feil ikke førte til at vedtakene ble ugyldige:

Rt. 1930 s. 553. Lov om Formandskaber paa Landet av 14. jan. 1837
fastsatte at i saker angående kommunale utgifter for lengre tidsrom en
år, «skal Kongens Approbation erhverves, inden Beslutningen erho
Gyldighed». Førstvoterende bemerket bl.a. at bestemmelsen var men
å skulle omfatte lønninger; det fremgikk av lovens forarbeider. I forskjel
uttalelser fra departementet var det imidlertid gitt uttrykk for at godkjen
se ikke var nødvendig foe lønningsvedtekter m.v. Førstvoterende beme
at det ikke var opplyst nøyaktig når herredsstyrene begynte å bevilge ti
til fylkesstyrets fastsatte minstelønninger. «Men hverken Kirkedepartem
tet eller Justisdepartementet kan ha vært ubekjent med, at saadanne 
ninger forekom, og naar da hverken departementene eller fylkesmen
har foranlediget beslutningene innsendt til approbasjon av Kongen, ka
ikke skjønne annet enn, at sentraladministrasjonen maa sies at ha go
den forstaaelse av lovene, at kongelig approbasjon paa slike beslutn
ikke var nødvendig ... Under disse omstendigheter finner jeg at de tvil
approbasjonsspørsmaalet frembyr bør avgjøres til fordel for lærerne.
slutning til dette anførte tredjevoterende at det var tale om en praksis
hele landet gjennom en lang årrekke. «Alle rimelige hensyn taler imo
dette skal kunne gjøres gjeldende mot og gaa ut over de borgere, so
innrettet sig i tillit til at de offentlige myndigheter har haandhevet sine 
valtningsfunksjoner paa lovmessig maate.» Det var tale om en adminis
kontrollpraksis «som ... i og for sig ikke har krenket nogen subjektiv re
og noe annet ville «tilstede en oprivning av private rettsforhold, som 
parter er gaat ut fra var i endelig orden.» To dommere dissenterte, og m
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at kommunen ikke var bundet til fremtidig å utbetale alderstillegg til læ
ren.

I en senere sak, Rt. 1930 s. 1313, ble dette spørsmål enstemmig a
på samme måte, under henvisning til Rt. 1930 s. 553.

Rt. 1930 s. 1305. Kjøbstadskolelovens § 23 foreskrev at lønnsve
skulle utarbeides ved at skolestyrets forslag ble forelagt skoledirektøre
deretter forelagt kommunestyret. Etter kommunestyrets vedtak skulle 
tekten igjen forelegges skoledirektøren før, kommunestyret traff end
vedtak. Denne fremgangsmåte var ikke blitt fulgt i denne sak. Kommu
hevdet derfor at lønnsforhøyelsen var begrenset til vedkommende bud
år, men fikk ikke medhold. «Jeg anser det ikke tvilsomt at et bystyre
vedta lønnsbestemmelser som er bindende for kommunen uten at de s
forskrifter som § 23 indeholder er iakttatt» (s. 1306). — «naar bystyret, 
tidligere hadde nektet at gaa med paa lærernes krav om nytt regulati
stedet bare hadde bevilget dyrtidstillegg, nu efter fornyet andragende fr
rerne om nytt regulativ fatter en beslutning som gaar ut paa forhøielse 
regulativmessige satser og samtidig bevilger et dyrtidstillegg, kan dett
ter en objektiv bedømmelse ikke opfattes anderledes enn som en lønn
lering.» (s. 1308).

Også avgjørelsen i Rt. 1871 s. 294 kan sees under den synsvinke
skulle ikke gå ut over lærerens pensjon at skolestyret ikke hadde sørg
de nødvendige disposisjoner.

I én avgjørelse ville ugyldighet være til lærernes gunst, og her ble vedtaket a
ugyldig:

Rt. 1930 s. 1481. Bystyret hadde redusert lærernes lønninger med 7 %
at skolestyret hadde foreslått en reduksjon på 5 %. Etter at skoledirek
hadde uttalt seg, ble saken behandlet i formannskapet et halvt år sene
slutningen ble praktisert som en 7 % lønnsreduksjon. Herredsretten be
ket at forslaget ikke hadde vært forelagt skoledirektøren før bysty
behandling, og at skoledirektørens bemerkninger ikke hadde vært for
bystyret til endelig avgjørelse slik loven foreskrev i § § 26 og 23. Høye
rett fant at disse endringer «ikke er istandbragt under iakttagelse av de
skrevne former» og at «denne mangel ved bystyrebeslutningene e
saadan betydning, at de vedtatte bestemmelser om lønnsnedslag ikk
paaberopes mot ham» (s. 1484).

I sin omtale av Rt. 1930 s. 553 uttaler Castberg: Innledning til forvaltningsretten (l.
utg. 1938 s. 227; 3. utg. 1955 s. 198) at det forelå «særegne omstendigheter» 
og at avgjørelsen «ikke kan tas til inntekt for det rent generelle standpunkt at b
stigende forvaltningsakter skal betraktes som gyldige, selv om den godkjen
loven krever, ikke foreligger.» Under omtalen av Rt. 1930 s. 1305 og 1930 s. 
anfører Castberg (s. 250-251, resp. 219-220) at Høyesterett synes «mer tilbøy
å se bort fra forsømmelsen av å innhente uttalelser, når det gjelder beslutning
er til gunst, enn når det gjelder beslutninger som er til ugunst, for de private p
ner.» De foreliggende avgjørelser fra 1930 gir imidlertid grunnlag for å anta at s
ringen til gunst/ugunst er av mer generell og prinsipiell natur, og dette har 
alminnelig tilslutning i forvaltningsretten.

15  DEN HØIERE ALMENSKOLE FRA 1935
Lov om høiere almenskoler av 10. mai 1935 ga regler om skolens lærere i "Rettslige
reguleringer" i kap. 7. For statsskolen med gymnas og for 2-årige statsrealskole
rektorer, lektorer og adjunkter utnevnt av Kongen, mens andre faste lære
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ansatt av Overstyret. Ingen kunne utnevnes til lektor eller adjunkt eller ansette
fast lærer før han i 2 år hadde vært konstituert som sådan, og etter denne p
skulle han ha endelig ansettelse eller fratre stillingen. Fast ansettelse kunne do
straks hvis vedkommende hadde vært ansatt eller konstituert minst 2 år i lave
ling i den høyere skole, § 28, l. ledd.

Etter 28, 2. ledd var enhver som etter lovens ikrafttredelse ble utnevnt til 
ansatt som fast lærer ved statsskole, på forlangende av Overstyret, pliktig ti
over i tjeneste i tilsvarende stilling og på uforandrede lønnsvilkår ved annen 
skole eller kommunal skole enn den han tidligere tjenestegjorde ved, om d
skole ble besluttet nedlagt, omorganisert eller innskrenket.

Etter innstilling fra forstanderskapet kunne Overstyret midlertidig ansett
begrenset antall lektorer med halvt timetall og halv lønn. Ansettelsen skulle sk
3 måneders oppsigelse og måtte ikke vare ut over 3 år uten ny konkurranse, §
ledd.

Viste en lærer utilbørlig forhold kunne Overstyret straks fjerne ham fra sk
inntil spørsmålet om suspensjon eller avskjed var avgjort. Vedkommende sku
sin lønn inntil saken hadde fått sin endelige avgjørelse, § 28, 7. ledd.

Når rektor hadde forfall eller rektoratet var ledig, var den av skolens lærere
Overstyret antok, pliktig til å utføre de forretninger som tillå rektor, mot en godt
relse som Overstyret bestemte, § 28, 8. ledd.

Hadde en lærer hadde forfall eller var en lærerpost var ledig, var enhver a
lens faste lærere pliktig til å utføre de forretninger rektor i den anledning m
pålegge ham. Overstyret avgjorde om han skulle ha noen godtgjørelse, § 28, 9

For andre statsskoler og for kommunale, fylkeskommunale og interkommu
skoler var reglene gitt i § 29. Bestemmelsene tilsvarte i det vesentlige reglene
§ 28. Om avskjed het det i § 29, 6. ledd, at når forstanderskapet (skolestyre
langte det, kunne rektorer, lektorer, adjunkter og andre faste lærere avskjedi
Overstyret når de viste utilbørlig forhold eller forøvrig var uskikket til å røkte 
tjeneste forsvarlig. For at en lærer skulle kunne avskjediges måtte minst to t
deler av skolestyrets medlemmer være enige om å forlange det.

Ved kommunale høyere almenskoler uten statsstøtte eller ordinær såda
bestyrere og lærere ansatt av Overstyret på samme vilkår som bestemt unde
jfr. § 30. Ved private høyere skoler kunne Overstyret overta ansettelsesmynd
ten med denne virkning hvis vedkommende skoles styre ønsket det.

Etter § 31 pålå det rektorene å vareta de skolers anliggender som va
betrodd, såvel i forhold til myndighetene som til private. De var de øvrige læ
nærmeste foresatte og skulle som sådanne føre tilsyn med skolens underv
orden og disiplin.

Etter § 35 måtte ingen av skolens faste lærere uten Overstyrets samtykke
bestyrer eller lærer ved noen annen skole.

16  FOLKESKOLELOVENE AV 1936
Lov av 16. juli 1936 om folkeskolen på landet (nr. 8) og (nr. 9) om folkeskol
kjøpstedene ga også regler om lærerpostene og om lærernes ansettelse og 
stilling i "Utredninger og reformer av særlig betydning for utvalgets arbeid" i kap.
3 og 4.

Landsskolelovens § 22 ga regler om lærerlønn, § 24 om hus og jord til lær
og § 25 om vilkår for å bli ansatt som lærer i folkeskolen. Etter kjøpstedsskol
ens § 24 ble lønnsvilkårene fastsatt ved lønnsvedtekt. § 22 ga nærmere reg
lønnsvedtektens innhold. § 26 anga betingelsene for å bli ansatt som lærer i 
skolen.
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Etter landsskolelovens § 26/kjøpstedsskolelovens § 27 skulle skolestyre
det skulle ansettes lærere i fullstendige poster, fast eller på oppsigelse, kun
postene med opplysning om postenes vilkår og søknadsfristen. Tilsvarende 
inspektør- og bestyrerposter.

Etter § 27/§ 28 skulle tredjedelen av de fullstendige lærerposter holdes b
på tre måneders oppsigelse, mens de øvrige fullstendige lærerposter skulle b
fast. Ved første gangs ansettelse i fullstendig post i folkeskolen kunne læ
ansettes på prøve, men ikke for lengre tid enn ett år.

Lovenes § 31 om lærernes plikter tilsvarte i det vesentligste de tidligere lo
§ 33, men med tillegg om at læreren hadde plikt til å være medlem av Staten
sjonskasse, og til å finne seg i de regler som statsmaktene fastsetter om alder
m.v.

Reglene i lovenes § 32 om avskjedigelse tilsvarte de tidligere lovers § 33
oppsigelse var det i begge lovers § 32 fastsatt at ikke fast ansatt lærer kunne s
med et varsel på 3 måneder såfremt hans post ble overflødig - enten ved omo
av skolen eller ved inndragning av klasser eller av andre grunner - når intet 
vilkår var satt ved ansettelsen. Overstyret skulle ha anledning til å uttale se
endelig vedtak ble fattet.

Etter landsskolelovens § 32 nr. 3 var lærer som var ansatt etter 13. augus
forpliktet til å ta tjeneste ved en annen folkeskole, hvis det ble truffet vedtak 
nedlegge eller omorganisere en eller flere av folkeskolene. Læreren måtte få
lunde samme arbeidsvilkår, og lønnen måtte ikke reduseres.

Etter begge lovers § 33 var lærerne forpliktet til å gi to måneders oppsige
Etter § 33 nr. 3 var en lærer som ble ansatt i en ny post forpliktet til innen 3

etter at han hadde mottatt skrivelse fra skolestyret om at ansettelsen var e
avgjort, å gi det meddelelse om at han mottok posten eller ikke. Ble underre
ikke gitt innen utløpet av denne frist, ble det ansett som at læreren ikke hadde
tatt den nye post.

Når en lærer avgikk ved døden hadde hans etterlatte krav på lønn, pensjo
vartpenger en måned etter dødsfallet, lovenes § 34.

Etter landsskolelovens § 35 var lærerne forpliktet til å delta i sammøte med
lestyret etter regler som tilsvarte bestemmelsene i den tidligere lovs § 37.

17  YRKESSKOLENE FOR HÅNDVERK OG INDUSTRI AV 1940
Lov om yrkesskoler for håndverk og industri av l. mars 1940 (nr. l) ga regler
undervisningspersonalet i kap. D. Loven ble først opphevet ved lov om vide
ende opplæring av 21. juni 1974.

Etter § 12 ble yrkesskolenes lærere enten ansatt i full post, eller ansatt som
lærere eller lærere til å forestå en spesialundervisning i et kursus. Ansettels
sted etter offentlig konkurranse hvor ikke annet var fastsatt. Rektor/skolestyr
lærere i full stilling ble ansatt av departementet etter innstilling fra skolens 
etter nærmere regler i § 13. Siden 1969 kunne departementet gi nærmere b
melser om ansettelse i stillinger med tjeneste dels i yrkesskole og dels i annen
regående skole eller grunnskolen. Ansettelse skjedde på de vilkår som var fa
tjenestemannsloven. For ikke fast ansatt lærer i full stilling og for timelærer g
en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder, når ikke læreren var ansatt 
bestemt tidsrom. Vedtak om oppsigelse måtte treffes av skolens styre og godk
av departementet.

Rektor hadde som regel undervisningsplikt, § 14, og var lærernes nær
foresatte. Rektors øvrige oppgaver var oppregnet i § 14. I § 15 var det uttryk
sagt at lærerne måtte rette seg etter de bestemmelser som var gitt i skolens



NOU 1995:18
Vedlegg 3 Ny lovgivning om opplæring 593

ll stil-
være
ler ved

å det
plæ-
r selv
livet i
 Fram-
alds-
riske

elever
. års-
r
 24
oven
arte
llinger
runn-
s av

es av
ne (§
ettelse
sfrist.
også
lærere
ulativ.
dt for
e etter

t nød-
 fylke
 og 4.
døve
Spesi-
r om
is her

sonale
 regler

le dre-
ter § ll
rernes
vis-
ment, ved instruks eller ved særskilt styrevedtak. Skolens rektor og lærere i fu
ling utgjorde et lærerråd. Vikarer ansatt for kortere tid enn ett år kunne ikke 
medlem. Nærmere regler om lærerråd kunne fastsettes av departementet el
reglement.

18  FRAMHALDSSKOLEN AV 1946
Framhaldsskolene ble etablert ved lov av 8. nov. 1946, og skulle bygge p
grunnlag som var lagt i folkeskolen, og forberede elevene til livsoppgaven. Op
ringen skulle mest mulig bygges på det arbeidsliv som elevene var med i elle
hadde sett, og arbeidsopplæringen skulle vanligvis gjelde et yrke fra arbeids
bygden eller på stedet. Opplæringen tok særlig sikte på ungdom under 17 år.
haldsskolen kunne være to-årig. Ved lov av 13. juni 1975 (nr. 42) II ble framh
skoleloven opphevet, som et ledd i gjennomføringen av den 9-årige obligato
grunnskole; jfr. også grunnskolens § 44 nr. 3, som i tredje ledd fastsatte at 
ikke kunne tas opp i framhaldsskole fra det skoleår da grunnskolen omfattet 8
kull. I framhaldsskolelovens "Oversikt over Norges internasjonale forpliktelse
innen opplæringssektoren" i kap. 4 var det gitt regler om lærerne. Post på minst
uker og 720 opplæringstimer var hel lærerpost; timetallet ble i 1965 sløyfet i l
og erstattet med en henvisning til det timetall pr. uke som til enhver tid tilsv
lønnsregulativets leseplikt. Når det passet var det adgang til å opprette hele sti
med undervisning dels i framhaldsskolen og dels i den 7-årige folkeskole, g
skole eller videregående skole. Timetallet for slike stillinger skulle fastsette
departementet. Stillinger med mindre opplæringstid var timelærerposter, § l9.

Lærernes plikter ble fastsatt av skolestyret i instruks som måtte godkjenn
skoledirektøren, § 20. Ved ansettelse av lærer skulle reglene i folkeskolelove
§ 28/29) - senere grunnskolelovens § § 19 og 20 nr. 1-5 og 7 - følges, men ans
gjaldt bare for det enkelte kurs, eller med «tre måneders gjensidig oppsigelse
Folkeskolelovens/grunnskolelovens regler om avskjed og suspensjon fikk 
anvendelse, § 21. Opprinnelig bestemte § 22 at Stortinget fastsatte lønn for 
og skolestyrere; siden 1969 at lønn og lesetid ble fastsatt i samsvar med reg
Siden 1969 hadde lærerne rett til flyttegodtgjørelse etter de regler som gjal
statstjenestemenn. Skiftet læreren post i sommerferien, ble lønnen å beregn
de tilsvarende regler i folkeskolelov/grunnskolelov, § 22.

19  STATENS SPESIALSKOLER 1951
Ved lov av 23. nov. 1951 nr. 2 om spesialskoler ble staten pålagt å sørge for de
vendige antall spesialskoler, men også fylkeskommune eller andre enn stat og
kunne få departementets tillatelse til å opprette og drive spesiealskole, § § 1
Den tidligere, mer begrensede, lov av 4. juni 1915 om undervisning for blinde, 
og åndssvake barn hadde ingen regler om undervisningspersonalets stilling. 
alskoleloven ble opphevet ved lov av 13. juni 1975 II, samtidig som nye regle
spesialundervisning ble innarbeidet i grunnskoleloven. Bestemmelsene gjeng
slik loven lød før den ble opphevet.

Lærere i fulle poster ved statsskole ble ansatt av departementet. Øvrig per
ved statsskole ble ansatt av departementet eller skolens styrer etter nærmere
fastsatt av departementet. Ansettelse av lærere i fulle poster ved skole som b
vet av andre enn stat eller fylke, måtte godkjennes av departementet, § 9. Et
skulle departementet fastsette instruks for stillingene. Nærmere regler om læ
rettigheter og plikter inneholdt loven ikke. Det ble imidlertid antatt at under
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Jfr. Jakhelln: Innstilling til lov om arbeidsvilkår for undervisningsperson
le. Institutt for offentlig rett stensilserie nr. 8, 1975, s. 31. I Oslo byretts d
av 10. mars 1983 i sak 330/83-XVIII-20 la retten til grunn at tjenestema
lovens regler fikk anvendelse overfor personell som ble sagt opp ford
statsdrevet spesialskole ble nedlagt. Det fremgår imidlertid ikke av d
men om noen av saksøkerne hadde undervisningsstilling ved skole
spørsmålet om undervisningspersonalet i tilfelle sto i en særstilling er 
kommentert. I grunnskolelovens § 6 er det nå uttrykkelig fastsatt at un
visningsstillinger ved statlige skoler følger reglene i tjenestemannslo
jfr. Ot.prp. 64/1973-74 s. 63.

20  HANDELSGYMNAS OG YRKESSKOLER FOR HANDELS- OG 
KONTORARBEID FRA 1957

Lov om handelsgymnasier og yrkesskoler for handel og kontorarbeid av 6. juli 
(nr. 3) ga noe forskjellige regler for lærernes stilling ettersom de var ansatt ved
delsgymnas eller yrkesskole. Loven ble opphevet ved lov av 21. juni 1974 om
regående opplæring.

Ved handelsgymnas ble lærer ansatt i full stilling av overstyret (departemente
§ 9. Det samme gjaldt rektor, § 7. Fast ansettelse kunne ikke skje før etter en 
tid på to år. Etter konstitusjon i full stilling i slik prøvetid skulle ansettelse enten 
fast, eller fratredelse finne sted, § § 7 jfr. 9.

Enhver som etter lovens ikrafttredelse (l. august 1957) ble fast ansatt som 
eller lærer ved handlesgymnas, hadde etter krav fra overstyret plikt til å gå o
tjeneste i tilsvarende stilling og på uforandrede lønnsvilkår ved annet gymnas
som den skole han gjorde tjeneste ved ble besluttet nedlagt, omorganisert ell
skrenket. Ansatte ved statsskole eller skole som ikke fikk statstilskudd pliktet
ikke å gå over til skole som ikke fikk statstilskudd. Fra 1969 kunne departem
gi nærmere bestemmelser om ansettelse i stillinger med tjeneste dels i handle
nas og dels i annen videregående skole eller grunnskolen, § 10.

For ikke fast ansatt lærer i full stilling, og for timelærer, gjaldt en gjensidig o
sigelsesfrist på tre måneder, når læreren ikke var ansatt for et bestemt tidsrom
tor og lærer kunne gis avskjed av overstyret dersom de utviste utilbørlig for
eller var varig uskikket til å skjøtte sin stilling forsvarlig. Vedkommende skulle
forhånd være gitt anledning til å uttale seg. Vedtak om avskjed skulle være g
gitt. Ved handelsgymnas som skulle ha styre, kunne overstyret ikke treffe ve
om avskjed medmindre to tredjedeler av styrets medlemmer krevde det, § 10
til fjerde ledd.

Dersom spørsmål om avskjed av rektor eller lærer ble tatt opp, kunne over
midlertidig fjerne vedkommende fra stillingen. Den suspenderte hadde da kr
sin lønn til overstyrets vedtak om avskjed var truffet, § 10, siste ledd.

Ved yrkesskole for handel- og kontorarbeid ble lærer ansatt i full stilling av
overstyret, hvis skolen ble drevet av staten eller fikk statstilskudd, § ll. Ansette
myndigheten kunne i noen skoler overlates til skolens styre eller rektor, § 12
slike skoler fikk bestemmelsene i tjenestemannslovens § § 19-20 og 22-25 t
rende anvendelse for styrere og lærere i full stilling; disse burde ha lignende 
som undervisningspersonalet ved yrkesskolene i håndverk og industri, jfr. Ot.
3/1957 s. ll. For ikke fast ansatt lærer i full stilling, og for timelærer, gjaldt en g
sidig tre måneders oppsigelsesfrist, medmindre læreren var ansatt for et b
tidsrom, § 13.
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Felles for begge skoleslag var at undervisningsplikten ble fastsatt av overstyr
I særlige tilfelle kunne rektor eller styrer pålegge en lærer undervisning og a
arbeid ved skolen ut over hans vanlige leseplikt. Når rektor eller styrer hadde fo
eller stillingen var ledig, var den av skolens lærere som overstyret antok, forp
til å utføre det arbeid som lå til rektor- eller styrerstillingen. Godtgjørelse ble fas
av overstyret, § 14.

Overstyret fastsatte instrukser for rektor, styrer, lærer m.v. ved såvel han
gymnas som yrkesskoler drevet av staten eller med statstilskudd.

21  FOLKESSKOLELOVEN AV 1959
Lov om folkeskolen av 10. april 1959 (nr. l) ga regler om undervisningsperso
i "Utredninger og reformer av særlig betydning for utvalgets arbeid" i kap. 3.

Etter § 14 skulle undervisningen i folkeskolen vanligvis legges til hele lære
linger. Når det passet, kunne det opprettes hele stillinger med undervisning 
folkeskolen og videregående skole. En tredjedel av de hele stillinger skulle 
oppsigelige. Også midlertidig ansatte lærere, vikarer og timelærere kunne be
når det trengtes.

I § 16 var det fastsatt at lønninger ble fastsatt i regulativ av Stortinget. 
lærerskifte i ferietiden om sommeren skulle den lærer som sluttet få lønn ut ju
den lærer som begynte i stillingen få lønn fra og med l. juli. Lærer som underv
flere kretser kunne kreve skyssgodtgjørelse etter forskriftene for offentlige tje
temenn når han måtte reise med båt eller 4 km til lands hver vei, avgrenset til a
den fra nærmeste skolested. Under sykdom skulle lærerne ha lønn etter de re
offentlige tjenestemenn som gjaldt etter tjenestemannslovens § 6.

Etter § 17 skulle skolestyret kunngjøre stillingen ved ansettelse av lærer
stilling, og angi vilkår og søknadsfrist. Tilsvarende gjaldt ved ansettelse av sko
spektører og skolestyrer. Søknadsfristen skulle være minst 3 uker. I kunngjør
eller på annen måte kunne det ikke kreves at søkerne skulle gi opplysning om
dan de så på politiske eller kulturelle spørsmål. Den som ble ansatt, måtte in
dager fra han fikk melding si fra om han tok stilling, med mindre skolestyret ga
en lengre frist. Lærer ansatt på oppsigelse kunne av skolestyret ansettes fas
samme stilling uten kunngjøring, men slikt vedtak trengte skoledirektørens 
kjennelse.

Skolestyret var etter § 18 ansettelsesmyndighet hvor ikke annet var fas
lov. Det kunne kreves en prøvetid på 1 eller 2 år.

I § l9 var det sagt at personalet skulle rette seg etter de lover som gjaldt fo
len, og de forskrifter som var gitt i skoleplaner og instrukser.

Lærer, skolestyrer eller skoleinspektør kunne si opp stillingen med 3 mån
varsel hvor ikke annet var avtalt. Den som tok imot ny stilling, var forplikte
straks å si opp den stilling han hadde, og samtidig tilbakekalle andre søknad
stilling som han måtte ha sendt, § 20.

Etter § 21 kunne skolestyret med 3 måneders varsel si opp en ikke fast 
lærer eller skolestyrer når stillingen falt bort ved forandring av kretser, ved innd
ning av klasser eller av andre tvingende grunner. Før vedtak ble truffet skulle
ledirektøren ha hatt adgang til å uttale seg. I slike tilfelle kunne skolestyret lik
kreve at en lærer som var ansatt etter 13. august 1915 tok tjeneste ved en an
keskole, når han fikk omtrent de samme arbeidsvilkår. Lønnen måtte ikke neds

Ved slik oppsigelse og flytting skulle skolestyret ta særlig hensyn til tjenest
Læreren kunne kreve at vedtaket ble lagt frem for skoledirektøren, og dennes 
relse kunne såvel læreren som skolestyret innanke for departementet.
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Viste en lærer, skolestyrer eller inspektør uduelighet, eller var han av a
grunner ikke skikket for arbeidet, kunne skolestyret gi ham avskjed når skoled
tøren samtykket. Læreren og tilsynsnemnda skulle ha hatt anledning til å uttal
Gjorde noen seg skyldig i «grov misferd» kunne skolestyret straks sette ham
skolearbeidet inntil han kunne gis avskjed eller han ble fradømt stillingen. I 
lomtiden skulle det utbetales lønn som vanlig.

Lærer i interkommunal stilling kunne overføres til stilling i bare en av de ko
muner han arbeidet i.

22  REALSKOLE- OG GYMNAS FRA 1964
Lov om realskoler og gymnas av 12. juni 1964 (nr. 2) gjaldt i utgangspunktet
for statsskolen og for fylkeskommunale og kommunale skoler som fikk vanlig s
tilskudd. Regler om undervisningspersonalets stilling var fastsatt i lovens "Oversikt
over Norges internasjonale forpliktelser innen opplæringssektoren" i kap. 4. Loven
ble opphevet ved lov av 21. juni 1974 (nr. 55) om videregående opplæring.

Rektorer ved gymnas og ved skoler som omfattet både realskole og gym
skulle utnevnes eller beskikkes av Kongen. Rektorer ved realskoler ble ansa
eller midlertidig av departementet etter innstilling fra skolens styre og gymnasr
Departementet ansatte inspektører, lektorer, adjunkter, lærere, faglærere og t
rere. Ansettelse kunne skje midlertidig for ett skoleår. Vikarordninger som v
lenger enn syv måneder skulle godkjennes av departementet, etter at skolen
hadde uttalt seg, § § 15 og 16.

Hadde rektor forfall, eller var rektoratet ledig, var inspektøren eller den av 
lens lærere som departementet utpekte, forpliktet til å utføre det arbeid som
rektorstillingen. Ved forfall eller ledighet i en undervisningsstilling var ethv
medlem av skolens faste eller midlertidige undervisningspersonale forpliktet
utføré de gjøremål som rektor i den anledning måtte gi pålegg om, § § 15 og 16
ges siste ledd.

Den som ble fast ansatt i lektor-, adjunkt- eller lærerstilling måtte først ha 
ansatt på prøve i to år i samme eller tilsvarende stilling. Prøvetiden kunne i sæ
tilfelle forlenges med ett år. Etter prøvetiden skulle vedkommende ha endelig a
telse, eller fratre stillingen. Den som tidligere i minst to år hadde vært ansatt
midlertidig eller på prøve i undervisningsstilling ved realskole, gymnas eller an
videregående skole, kunne få fast ansettelse straks, § 17.

Ved private realskoler og gymnas som hadde eksamensrett, skulle ansette
skoleleder og undervisningspersonale godkjennes av departementet, § 18.

Undervisningspersonalets oppgave var i § 19 angitt slik at dee rektor inklu
- enkeltvis og samlet hadde ansvar for at skolen kunne drives etter de mål so
satt for realskoler og gymnas. Personalet skulle medvirke til å skape et godt 
samfunn. Mot fastsatt godtgjørelse hadde undervisningspersonalet plikt til å
rettledere for prøvekandidater ved pedagogiske seminarer, dersom kandid
hadde sin praksistid ved skolen.

Under sykdom fikk rektor samt fast og midlertidig undervisningspersonale 
stilling lønn etter de regler som til enhver tid var gjeldende for offentlige tjene
menn som ikke var midlertidig ansatt. Timelærere hadde samme rett til lønn 
sykdom som undervisningspersonale i hel stilling, medmindre vedkomm
hadde annen lønnet hovedstilling. Departementet kunne i særlige tilfelle dispe
fra dette siste vilkår, § 19 tredje ledd.

Skulle en skole bli nedlagt, omorganisert eller innskrenket, var alle som 
lovens vedtagelse var beskikket eller ansatt av departementet som rektor, insp
lektor, adjunkt, lærer eller faglærer ved skolen, forpliktet til etter departeme
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bestemmelse å gå over i stilling ved annen skole eller i annet skoleslag. Over
skulle så vidt mulig bare skje til stilling som krevde de samme faglige kvalifika
ner. Vedkommende beholdt de økonomiske rettigheter han hadde i den tidliger
ling; forøvrig ble vilkårene for den nye stilling gjeldende. For personale ansa
lovens vedtagelse gjaldt likevel bestemmelsene om overføring i den foregåen
om høiere almenskoler av 1935, jfr. § 19 fjerde og femte ledd.

Uten departementets samtykke kunne ingen i full undervisningsstilling v
bestyrer eller lærer ved annen skole.

Departementet fastsatte instruks for rektor, inspektør, klasseforstande
undervisningspersonalet ellers, og ga nærmere bestemmelser om personale
ter. Undervisningspersonalets leseplikt ble fastsatt i regulativ, § 19 siste ledd.

Medlem av undervisningspersonalet som ikke hadde bundet seg for et be
tidsrom, kunne si opp sin stilling med tre måneders frist. Ansettelsesmyndigh
kunne si opp en prøveansatt med samme frist, om vedkommende ikke ble fu
være skikket for stillingen, § 23.

Medlem av undervisningspersonalet som ikke var embetsmann kunne m
les avskjed dersom vedkommende utviste utilbørlig forhold eller var uskikket
skjøtte sin stilling forsvarlig. Skolens styre og den som saken gjaldt skulle på
hånd ha fått anledning til å uttale seg. Vedtaket skulle grunngis. Ble spørsmål
avskjed tatt opp, kunne departementet suspendere vedkommende fra stillin
spørsmålet var avgjort. Den suspenderte hadde da krav på lønn til endelig v
om avskjed var truffet, § 24.
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