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Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven 
 
Vi viser til høringsbrev 20.10.10 med forslag til endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven. 
 
Fylkesmannen i Østfold kommer her med sine merknader til forslagene: 
 
Innføring av krav om kompetanse for undervisningspersonale 

• Til oppl. § 10-1 
Fylkesmannen i Østfold mener at forslaget innfører et grunnleggende riktig prinsipp i norsk 
skole, og støtter derfor forslaget på generelt grunnlag. Forslaget kan imidlertid ha effekter 
som trolig ikke er ønskelige, eksempelvis en økning i deltidsstillinger. Forslaget vil også 
medføre helt nye tilsettingsrutiner, hvilket vil ha administrative konsekvenser for både 
skolene og skoleeier, i alle fall i en overgangsperiode.  
 
Fylkesmannen registrerer ellers at man i bestemmelsens fjerde ledd ønsker å innføre en 
absolutt grense for når kravet til kompetanse kan fravikes. En ser ikke bort fra at skoler som 
så vidt er større en grensen vil oppleve dette som ”urettferdig”, og vi reiser spørsmål ved om 
man heller burde gjøre muligheten for unntak fra kompetansekravene mer skjønnspreget. 
 
Etter vår vurdering er det naturlig at det stilles like krav til kompetanse for 
undersivningspersonale både i offentlige og privat skoler. 
 

• Til oppl. § 10-6 
Denne bestemmelsen mangler riktig henvisning til § 10-1. 
 

• Ny § om tilsetting på vilkår 
Fylkesmannen støtter forslaget, som medfører at gjeldende ordning for tilsetting i yrkesfag i 
videregående opplæring nå blir generell. 
 
Fylkeskommunalt norsk videregående tilbud i utlandet 
Vi har ingen merknader til forslaget. 
 
Rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler 
Fylkesmannen i Østfold støtter forslaget. 
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Politiattest 
Fylkesmannen støtter forslaget.  
 
Vi vil imidlertid peke på at forslaget etter vår vurdering er med på å synliggjøre behovet for 
en ny vurdering av opplæringslovens virkeområde. I § 1-2 heter det (noe forenklet) at loven 
gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og lærebedrifter, 
private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd etter privatskoleloven og privat 
hjemmeundervisning i grunnskolen.  
 
Opplæringsloven omfatter etter hvert mange aktiviteter som ikke regnes som opplæring, bl.a. 
skolefritidsordning, leksehjelp og musikk- og kulturskoler. Forslaget til endringer i §§ 10-9, 13-6, 
13-7 og 13-7a bringer spørsmålet om lovens virkeområde opp på nytt.  
 
Oppdateringer i tilsynsbestemmelsen som følge av generell gjennomgang av særlovshjemler 
for statlig tilsyn med kommunene 
Fylkesmannen støtter forslaget, og vil særlig fremheve at det er positivt at tilsyn og veiledning 
skilles klarere ad i loven.  
 
Når det gjelder skillet mellom kommuneplikttilsyn og tilsyn med andre kommuneplikter, 
synes dette noe uklart beskrevet. Som minimum bør forarbeidene nevne eksempler på hvilke 
”andre plikter” man sikter til. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
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