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Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.  
 
 
Sammendrag: 
Kunnskapsdepartementet legger fram forslag om å endre bestemmelsene i opplæringsloven 
og privatskoleloven  for å styrke lærernes kompetanse. Målet er at lærerne skal ha relevant 
utdanning i alle fag de underviser i. For å bidra til dette, vil departementet knytte krav til 
kompetanse til det å undervise og ikke bare til tilsetting,  slik reglene er i dag. Departementet 
foreslår derfor  å lovfeste krav om relevant kompetanse for å undervise. Forslaget foreslås i 
hovedsak å tre i kraft fra høst 2014.      
Videre legger Kunnskapsdepartementet fram forslag om å endre bestemmelsene i 
opplæringsloven og privatskoleloven om politiattest, bl.a ved bestemmelser om politiattest for 
skolelignende aktiviteter. 
Dagens ordning med ansettelsesforbud i grunnskole, skolefritidsordning og musikk- og 
kulturskole for seksuelle overgrep mot barn mener departementet skal fortsette.  
I tillegg utvides ordningen til også å omhandle ansettelse i skolelignende aktivitetstilbud. 
For andre lovovertredelsers vedkommende er forslaget at angjeldende ansettelsesmyndighet 
selv må avgjøre hvilke konsekvenser et lovbrudd kan få. 
Kunnskapsdepartementet mener dessuten det ikke er hensiktsmessig pr i dag å innføre krav 
om minimum botid for utstedelse av vandelsattest for dem som har bodd i andre land.  
Kravet om botid er inngripende, og politiregisterloven krever at ”vesentlige samfunnshensyn” 
tilsier dette. 
Kunnskapsdepartementet legger i tillegg fram forslag om å endre bestemmelsene i 
opplæringsloven om tilsyn som en oppfølging av generelle endringer i tilsynsordning i 
kommunelov. 
Departementet  foreslår at opplæringsloven kapittel 14 om tilsyn blir justert slik at det blir 
fastsatt i denne loven at det er reglene om statlig tilsyn i kommunelovens kapittel 10 A som 
nærmere regulerer tilsynet med oppfyllelse av kommunepliktene  som følger av 
opplæringsloven. 
Det foreslåes videre at i tråd med ordningen i kommuneloven, legges tilsynsmyndigheten i 
opplæringsloven  til fylkesmannen. 
Det foreslås at dagens regulering av statlig råd og veiledning, som nå står i 
tilsynsparagrafen, skilles ut som en egen paragraf. 



 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
1. Kristiansand kommune støtter forslaget fra Kunnskapsdepartementet om å 

innføre kompetansekrav knyttet direkte til undervisning i fag. 
2. Kristiansand kommune støtter dagens bestemmelser i opplæringsloven og         
     privatskoleleoven om ansettelsesforbud i grunnskole, skolefritidsordning og 
     musikk –og kulturskole for seksuelle overgrep mot barn, samt  
     Kunnskapsdepartementets forslag om at denne bestemmelsen utvides til 
     også å omhandle ansettelse i skolelignende aktivitetstilbud. 

3. Kristiansand kommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag om at 
angjeldende ansettelsesmyndighet  selv må avgjøre hvilke konsekvenser et 
lovbrudd skal få. 

4. Kristiansand kommune støtter Kunnskapsdepartementets vurderinger om at 
det ikke er hensiktsmessig å innføre krav om  minimum botid for utstedelse 
av vandelsattest for dem som har bodd i andre land. 

5. Kristiansand kommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag om å endre 
bestemmelsene i opplæringsloven om tilsyn som en følge av endringer om 
tilsyn i kommunelov. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tor Sommerseth  
rådmann Marie Føreland 
 skoledirektør 
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