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Kap. 2  Kompetansekrav for tilsetting og undervisning
Problematikken i videregående skole har i flere år vært et for stort bortfall i elevtallet.
Ulike virkemidler for å motvirke dette er tatt i bruk. Noen med bedre effekt enn andre. Vi ser at
en kvalitetsøkning i grunnskolen vil kunne gi elever et bedre ståsted i videregående skole.
Økt faglig kompetanse blant lærere i grunnskolen vil kunne bidra til økt kvalitetsheving og
dermed styrke det faglige nivået hos elevene. De vil i neste omgang stå bedre rustet til å starte og
gjennomføre en opplæring i videregående skole. Elever som har fått styrket sin
grunnskoleopplæring gjennom gode, kvalifiserte lærere vil, på sikt, kunne føre til en nedgang i
bortfallsprosenten i videregående skole.
Vi støtter denne endringen i opplæringsloven.

Kap. 3  Fylkeskommunalt norsk videregående tilbud i utlandet
Vi forutsetter at vanlig regler for gjesteplasser gjelder som tidligere. Dersom noen
fylkeskommuner ønsker å etablere skoler i utlandet ser vi ingen negative konsekvenser for oss
som fylkeskommune ved å støtte dette forslaget.

Kap. 4 Rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler
Slik systemet fungerer nå er det mye ekstra saksbehandling som foregår i fylkeskommunene når
en søknad om bruk av utvidet rett i private skoler kommer inn. Ofte gir fylkeskommunen eleven
mulighet til å ta ut utvidet rett i en privatskole, men saksbehandlingen er tidkrevende. En
lovendring vil gi fylkeskommunene en enldere saksbehandling. Disse elevene har kanskje også
en del ekstra belastninger fra før. De vil få et bedre tilbud ved å kunne fortsette på en skole de
allerede har etablert seg i og slippe overflytting til en ukjent skole. Vi støtter forslaget.

Kap.5 Politiattest
Vi har ingen spesielle synspunkter på dette. Det er helt i orden at bestemmelsen også gjøres
gjeldene for skoleliknende aktivitetstilbud.
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Kap. 6 Oppdateringer i tilsynsbestemmelsen som følge av generell gjennomgang av
særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

Vi ser positivt på endringen med å skille mellom ansvar for tilsyn og ansvar for. råd og
veiledning hos Fylkesmannen. Dette tydeliggjør oppgavene i større grad.
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