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HØRING  -  FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG
PRIVATSKOLELOV  -  KOMPETANSEREGLER  M.M.

Det vises til høringsbrev av 20.10.2010 vedrørende forslag til endringer i opplæringslov og
privatskolelov — kompetanseregler med mer. Svaret deles imi i samme kapitler som
høringsbrevet.

Troms fylkeskommune støtter forslaget om å stille kompetansekrav til undervisning i tillegg
til de eksisterende kravene for tilsetting. Dette er under forutsetning av at forslagene om
unntak ved mangel på lærere med kompetanse også vedtas. På videregående nivå er det stort
sett slik det har vært praktisert tidligere.

Forslaget om å innføre krav til kompetanse for undervisning, Ny § 10 — 1, 2. ledd, på alle
trinn, men at det kan undervises i andre fag enn norsk/ samisk og matematikk uten slik
fagkompetanse på årstrinnene 1 — 7 støttes. Disse fagene er imidlertid sentrale for viktig
grunnleggende kompetanse og det bør derfor stilles krav til undervisningskompetansen.

Ny § 10 — 1, 5. ledd gir nødvendig hjemmel for å avgjøre at en ansatt kan undervise uten å
oppfylle kompetansekravene til undervisning i faget der skolen ikke har tilstrekkelig
kvalifisert undervisningspersonale i faget. Dette skal vurderes av skoleeier for hvert skoleår.
Vi forutsetter at det kan finnes smidige ordninger for dette, slik at det ikke blir unødig mye
administrasjon knyttet til vurdering og vedtak.

Fylkeskommunen deler departementets vurdering av at det må være adgang til å gjøre
midlertidig tilsetting av personer som ikke fyller kompetansekravene, jf. forslaget § 10 — 6.
Dette er en videreføring av dagens praksis.

Lektor II — ordning har vært prøvd ut innen studiespesialiserende fag, og er nå til videre
utprøving i yrkesfag. Troms fylkeskommune ser dette som ei svært positiv ordning, kanskje
spesielt innenfor yrkesfagene. Det er viktig at det — gitt at forsøkene gir de forventa positive
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resultatene — blir gitt muligheter til å ansette lektor II. Slik forslaget nå er, kan vi ikke se at det
er hjemmel for slik ansettelse uten i tilfeller der det er mangel på lærere med
undervisningskompetanse. Tilsetting av lektor II må kunne reguleres inn i forskriften hvis og
når det blir aktuelt.

Det synes hensiktsmessig å flytte § om tilsetting på vilkår fra forskrift til lov, siden dette er
unntak fra loven. Troms fylkeskommune er fornøyd med at bestemmelsen utvides til å gjelde
alle fag, ikke bare yrkesfagene.

Troms fylkeskommune støtter forslaget om at de nye lov- og forskriftskravene ikke gjøres
gjeldende for lærere som har kompetanse som tilfredsstiller kravene fra før de nye
bestemmelsene trer i kraft. En vesentlig grunn til dette er aldersprofilen på læreme i
videregående skole, som gjør at en i løpet av relativt kort tid kommer til å skifte ut en stor del
av læreme.

Det er etter fylkeskommunens vurdering ikke noe til hinder for å innføre lov/ forskrift med
virkning fra 2012.

Fylkeskommunalt norsk videregående tilbud i utlandet.
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Troms fylkeskommune ser det som svært positivt at departementet, blant annet på bakgrunn
av dispensasjonssøknaden vedr norsk — russisk videregående skole i Murmansk, foreslår at
det tas inn hjemmel for å utvide virkeområdet for opplæringslova. Mulighet for å tilbakekalle
tillatelse er en naturlig konsekvens.

Det må imidlertid påpekes at det også bør kunne være aktuelt med opplæring som kombinerer
skole og praksis/ læretid i utlandet. For å gi mulighet for mer fleksible løsninger, foreslås det
at forslag til nytt fjerde ledd i opplæringslova § 1 — 2, 1. setning endres til:
"Departementet kan etter søknad utenfor riket, slik at fylkeskommunen kan stå ansvarlig

for videregående opplæring i utlandet der formålet er å få vitnemål..."

Ut over dette, og for å kunne drive den type opplæring som i dag gjøres i Murmansk,
tilfredsstiller forslaget behovene vi kan se ift. lovhjemmel.

Rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler.

Troms fylkeskommune har ingen merknader til forslaget om at retten til å få utvida tid i
videregående opplæring også lovfestes i privatskolelova, slik at elever kan velge å ta ut retten
i private skoler med statstilskudd på tilsvarende vilkår som i offentlig skole.

Politiattest

Troms fylkeskommune støtter departementets vurdering når det gjelder konsekvenser av
anmerkning på politiattest. Det innebærer at seksuelle overgrep mot barn fortsatt skal føre til
ansettelsesforbud i grunnskole med mer, mens det for andre overtredelser ikke skjer en
automatisk utestenging fra arbeidsforhold i skolen i flere tilfeller enn i dag. For videregående
opplæring vil det være opp til arbeidsgiver å vurdere konsekvensene av alle typer
anmerkninger på politiattesten.

For de som har bodd i andre land (utenfor EØS-området) ville det være svært uheldig om en
skulle kreve minimums botid for at de skal kunne fremlegge tilfredsstillende vandelsattest fra



en viss periode i landet. Det er etter Troms fylkeskommunes vurdering viktig å ha et
arbeidsliv som inkluderer innvandrere, og krav om botid vil utelukke en liten gruppe fra
arbeid i skolen.

Fylkeskommunen finner det riktig å kreve politiattest for "aktivitetstilbud i regi av kommune
eller fylkeskommune med karakter av opplæring". Dette vil blant annet dekke sommerskole
og lignende tilbud. Forslagene til endring på dette området støttes derfor.
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