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20/1924 Høring - Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven- Svar fra 
fylkesmannen i Agder. 
 
Det er viktig å få på plass et tydelig regelverk som er tilpasset den spesielle situasjonen vi har 
nå.  
Fylkesmannen i Agder synes i hovedsak at midlertidige forskrifter med hjemmel i 
Koronaloven, er et godt dokument. Det reflektere de utfordringene som er i sektoren og gir 
viktige avklaringer for kommuner, barnehageeiere, skoleeiere og Fylkeskommuner.  
 
Vi vil likevel følgende innspill til høringen:  
 
Om tilskudd og foreldrebetaling i barnehageloven:  
Hvordan skal avkortning gjøres i praksis? 
Hvordan  skal kommunen sikre seg informasjon fra den private barnehagen for å tallfeste 
avkortingen? (s. 6-7) 
Vi ønsker å påpeke at prinsippet om avkortning ved permittering må presiseres ytterligere 
dersom det blir vedtatt.  
 
Det som ikke er omtalt er hva som skal skje om kommunene velger å permittere ansatte i de 
kommunale barnehagene (har ikke vært så mye debattert hittil, men vi har hatt henvendelser 
på det og se fvn.no i dag: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/GGAMg6/Vurderer-
permitteringer).  
Hvis det gjennomføres permitteringer vil jo kostnaden per barnehageplass i 2020  påvirkes– 
og dermed grunnlaget for tilskudd i 2022 i utgangspunktet gå ned.  
 
 
Det følger av Midlertidig forskrift om tilpasning av lovgivningen om opplæring i mottak, 
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap § 6 første ledd at 
Kommunen skal sørge for at deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap får 
opplæring selv om undervisningsstedet er stengt i medhold av smittevernloven § 4-1, med 
mindre det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler eller på andre måter. 
(s.19) 
Fylkesmannen i Agder forstår at utrykket med mindre viser til at kommunens plikt til å sørge 
for opplæring bortfaller, dersom opplæringen ikke kan tilbys via digitale hjelpemidler eller på 
andre ikke smittsomme måter. Vi ser imidlertid at det med fordel kan fremstå klarere enn slik 
forskriftsteksten er formulert i dag. 
 
Avslutningsvis ønsker vi å peke på at de mest sårbare barna må fanges opp i kommunene. De 
må identifiseres og fanges opp av kommunens hjelpeapparat, 
Barn og elever som har spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning ikke mottar dette som 
før i barnehage eller på skolen – men de har ikke mistet sin rett! 
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En del familier takker nei til et skole- eller barnehagetilbud– og da kan det være på sin plass å 
understreke at meldeplikt og avvergeplikt gjelder fortsatt! 
 

Med vennlig hilsen 

Tore K. Haus 
utdanningsdirektør 
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