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Høringssvar - endringer i opplæringsloven og friskoleloven - nytt 

kapittel om skolemiljø - Telemark fylkeskommune 
 

Hovedutvalg for kompetanse behandlet nevnte høring i møte 30.06.16 (sak 40/16), og gjorde følgende 

vedtak: 

 

Vedtak  
Telemark fylkeskommune stør Kunnskapsdepartementets forslag til endringar i opplæringslova, som 

gjeld nytt kapittel om skulemiljø. Forslaget tydeleggjer skuleeigars og skulanes ansvar, og aukar 

rettssikkerheita til den enkelte elev. Dette er i tråd med Telemark fylkeskommune sitt arbeid for eit 

trygt og godt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkande åtferd. 

 

Ved ei endring i opplæringslova der ein eventuelt fjernar kravet om å fatte enkeltvedtak, vil kravet til 

dokumentasjon i enkeltsakar i større grad bli overlate til generelle reglar og lokale vurderingar. I ein 

slik situasjon er det viktig at overordna myndigheit gjennom rundskriv og/eller ei eiga rettleiar gir 

føringar som sikrar gode rutinar for «kva som skal dokumenterast når, og på kva måte det skal 

gjerast». Målet er å sikre elevane eit godt og trygt skulemiljø. 

 

Ved eit eventuelt arbeid med rundskriv/rettleiar bør det også vurderast, i samband med 

mobbing/krenkingar eller andre konfliktar mellom elevar, elev/skule, skule/foreldre, å anbefale bruk 

av Konfliktrådet som hjelpeinstans for å hjelpe til å løyse konflikten og rette opp att balansen mellom 

partane, jf. Konfliktrådsloven. Alternativt kan ein gjere bruk av konfliktrådsmetodikken i mobbesakar. 

 

1) 

Utvalget er bekymret for at den foreslåtte endringen i paragraf 9-a fjerner en godt innarbeidet og 

kjent formulering, og at den konkrete henvisningen til det fysiske arbeidsmiljøet forsvinner. En 

alternativ endring er å sette inn "trygt og godt" i dagens lovformulering. 

 

/Seksjon for kvalitet og 

utvikling 
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2) 

Utvalget ber departementet vurdere om alle de foreslåtte endringene er nødvendige å gjennomføre for 

å få tydeliggjort skolene og skoleeiers ansvar. Spesielt de strukturene som er antydet rundt en ny 

håndhevingsmyndighet fremstår unødvendig byråkratisk og det er grunn til å tenke seg godt om før 

man innfører nye rapporteringssystem og instanser som elever, foreldre, skoler og skoleeiere skal 

forholde seg til. Utvalget er også bekymret for saksbehandlingstiden i et slikt system. 

Vi gjør Kunnskapsdepartementet oppmerksom på den motsigelse som ligger i forholdet mellom første 

avsnitt og punktene 1) og 2). De tre første avsnittene var fylkesrådmannens forslag, som politikerne 

enstemmig sluttet seg til, mens punktene 1) og 2) var tilleggsforslag som fikk flertall i møtet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Nils Thorbjørn Myhren 
Rådgiver 
Nils.Thorbjorn.Myhren@t-fk.no 

+47 35 91 72 16 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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