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Uttalelse til forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven -
leksehjelp, skyss og politiattest

Vi viser til Deres brev av 2.11.09 med forslag til endringer i opplæringsloven og privatskolesloven.

I forslaget legges det blant annet opp til at fylkeskommunene skal få ansvaret for å etablere
skyssordninger for funksjonshemmede som er i skolefritidsordningen. Det vises til forslag til endring i
Opplæringslovens § 7 - 3 nytt annet ledd og kommentarer i nest siste avsnitt på side 6 i høringsbrevet.

Dette betyr at fylkeskommunen i mindre grad kan få til samkjøring av skolekjøringen og at det trolig må
etableres nye skyssordninger til/fra skolefritidsordningen og at kostnadene vil bli lagt til
fylkeskommunene.

I høringsnotatet har departementet på side 7/8 bedt fylkeskommunene vurdere de økonomiske og
administrative konsekvensene. Vi har ingen oversikt over hvor mange skolebarn som vil benytte den nye
ordningen. Dette vil ikke være kjent før man kjenner behovet i den enkelte kommune. Vi kan heller ikke
vurdere om det blir mulig å få til samordning av skyssen. På dette grunnlag synes det vanskelig å beregne
de økte skysskostnadene før ordningen er etablert. Administrative kostnader antas å bli minimale da dette
vil inngå i ordinær skyssbestilling gjennom skole/SFU, taxisentral og fylkeskommunens
administrasjonsselskap.

Vi har forståelse for at det er behov for ordninger som sikrer funksjonshemmede og midlertidig skadde
skolebarn mulighet til å få samme tilbud som andre skolebarn tilknyttet skolefritidsordningen. Vi har også
forståelse for at det kan være en større utfordring for deres foreldre å organisere skyssen. Vi må imidlertid
forutsette at kostnadene som påføres fylkeskommunene må kompenseres gjennom økte
rammeoverføringer i tråd med reglene for å legge nye oppgaver på kommunesektoren. Det vises til at
kommunalkomiteen i sitt innspill til budsjettet for 2010 (kap 2.2.) uttalte at:  Flertallet vil, i samråd med
kommunesektoren, sikre en robust og bærekraftig kommuneøkonomi. De samlede ressursene skal brukes
slik at tjenestetilbudet kan styrkes, kvaliteten forbedres og vedlikeholdet ivaretas. Alle nye statlige pålegg
eller reformer fullfinansieres.
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