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Høring - forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, 
Skyss og Politiattest.

Det vises til mottatt høringsdokument, brev datert 02.11.09.

Namsos kommune vil med dette gi følgende administrative høringsuttalelse:

Leksehjelp/Skyss.
Kommunen synes det er positivt at det foreslås innført en plikt for kommunene å tilby åtte timers
gratis leksehjelp for elever på 1.-4. årstrinn.
Kommunen deler ikke departementets forutsetninger når det gjelder følgende: ”Departementet 
legger til grunn at kommunene og fylkeskommunene finner praktiske løsninger på skyss i 
forbindelse med leksehjelpen. Eventuelle merkostnader knyttet til dette dekkes innenfor 
kommunenes og fylkeskommunens gjeldende budsjettrammer.”
Dette begrunnes med følgende:

1. Tilbudet som gis vil inngå som en del av SFO-tiden og er et gratistilbud. Dette medfører 
reduserte inntekter for kommunene. Etter at timetallet på de første årstrinnene har økt de 
senere årene, har flere barn gått over fra hel til halv plass i SFO. Inntektsgrunnlaget for 
ordningen er allerede redusert. Forslaget vil medføre en ytterligere reduksjon i 
inntekstgrunnlaget, noe som i praksis vil svekke muligheten for å gi et allsidig og variert 
tilbud.

2. Svært mange elever har krav på offentlig skyss til og fra skolen. Fylkeskommunen vil, på 
bakgrunn av gjeldende bestemmelser, ikke dekke kostnader knyttet opp mot skoleskyss i 
SFO-tida. Kommunen har ingen mulighet til å gjennomføre – samt betale for et eget 
skyssopplegg for de av elevene som benytter seg av tilbudet om gratis leksehjelp. Dette 
medfører at tilbudet ikke blir et reelt og likeverdig tilbud for alle elever. 
Ved gjennomføring av forslaget, må det settes opp egne offentlig skyssruter for elever 
som benytter seg av tilbudet. Kostnadene må dekkes på samme måte som for de av 
elevene som har rett til skyss etter ordinær skoletid. 

3. Mange foresatte, spesielt grunnet eget arbeid, har behov for et utvidet SFO-tilbud i 
skolens ferie. Dette har medført at mange kommuner gir et slikt tilbud. Namsos kommune 
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henstiller om at departementet legger opp til en skyssordning for disse elevene på samme 
måte som er beskrevet i pkt. 2 ovenfor. 

Vår ref. 2009/8245–2 bes oppgitt ved henvendelse

Med hilsen

Hege Sørlie Svein-Arild Rye
Rådmann Oppvekstsjef
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