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Høringssvar fra Lørenskog kommune på forslag til ny Opplæringslov 
 
Vi viser til høringsbrev fra kunnskapsdepartementet datert 26.08.21 hvor kommunen blir invitert til å 
komme med høringssvar på forslag til ny Opplæringslov. Lørenskog sitt høringssvar er vedlagt dette 
brevet.   
 
 
Med hilsen 
oppvekst og utdanning 
 
Dagfinn Cock Monica Dahlback 
direktør oppvekst og utdanning rådgiver 
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Høringsinnspill til forslag til ny Opplæringslov fra Lørenskog kommune 

I forbindelse med gjennomgangen av lovforslaget, har Lørenskog kommune tatt utgangspunkt i 
følgende problemstillinger:  

1. På hvilken måte vil lovforslaget påvirke den økonomiske og praktiske driften av skolene, 
herunder kommunens oppfølging av skolene? 

2. Innebærer lovforslaget at kommunen og skolene får den fleksibiliteten i organisering og drift som 
en skolehverdag i stadig endring trenger?  

3. Er loven tydelig og forståelig, slik at den blir anvendelig for de som skal tolke loven? 

Vi vil innledningsvis i høringsinnspillet først igjennom disse fire punktene. Etter dette vil vi knytte 
noen kommentarer og betraktninger til de spørsmål og punktene hvor departementet ikke har 
konkludert.  
 
Når det gjelder de temaer som departementet har bedt om innspill på, er blant annet lovfesting av et 
forsvarlighetskrav til undervisningen og lovfesting av regler for å bruke fysisk makt mot elever som 
kommunen særlig har innspill til.   

Lørenskog kommune viser for øvrig til høringsinnspillet til Kommunesektorens interesseorganisasjon 
(KS), og støtter i all hovedsak dette. Lørenskog har i tillegg egne betraktninger basert på lokale 
erfaringer. 

De økonomiske og praktiske konsekvensene av lovforslaget for kommunen og arbeidet i skolene 

Lørenskog kommune vil trekke frem de totale konsekvensene av endringene i reglene rundt PPT sine 
arbeidsoppgaver og skolen sitt arbeid når det gjelder universell opplæring/tilrettelagt opplæring, 
spesialundervisning/ individuelt tilrettelagt undervisning.  

Departementet foreslår i deres forslag å fjerne flere sakkyndige vurderinger, som for eksempel i 
spørsmål om utsatt og tidlig skolestart, assistent ressurser og fysisk tilrettelegging for elevene. Dette 
skal ifølge departementet frigjøre ressurser, som igjen vil gi PPT mer tid til å øke graden av 
forebyggende og systemrettet arbeid i kommunen.  Lørenskog kommune er positiv til å styrke det 
forebyggende og systemrettede arbeidet som PPT gjennomfører på skolene. Kommunen stiller 
spørsmål ved om resursene som spares på at PPT får færre sakkyndige vurderinger å skrive, er nok til 
å styrke det forebyggende og systemiske arbeidet. Kommunen stiller videre spørsmål om hvem i 
kommunen som skal gjøre nevnte vurderinger når PPT ikke lenger skal skrive sakkyndig vurdering. 
Kommunen ser at hvis dette arbeidet skal legges til styrere i barnehagene og rektorene på skolene, 
vil forslaget innebære at flere arbeidsoppgaver legges på allerede pressede rektorer og styrere. Hvis 
det er meningen at PPT fortsatt likevel skal være med i disse sakene, men ikke skrive sakkyndig 
vurdering, stiller vi spørsmål til inntjening i brukt tid fra PPT sin side. Kommunen stiller også spørsmål 
ved likeverdigheten internt i kommunen dersom den enkelte styrer/rektor på eget grunnlag skal 
vurdere og fatte vedtak. 

Departementet foreslår i tillegg at kravet til utdanning for de som skal gjennomføre 
spesialundervisning/individuelt tilrettelagt undervisning heves. Det er i lovforslaget spesifisert at ved 
unntak fra kravet til lærerkompetanse, skal det være noen med relevant utdanning på høyskole- eller 
universitetsnivå som gjennomfører undervisningen. Lørenskog kommune ønsker å gi et best mulig 
tilbud til sine elever, og er derfor positiv til at de som gjennomfører individuelt tilrettelagt 
undervisning skal ha gode kvalifikasjoner. Vi mener likevel at departementets forslag vil kreve mye av 
kommunen på flere måter. Rekruttering av kvalifisert personale i skolen er allerede en utfordring for 



kommunen. Kommunen ser derfor at et lovkrav om økte kvalifikasjoner for ansatte som skal 
gjennomføre individuelt tilrettelagt undervisning, vil gi kommunen og skolene en ytterligere 
utfordring hva gjelder rekruttering og disponering av kvalifisert personell. Forslaget vil også øke 
utgiftene for kommunene, og det stilles spørsmål ved om et slikt utdanningskrav vil medføre 
ytterligere bevillinger til kommunen.  

Når de økonomiske og administrative konsekvensene av ny opplæringslov skal vurderes, mener 
kommunen at lovreguleringens konsekvenser for internkontrollen, må tydeliggjøres. Et eksempel er 
forslaget til § 11-1 Tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Hva innebærer det at kommunen og 
fylkeskommunen skal følge med på at lærerne følger med på elevenes utvikling og vurderer om de 
har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Spørsmålet er hvilke konsekvenser en lovregulering av 
en plikt (formulert som «følge med på») får eller kan få i forhold til kravene om internkontroll. Hvilke 
prosedyrer og dokumentasjonskrav må eller kan følge en lovregulering? Når ulike særlover gir 
kommunen plikter, ender det ofte opp med at kommunen fremstår som drivere av økte krav til 
dokumentasjon og rapportering i skolen. 

I departementets forslag til ny opplæringslov §17-7 «Forsvarlig vikarordning» stilles det krav til at 
kommunen skal ha god nok tilgang på lærere ved vanlig og forventet fravær. Slik Lørenskog 
kommune forstår lovforslaget, er dette en innskjerping av kravet til vikarordning. Det kan virke aom 
at departementet ønsker flest mulig lærere inn i denne ordningen. De skriver riktig nok i 
høringsnotatet at lovforslaget skal tolkes slik at en vikarordning kan være forsvarlig selv om ikke alle 
vikarer er lærere.  Lørenskog kommune ønsker mest mulig kompetanse inn i skolene, men erfarer i 
dag at tilgangen på kvalifiserte lærere er begrenset, og at det er utfordring med å rekruttere 
kvalifisert personale til faste heltidsstillinger.  

Lørenskog kommune ser at departementet i lovforslagets kapittel 24 ønsker å styrke samarbeidet 
mellom ulike faggrupper i kommunen. Dette er Lørenskog kommune positiv til. Slik det er i dag, 
begrenser lærenormen og tilsettingskrav kommunens mulighet til å ansette andre yrkesgrupper i 
skolen (laget rundt eleven).  

Gir lovforslaget den fleksibiliteten i organisering og drift, som en skolehverdag i stadig endring 
trenger? 

Lørenskog kommune ser at skolene, og måten man innretter undervisningen på, stadig er i utvikling. 
Lørenskog kommune er en av de kommune i landet som vokser raskest hva gjelder innbyggere, som 
igjen medfører en betydelig økning i antall elever i kommunen.  Det er et økende behov for 
fleksibilitet og tilpassing til enkeltelever som har sammensatte behov. I tillegg ser vi at det er 
utfordringer med å rekruttere nok kvalifiserte lærere til å oppfylle lovens krav. Dette, samt at 
samfunnet generelt er i rask endring, vil kreve mye fleksibilitet i organiseringen av skolene i 
fremtiden.  Lørenskog kommune er usikker på om dette er godt nok reflektert i det foreliggende 
lovforslaget.  

Lørenskog har sett spesielt på reglene rundt fjernundervisning og organisering i kapittel 14 i 
lovforslaget.  

Departementet har i sitt forslag foreslått at reglene om daglig skoletid ikke videreføres.  Dette vil 
etter kommunens syn gi en viss fleksibilitet for skolene, men vil trolig ikke føre til store endringer i 
hvordan skolen organiserer undervisningen. 

Når det gjelder gruppetilhørighet, mener Lørenskog at det er uklart i forslaget hvor stor del av 
undervisningen som kan gis utenfor klasseinndelingen. Det er også uklart hvilke grunnlag som skal 



kunne gi mulighet til å dele inn i andre grupper enn de ordinære klassene. Disse spørsmålene mener 
Lørenskog kommune at det er et behov for å klargjøre i forarbeider eller rundskriv til den nye loven.  
Dette spørsmålet anerkjenner også departementet i sitt høringsnotat at må klargjøres nærmere. 
Lørenskog kommune ønsker regler som gir skolene fleksibilitet i sin organisering, slik at skolene kan 
tilpasse hverdagen på best mulig måte ut ifra de forutsetninger og behov som elevene har. 

Fremtiden er usikker. Det er imidlertid mye som tyder på at tilgangen på kvalifiserte lærere kan bli 
vanskeligere når man ser lit frem i tid. Det er derfor viktig med lovbestemmelser som åpner opp for 
innovasjon til beste for elevenes læring, både når det gjelder organisering av undervisningen, valg av 
undervisningsmetoder og læremidler, men også når det gjelder tilbuds- og skolestruktur. 

Lørenskog kommune er for eksempel opptatt av reglene rundt hvor stor del av undervisningen der 
lærer må være fysisk til stede i klasserommet, og forholdet mellom lærers tilstedeværelse og de nye 
reglene i §14-4 om fjernundervisning. Lørenskog kommune er positive til at man åpner for 
muligheten for fjernundervisning. Dette kan gi fleksibilitet for skolene som kan gi elevene nye 
muligheter til å lære eller få undervisning i fag som det ellers ikke hadde vært mulig å tilby.  
Lørenskog kommune mener også at fjernundervisning kan bli stadig viktigere i årene fremover med 
en skolehverdag som er i stadig endring.  Det er fremdeles uklart hvor stor grad av undervisningen 
som kan være digital og hva som skal kunne sies å være god nok grunn til at undervisningen gis som 
fjernundervisning. Dette mener vi bør klargjøres i forskrift, forarbeider eller rundskriv.  

 

Er lovforslaget tydelig og forståelig slik at loven blir anvendelig?  

Lørenskog kommune ønsker mest mulig presist angitt kort formulerte lovtekster i samsvar med 
alminnelig lovgivningstradisjon i Norge. Den lovteknikken som departementet har valgt, innebærer at 
enkelte paragrafer er lange og detaljerte. Et eksempel på dette er for eksempel § 14-4 om 
fjernundervisning. Kommunen oppfatter at bestemmelsen er lovteknisk lang og komplisert å lese. For 
de som ikke er vant til å lese lovtekster, kan den fremstå som noe vanskelig tilgjengelig. På den ene 
side, ser kommunen at lange lovtekster gjør rettskildene tilgjengelige for lovanvenderen, og at 
opplæringsloven er en type lov det er viktig at er tilgjengelig for allmennheten, herunder foresatte og 
elever. På den andre side, kan dette få motsatt effekt hvis lovteksten er så lang og komplisert at det 
blir vanskelig å få oversikt. Vi ønsker også å påpeke at en slik detaljeringsgrad i lovparagrafer kan gi 
inntrykket av at lovparagrafen er uttømmende, selv om dette ikke er tilfelle. Lørenskog kommune ser 
at det er et behov for å utdype denne loven i forarbeider, forskrift og eventuelle rundskriv.   

 

Spørsmål som ikke er avklart hvor departementet ønsker innspill 

Lovfesting av et forsvarlighetskrav.  

Lørenskog kommune støtter ikke forslaget om lovfesting av et eget forsvarlighetskrav. Dette på 
bakgrunn av at det vil være vanskelig å konkretisere hva som skal ligge i begrepet “forsvarlig”. Det 
ligger allerede i lovforslagets paragraf 11-1 et krav til tilfredsstillende utbytte av undervisningen. 
Lørenskog kommune tolker denne bestemmelsen som et krav til at opplæringen skal være av en 
faglig kvalitet som også vil falle inn under begrepet forsvarlig. Dette blir således en unødig 
byråkratisering av opplæringen.   

 

 



Lovfesting av regler om bruk av fysiske inngrep mot elever. 

Lørenskog kommune mener at man her er inne på et område som er vanskelig å regulere. Her 
beveger man seg i skjæringspunktet mellom strafferettslige grenser, barnekonvensjonen og 
barnelovens beskyttelse av barns fysiske integritet og arbeidsrettslige tema. I reguleringen av dette, 
må man i ta hensyn til hvilke signaler lovhjemmelen gir til elever og deres foresatte.  Det er også 
viktig å huske at kommunene har et ansvar for å ivareta lærere sitt arbeidsmiljø etter 
arbeidsmiljøloven kapittel 4.  Kommunen får tilbakemelding fra lærere på at grensen for når de kan 
regulere elever fysisk er vanskelig å vurdere i dag, og at grensene for hva som er akseptabelt er 
uklart. Lærere utrykker også usikkerhet på hvilke farer de er pålagt å sette seg selv i for å skjerme 
elever fra hverandre. Lørenskog kommune frykter at en lovfesting om bruk av fysisk makt mot elever 
snarere kan gi signaler om at det er tillatt å gå lengre i fysisk inngripen, enn hva gjeldende rett 
tillater, og at det bidrar lite til å trygge lærerne i deres beslutninger.  
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