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Høring – Endringer i opplæringsloven 
 

Viser til brev av 22.09.15, og oversender med dette de merknader Skolenes landsforbund har til 

nevnte høring. 

 

Til friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene: 

Dette er etter vår oppfatning regjeringens svar på et behov som ikke eksisterer. Vi tviler ikke på 

at det finnes elever i Akershus som gjerne vil gå på skole i Oslo, men det kan ikke rettferdiggjøre en 

reform som vil ramme alle fylkeskommuner i Norge. Der det ut fra lokale forutsetninger finnes et 

behov for å søke på tvers av fylkesgrensene finnes det allerede gode lokale ordninger som fungerer. 

Slik vi leser høringen er dette bare en forsiktig innføring av et politisk prinsipp der målet er full 

frihet til å søke der du vil og konkurrere på lik linje med alle andre om plassen. Dette vil i sin tur 

medføre store utfordringer ved at vi får A og B skoler, og at de elevene fra byene som har for svake 

karakterer vil bli presset til å bli borteboere for å gå på videregående skole. Dette ser vi allerede i de 

fylkene der fritt skolevalg er innført innen fylket, og problemet vil bare øke dersom en innfører fritt 

valg på tvers av fylkesgrensene. At det samtidig foreslås at en skal ha samme rett til fri skyss som 

om en gikk på skole i eget fylke vil øke kostnadene for skoleskyss i betydelig grad. Vi antar at det 

ligger en slags ideologisk overbevisning i bunnen der hensikten er å skape konkurranse mellom 

skolene, og derigjennom øke kvaliteten på utdanningen. Denne overbevisningen deles ikke av 

Skolenes landsforbund. Vi ønsker et desentralisert likeverdig skoletilbud der alle elever får den 

utdanningen de ønsker nærmest mulig hjemstedet, og der utdanningen er likeverdig uavhengig av 

hvor du bor. 

 

Til grunnskole for elever med rett til videregående opplæring 

Dette synes vi i utgangspunktet er en god ide. Det å gjøre noen kvalifiserte til å kunne fullføre en 

videregående opplæring de ellers ikke ville ha klart er absolutt bra både for den enkelte og ut fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Slik forslaget foreligger nå er det imidlertid vanskelig å støtte det. 

Dette vil slik det er skissert føre til store forskjeller i muligheten for å nyttigjøre seg et slikt tilbud, 

både ut fra bosted og ut fra økonomi. Skolenes landsforbund synes derfor det ville være fornuftig å 

evaluere de igangsatte forsøkene, og så ta sikte å å innføre dette som en ordning for alle dersom 

evalueringene viser at dette har effekt på frafallsprosenten. I et endelig forslag anser vi det som 

naturlig at finansieringen er beskrevet. Det kan ikke være opp til den enkelte kommune eller 

fylkeskommunes økonomi om elevene skal gis denne muligheten. Vi mener også at det må være en 



selvfølge at elevene får rett til gratis skoleskyss og utdanningsstøtte fra lånekassen på lik linje med 

de jevnaldrende elevene som går i videregående skole. 

 

Til opplæringsplikt ved utenlandsopphold 

Skolenes landsforbund har ingen merknader til forslaget om en tremåneders-regel. 

 

Til lovens anbefaling om maksimal skolestørrelse 
Dette forslaget støttes ikke av Skolenes landsforbund. Det er gode pedagogiske argumenter som 

ligger til grunn for at denne bestemmelsen er tatt med i Opplæringsloven, og vi kan ikke se at det er 

ny forskning som har endret på dette. Det vi derimot kan være enige med departmentet om er at det 

er uheldig å ha lovbestemmelser uten forpliktende innhold. Vi vil derfor foretrekke om en stryker 

ordet ”bør” i lovbestemmelsen, og erstatter dette med ”skal”. Departementet argumenterer slik: 

”Skolestørrelse er dessuten et område som naturlig bør avgjøres av kommunene selv på bakgrunn 

av lokale politiske prioriteringer, uten at det gis noen nasjonale føringer for dette”. Dette er vi helt 

uenige i. Den norske fellesskolen bygger på at det er nasjonale føringer som ligger til grunn slik at 

alle elever får en likeverdig utdanning uavhengig av hvor de bor. 
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Anne Finborud /s/      Geir Granås /s/ 

Forbundsleder       Forbundssekretær 


