
Fra: Anne Sofie Portaas [mailto:Anne.Sofie.Portaas@drmk.no]  

Sendt: 27. februar 2014 09:05 

Til: Postmottak KD 

Emne: Høringssvar fra Drammen kommune vedr leksehjelp, frukt og grønt, mm + tillegg 

 
I tillegg til dette høringssvaret som vi sendte den 21.01.14, vedtok bystyret i Drammen følgende tillegg i 
sitt møte den 18.02.14: 
  
”Drammen kommune oppfordrer til at midlene som frigjøres brukes på kompetansehevende tiltak for 
elever og lærere, til tiltak som fremmer fysisk aktivitet og trivsel”. 
  
Med vennlig hilsen 
  

 
  

  
Anne Sofie Portaas 
rådgiver 
  
Telefon 32 04 66 46 Mobil 926 17 078 
Post- og besøksadresse: Engene 1, 3008 Drammen 
  
  
  

Fra: Anne Sofie Portaas  

Sendt: 21. januar 2014 09:36 
Til: 'postmottak@kd.dep.no' 

Emne: Høringssvar fra Drammen kommune vedr leksehjelp, frukt og grønt, mm 
  
Vedlagt er høringssvar fra Drammen kommune 
  
Med vennlig hilsen 
  

 
  

Rådmannen 
Plan og økonomiseksjonen 
  
Anne Sofie Portaas 
rådgiver 
  
Telefon 32 04 66 46 Mobil 926 17 078 
Post- og besøksadresse: Engene 1, 3008 Drammen 



  
  



 

 

HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRING I 

OPPLÆRINGSLOVEN VEDRØRENDE LEKSEHJELP, RETT TIL GRUNN- OG 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR INNVANDRERUNGDOM MELLOM 16 OG 

18 ÅR OG KOMMUNENS PLIKT TIL Å GI ELEVER GRATIS FRUKT OG GRØNT.  

 

Høringen skal behandles i bystyret den 18.02.2014.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Leksehjelp 

Drammen kommune støtter departementets forslag til endring i opplæringsloven vedr. 

leksehjelp. Et tilbud som skissert – valgfri bruk av åtte timer leksehjelp pr. uke på 1.–

10.årstrinn – vil gi stor fleksibilitet og en kommunal handlefrihet Drammen kommune 

etterspør.  

 

2. Rett til grunn- og videregående opplæring for ungdom mellom 16 og 18 år og som 

søker oppholdstillatelse i Norge. 

Drammen kommune støtter departementets forslag til endring av opplæringsloven vedr. 

utvidet rett til grunn- og videreutdanning for barn og ungdom som søker om 

oppholdstillatelse. Det er en forutsetning at de oppholder seg lovlig i landet. 

 

3. Forslag om å oppheve plikten til å gi gratis frukt og grønnsaker 
Drammen kommune støtter departementets forslag om å fjerne § 13-5 i opplæringsloven og § 

7-1 i privatskoleloven med tilhørende forskriftsbestemmelser, slik at kommunens plikt til å gi 

gratis frukt og grønt oppheves.. 

 

 

Om bystyret endrer forslagene til vedtak, vil disse bli ettersendt den 20.02.14 

 

 

Osmund Kaldheim (s) 

rådmann 
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