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Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven –Leksehjelp, 
frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig 
alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse 
 
 
 
Det vises til høringsbrev av 18.12.2013.  
 
KS støtter forslaget om å endre bestemmelsene om leksehjelp. KS mener imidlertid at selve utformingen 
av lovparagrafen er uklar og bør omformuleres. Forslaget til ny § 13-7a første ledd gjør det uklart om det 
er en hjemmel til departementet til å fastsette forskrift, jf forslaget til forskrift § 1A-1 første ledd, eller om 
det er kommunens fordeling av timene på årstrinnene, som er en forskrift.  Forslaget til forskrift § 1A-1 
første ledd, bidrar ikke til klargjøring. KS foreslår at man bruker formuleringer som ellers går igjen i 
opplæringsloven. Henholdsvis at «departementet kan gi/gir forskrifter om…» og Kommunen kan gi/gir 
forskrifter om…». Dette vil gjøre det tydelige hvem har myndighet til å fastsette hva, og hva slags vedtak 
som må fattes.  
 
KS er ikke enig i departementets vurdering av at forslaget ikke har økonomiske konsekvenser for 
kommunene.  Leksehjelp på ungdomstrinnet forutsetter fort annen kompetanse hos leksehjelperne enn 
hos leksehjelpere på 1.-4. årstrinn. Det kan derfor medføre økte kostnader å få relevant kompetanse til å 
gi kvalifisert leksehjelp på de høyere årstrinnene.   
 
KS støtter forslaget om å gi rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over 
opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse. KS forutsetter at 
lovendringen fullfinansieres for kommunesektoren.  
 
KS støtter forslaget om å oppheve plikten til å gi gratis frukt og grønnsaker. Dette er et tiltak som bør 
styres lokalt.  
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