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Til fornyings og administrasjonsdepartementet 
Akersgata 59 
Oslo 
postmottak@fad.dep.no       Oslo, 30.08.06 
 
 
Innspill til regjeringens fornyingsarbeid 
 
Viser til brev av 06.07.06 med invitasjon til å komme med innspill.  
 
Grunnskolen og videregående skole utgjør en vesentlig del av offentlig sektor, og innbyggernes 
møte med, og innstilling til, offentlig sektor vil i stor grad preges av hvordan de opplever norsk 
skole. Dette taler for at den offentlige skolen bør bli forbilledlig når det gjelder 
brukerrettigheter, åpenhet, effektivisering, kvalitet og medvirkning. Ansvaret for skolen er i stor 
grad overført til kommuner og fylkeskommuner samtidig som det statlige ansvaret for en 
helhetlig nasjonal kunnskapspolitikk er blitt utydelig. I den forbindelse er det på sin plass å vise 
til rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen, dok.nr.3:10 2005-
2006. Rapporten viser at fylkesmennene/staten er for lite aktive i sitt tilsyn. Ved den varslede 
forvaltningsreformen bør man være særlig oppmerksom på behovet for å styrke og utvide de 
faglige miljøene som får ansvaret for innholdet i grunnskolen og de videregående skolene. 
 
 
Brukerrettigheter 
 
Det viktigste hinder for å ivareta foreldres og elevers rettigheter som brukere av skolen er 
mangelen på åpenhet når det gjelder spørsmål om faglig kvalitet. Fylkesmannens rolle som 
tilsynsmyndighet og eventuell adresse for spørsmål om lovanvendelse framstår for mange, både 
elever og ansatte i skolen, som utilgjengelig. Vi etterlyser tiltak som kan sikre ansattes rett og 
plikt til å bidra til større åpenhet.  
 
Åpenhet 
 
Med stigende ambisjoner innen offentlig sektor og økt konkurranse, f.eks. mellom skoler og 
andre utdanningsinstitusjoner, har ”munnkurv” for tilsatte blitt stadig vanligere. Noen ganger er 
taleforbudet eksplisitt formulert, f.eks. slik at bare rektor har adgang til å uttale seg om 
institusjonen til pressen; andre ganger utvikles det en repressiv kultur som lar ansatte forstå at de 
er best tjent med å holde frimodige ytringer for seg selv. 
 
Frimodig intern debatt har de senere år fått trangere kår. Ofte blir saklige innvendinger som 
angår daglig drift eller fremtidsplaner, stemplet fra ledelsessiden som negativ innstilling, også 
når innvendinger settes fram på møter som er tillyst som diskusjonsmøter. Dette momentet 
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angår m.a.o. i like høy grad de ansattes muligheter til medvirkning i prosessene på egen 
arbeidsplass. 
 
I stigende grad er innsyn i institusjonenes beslutninger og drift blitt vanskeligere både for 
ansatte og for allmennheten. Det kan gjelde i ansettelsesspørsmål, lokal lønnsregulering og 
f.eks. resultatet av nasjonale prøver. Det kan se ut som bekvemmelighetshensyn hos lokale 
ledere går foran hensynet til åpenhet og offentlighet.  
 
Medvirkning  
 
Siden vi fikk ny lov om opplæring i 1994/95 er de ansattes mulighet til medvirkning i interne 
beslutningsprosesser i skolen blitt forverret gradvis. I dagens system har de ansatte gjennom sine 
tillitsvalgte, med svært lite frikjøpt tid, små sjanser til å være noen reell motpart til en tallrik 
arbeidsgiverside av ledere og mellomledere. Lite av den tidligere medbestemmelseskultur er 
igjen. Altfor ofte avgjøres saker raskt og på en uforutsigbar måte. Det er en utbredt oppfatning at 
skolen som organisasjon har utviklet et ”demokratiske underskudd” og har gjort tilbakeskritt til 
en mer autoritær kultur. 
 
Kvalitet 
 
Mangelen på medvirkning fra de ansattes har mange steder ført til et svært merkbart kvalitetstap 
når det gjelder interne beslutninger og prosesser.  Dette gjelder mest på den enkelte skole hvor 
ledelsen slett ikke alltid har det nødvendige overblikk til å kunne gjøre gode beslutninger på 
egen hånd. Mangelen på kompetanse er også er problem blant skoleeiere som ikke har 
tilstrekkelig innsikt. Dette gjelder aller mest når skoleeier gjør bindende vedtak som gjelder 
pedagogiske og metodiske forhold, enten det gjelder leseopplæring, lokale læreplanvarianter 
eller bruk av IKT. Det er et problem for kvaliteten mange steder at fagfolk/det pedagogiske 
personale distraheres i utførelsen av sitt arbeid av ”støy”, det vil si marginale eller 
uvedkommende oppgaver og gjøremål iverksatt internt eller eksternt. Det er også et problem for 
kvaliteten at dagens bygninger ikke sikrer de ansatte arbeidsforhold som gjør godt arbeid mulig 
for alle. Skal kvaliteten i opplæringen sikres, må noe av ledelsesfokuseringen erstattes av 
respekt for de ansatte som fagfolk og for deres faglige vurderinger.  
 
Effektivisering  
 
Prosesser som stopper faglige medvirkning, er sløsing med de ansattes faglige ressurser og 
bidrar til det motsatte av effektivisering. De siste års rapporter fra skolen viser at den er blitt 
mindre effektiv som faglig læringsarena uten at det kan påvises at skolen er blitt mer effektiv 
som arena for elevenes sosiale og demokratiske utvikling. En fornyelse av offentlig sektor, 
deriblant skolen, bør derfor ta sikte på en oppvurdering av den faglige medvirkningen til de 
ansatte. Kunnskapsbaserte beslutninger, og åpne beslutningsprosesser der kunnskap om temaet 
synliggjøres for flest mulig, vil sikre kvalitet, og dermed effektivitet. 



 

Adresse:  Keysersgate 5 Internettsider: Tlfnr 23 32 79 94 
 0165 OSLO www.norsklektorlag.no Faksnr. 23 32 79 90 
   Lederens mobtlf. 913 27 691 
  E-post: Generalsekretærens mobtlf. 481 71 611 
  sekretariatet@norsklektorlag.no 
 
 Organisasjons.nr.: 879 495 512 

3

 
 
Statens rolle 
 
Vi viser til Riksrevisjonens rapport juni 2006 som påpeker at staten / fylkesmennene i for liten 
grad følger opp skoleeierne og kvaliteten i skolen.  Norsk Lektorlag er bekymret for manglende 
oppfølging av Opplæringslova kan få utvikle seg i et klima der skolens ansatte i liten grad har 
medbestemmelse slik det er beskrevet overfor, og der lokale skoleeiere i for liten grad følges 
opp av fylkesmennene.   
 
Nasjonal likhet i utdanning. 
 
Den enkelte fylkeskommune har langt på veg styringsrett i organisering av videregående 
utdanning. Man ser at det rettes stor oppmerksomhet mot utdanninger som først og fremst støtter 
lokalt næringsliv. Dette skjer gjennom utstrakte partnerskap mellom skole og bedrift. I sitt valg 
av utdanning møter elevene ofte påtrykk til å velge utdanninger som fører til bosetting i det 
aktuelle fylket. Lokal skoleutvikling vil ha fokus på å styrke og reprodusere lokalt næringsliv 
mens hensynet til nasjonale utdanningsmål nedprioriteres. Lokale skolebyråkratier vektlegger i 
liten grad perspektiver som ivaretar helhetlige, nasjonale mål og Norges plass internasjonalt. 
Modellen med kombinerte skoler er i stor grad utbygd over hele landet. Dette har skjedd i en 
periode der kompetansekrav for å undervise har blitt betydelig lavere, ofte overlatt til den 
enkelte rektor. Samordninger innen kombinertskolen og økonomiske vurderinger fører ofte til at 
de studiespesialiserende fagene undervises av personale som ikke har sin utdanning fra landets 
universiteter. Dermed svekkes forbindelsen skole – universitet. Denne forbindelsen har vært en 
viktig faktor for å inspirere elever til å ta en teoretisk utdanning som ikke nødvendigvis fører til 
jobb i eget fylke eller hjemstedskommune.  
Administrativ og politisk ledelse i fylkeskommunene påtar seg i liten grad ansvaret for å 
inspirere til høyere utdanning ut fra et nasjonalt perspektiv. Dette rammer også 
etterutdanningspolitikken for egne ansatte innen skolen. Man benytter i liten grad 
universitetsmiljøer i inn- og utland og foretrekker etterutdanning ved ”egen” (nærmeste)  
høyskole. Dette rammer særlig lektorer som har behov for etterutdanning på minimum 
master/hovedfagsnivå. 
 
Norsk Lektorlag ber om at en fornyelse av offentlig sektor tar sikte på å disse utfordringene.   
 
 
Vennlig hilsen 
Gro Elisabeth Paulsen 
Leder 
Norsk Lektorlag 
 
 


