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Vi viser til brev av 30.11.06 angående høring - forslag til endringer i opplæringsloven og 
friskoleloven. 

Fylkesutdanningssjefens forslag til høringsuttalelse ble behandlet i Hovedutvalget for 
utdanningssektoren den 14.12.06 med føgende vedtak:

"Hovedutvalget for utdanning slutter seg til fylkesutdanningssjefens høringsuttalelse." 

Høringsuttalelsen sendes som vedlegg. 
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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG 
FRISKOLELOVEN 
 
HØRINGSUTTALELSE FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
 
 
 
Vi viser til brev av 30.10.06 angående høring – forslag til endringer i opplæringsloven og 
friskoleloven. Forslagene omfatter endringer på følgende områder: 

• Lovregulering av reklame i skolen 
• Innføring av en bestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert på 

bilaterale mellomstatlige avtaler 
• Innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring 

 
 
 
Lovregulering av reklame i skolen. 
Fylkesutdanningssjefen i Buskerud støtter forslag til ny § 9-6 Om reklame i skolen, og stiller 
seg bak Kunnskapsdepartementets vurderinger  og merknader til lovforslaget. I og med at 
lovbestemmelsen er utformet slik at den gir rom for skjønnsmessige vurderinger, ser en det 
som nøvendig at lovbestemmelsen suppleres med en veileder med sentrale retningslinjer. 
 
 
Innføring av en bestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert på 
bilaterale mellomstatlige avtaler 
Fylkesutdanningssjefen støtter departementets syn i at det med bakgrunn i internasjonalt 
samarbeid er viktig å gi muligheter for etablering av tverrkulturelle tilbud som er åpne for 
både norske og utenlandske elever, og at det samtidig gis muligheter for både norsk og 
utenlandsk vitnemål. 
Samtidig støtter fylkesutdanningssjefen de avgrensningene som ligger i departementets 
vurderinger.  
For å avgrense den frie etableringsretten , ser vi det samtidig som nødvendig at hjemmelen 
begrenses til tilfeller der det er inngått en bilateral mellomstatlig avtale.       
 
 
Innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring 
Fylkesutdanningssjefen støtter forslaget om ny § 13-3b i opplæringsloven Plikt for kommunen 
og  fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring. 
Med bakgrunn i Kunnskapsløftet og samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole 
blant annet i Programfag til valg, mener fylkesutdanningssjefen at det er viktig og nødvendig 
at alle elever i grunnopplæringen er innbefattet av samme ordning. 
 
Fylkesutdanningssjefen støtter departementets forslag om å ta initiativ for å få til felles 
ordninger på området for om mulig å kunne redusere forsikringspremiene dersom flest mulig 
kommuner/fylkeskommuner samles i en og samme forsikringsordning. 
 
 



 
 
For å sikre lik behandling av alle elever i grunnopplæringen, uavhengig av skoletilhørighet, 
mener fylkesutdanningssjefen at ordningen også bør gjelde friskolene. 
 
Med bakgrunn i at elever som er yrkesutplassert, lærlinger og lærekandidater har dekning for 
yrkessykdommer gjennom lov av 16.juni 1989 nr.65 om yrkesskadeforsikring, støttes 
forslaget om avgrensning mot yrkessykdommer i nytt lovforslag § 13-3b. Dette bør imidlertid 
komme fram i  kommentarene til den ny lovteksten i opplæringsloven.  
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