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Vedlegg: 
Utrykt vedlegg:   Høringsdokument: 
            1. Lovregulering av reklame i skolen 
            2. Godkjenning av videregående skoler basert på bilaterale 
mellomstatlige avtaler. 
            3. Innføring av en bestemmelse i opplæringsloven om kollektiv 
ulykkesforsikring. 
 
Ingress: 
Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i opplæringsloven og 
friskoleloven. Endringsforslagene gjelder reklame i skolen, godkjenning av 
videregående skoler basert på bilaterale mellomstatlige avtaler og innføring av 
kollektiv ulykkesforsikring av elever i skolen. 
Høringsfristen er 09.01.2007. 
 
Bakgrunn: 
1.    Regjeringen har i Soria-Moria-erklæringen et mål om å motarbeide 
kommersialisering av undervisningssektoren - samt begrense kommersialiseringen 
av offentlig rom. 
 
2.    Internasjonalt samarbeid innenfor blant annet næringsliv og handel, 
medfører at utenlandske familier med barn i skolepliktig alder - samt ungdom med 
rett til videregående utdannig er bosatt i Norge. Regjeringen ønsker å etablere 
videregående skoler basert på bilaterale mellomstatlige avtaler. 
 
3.    Regjeringen ønsker å innføre en kollektiv ulykkesforsikring for alle 
elever i grunnskolen og videregående opplæring. Bakgrunnen for dette er at det i 
dag er ulik praksis/ulike ordninger når det gjelder elevforsikring i kommuner og 
fylkeskommuner. 
 
Faktaframstilling: 
1.    Gjelder lovregulering av reklame i skolen. 
 
1.1. Gjeldende rett. 
Verken opplæringsloven eller forskrift til opplæringsloven har i dag noe 
   direkte forbud mot reklame i lærebøker eller andre læremidler. Det 



   ligger likevel implisitt i bestemmelsen om rett til gratis offentlig 
   grunnskoleopplæring, jf. §2-15, at det ikke kan stilles krav om 
   gjenytelser ved gaver til skolen. 
Reklame er heller ikke regulert i Friskoleloven. 
 
1.2. Vurdering. 
Barn og unge utsettes for kommersielt press på ulike arenaer og på ulike 
   måter. Selv om omfanget av markedsføring i skolen i dag ikke er stort, 
   er barn og unge en attraktiv målgruppe. Skolen er kanskje den eneste 
   arena i barn og unges liv hvor det offentlige fremdeles har en stor grad 
   av handlingsrom for å lage premisser for oppvekstmiljøet. 
Departementet mener likevel at det er viktig å være realistisk i forhold 
   til at skolen heller ikkekan være fullstendig fri for kommersiell 
   påvirkning. 
Departementet er opptatt av å få en lovregulering som i størst mulig grad 
   kan skjerme elevene mot uønsket reklame og uønsket påvirkning, samtidig 
   som skolen må kunne bruke ulike læremidler og læringsarenaer - og 
   samarbeide med ulike parter i nærmiljøet. En hensiktsmessig 
   lovregulering vil derfor være en bestemmelse som pålegger skolen en 
   plikt til å sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet 
   til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påvirke 
   holdninger, atferd og verdier, blant annet på skolens område i lærebøker 
   og læremidler forøvrig. 
 
2.    Gjelder godkjenning av videregående skoler. 
 
Det er fylkeskommunen som har ansvaret for de offentlige videregående 
   skolene i vårt fylke. I Kongsberg kommune er det et godt utbygget 
   videregående skoleverk - og det er derfor viktig å legge forholdene best 
   mulig til rette for disse tilbudene - både for å ta vare på eksisterende 
   tilbud og ha muligheter for å etablere nye og utvidede tilbud. 
Det vil derfor etter rådmannens mening være både riktig og fornuftig å ha 
   en restriktiv og formalistisk godkjenningsprosedyre for eventuelt 
   godkjenning og etablering av konkurrerende private tilbud. 
 
3.    Gjelder bestemmelse i opplæringsloven om kollektiv ulykkesforsikring. 
 
Kongsberg kommune har i dag en kollektiv ulykkesforsikring for barn i 
   skole, SFO, barnehage, barn i fritidsklubb og fosterbarn. Rådmannen ser 
   det som helt nødvendig at en kommune/fylkeskommune har en kollektiv 
   ulykkesforsikring for sine elever. 
 
Konklusjon: 
 
1.    Lovregulering av reklame i skolen: 
Rådmannen slutter seg til departementets forslag til en ny §9-6 OM REKLAME 
   I SKOLEN i kap. 9 i Opplæringsloven som lyder: 
 
“Skolen skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er 
   eigna til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påverke 
   haldninger, åtferd og verdiar, mellom anna skolens område, i lærebøker 
   og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa”. 
 
2.    Gjelder godkjenning av grunnskoler/videregående skoler. 
Rådmannen slutter seg til departementets forslag til lovtekst - ny 
   bestemmelse som §3-11 i Opplæringsloven med følgende ordlyd: 
 
“Departementet kan godkjenne ein privat vidaregåande skole når det ligg 
   føre ein bilateral mellomstatleg avtale om dette. I samband med 
   godkjenninga kan departementet gjere unntak for krava i opplæringslova 
   og forskrift gitt i medhald av lova” 



Bestemmelsene bør gjelde både for grunnskole og videregående skole - og bør 
   gjelde for alle skoler med offentlig godkjenning. 
 
3.    Gjelder bestemmelse i opplæingsloven om kollektiv ulykkesforsikring. 
Rådmannen slutter seg til at det innføres en lovbestemmelse i 
   opplæringsloven som pålegger fylkeskommuner og kommuner en plikt til å 
   tegne kollektiv ulykkesforsikring for elever. 
Forslaget foreslås inntatt som ny §13-3 i opplæringsloven .. og som vil 
   lyde: 
 
§13-3b:”Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørgje for ulykkesforsikring 
   for elevane. Departementet gir nærare forskrift om ulykkesforsikring”. 
 
Det kalkuleres med en kommunal utgift i denne sammnenhengen. 
Kongsberg kommune har allerede i dag en ulykkesforsikring for barn på 
   skole, SFO, barnehage, barn i fritidsklubb og fosterbarn. 
Kostnad  2006: ca. kr 60.000,- 
Med et lovpålegg om en slik ordning bør staten kompensere denne kostnaden 
   gjennom rammeoverføringene til kommunene. 
 
 
 
                       Rådmannens anbefalte vedtak: 
 
Kongsberg kommune slutter seg til rådmannens anbefalte høringsuttalelse til 
endringer av opplæringsloven/friskoleloven som lyder: 
 
1.    Lovregulering av reklame i skolen. 
Rådmannen slutter seg til departementets forslag til en §9-6 OM REKLAME I 
   SKOLEN i kap.9 i Opplæringsloven som lyder: 
 
“Skolen skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er 
   eigna til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påverke 
   haldninger, åtferd og verdiar, mellom anna skolens område, i lærebøker 
   og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa”. 
 
 
2.    Gjelder godkjenning av grunnskoler/videregåene skoler. 
Rådmannen slutter seg til departementets forslag til lovtekst - ny 
   bestemmelse som §3-11 i Opplæringsloven med følgende ordlyd: 
 
“Departementet kan godkjenne ein privat vidaregåande skole når det ligg 
   føre ein bilateral mellomstatleg avtale om dette. I samband med 
   godkjenninga kan departementet gjere unntak for krava i opplæringslova 
   og forskrift gitt i medhald av lova” 
Bestemmelsene bør gjelde både for grunnskole og videregående skole - og bør 
   gjelde for alle skoler med offentlig godkjenning. 
 
3.    Gjelder bestemmelse i opplæingsloven om kollektiv ulykkesforsikring. 
Rådmannen slutter seg til at det innføres en lovbestemmelse i 
   opplæringsloven som pålegger fylkeskommuner og kommuner en plikt til å 
   tegne kollektiv ulykkesforsikring for elever. 
Forslaget foreslås inntatt som ny §13-3 i opplæringsloven .. og som vil 
   lyde: 
 
§13-3b:”Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørgje for ulykkesforsikring 
   for elevane. Departementet gir nærare forskrift om ulykkesforsikring”. 
 
Det kalkuleres med en kommunal utgift i denne sammnenhengen. 
Kongsberg kommune har allerede i dag en ulykkesforsikring for barn på 
   skole, SFO, barnehage, barn i fritidsklubb og fosterbarn. 



Kostnad  2006: ca. kr 60.000,- 
Med et lovpålegg om en slik ordning bør staten kompensere denne kostnaden 
   gjennom rammeoverføringene til kommunene. 
 
 
                               SAKSPROTOKOLL 
 
Utvalg:       Utvalg for kultur og oppvekst 
Møtedato:     11.12.06 
Sak:          85/06 
 
Resultat:     Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak:     06/8171 
Tittel:       HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG 
              FRISKOLELOVEN 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
                             Utvalgets vedtak: 
 
 
 
Kongsberg kommune slutter seg til rådmannens anbefalte høringsuttalelse til 
endringer av opplæringsloven/friskoleloven som lyder: 
 
 
 
1.    Lovregulering av reklame i skolen. 
Rådmannen slutter seg til departementets forslag til en §9-6 OM REKLAME I 
   SKOLEN i kap.9 i Opplæringsloven som lyder: 
 
 
 
“Skolen skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er 
   eigna til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påverke 
   haldninger, åtferd og verdiar, mellom anna skolens område, i lærebøker 
   og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa”. 
 
 
 
 
 
2.    Gjelder godkjenning av grunnskoler/videregåene skoler. 
Rådmannen slutter seg til departementets forslag til lovtekst - ny 
   bestemmelse som §3-11 i Opplæringsloven med følgende ordlyd: 
 
 
 
“Departementet kan godkjenne ein privat vidaregåande skole når det ligg 
   føre ein bilateral mellomstatleg avtale om dette. I samband med 
   godkjenninga kan departementet gjere unntak for krava i opplæringslova 
   og forskrift gitt i medhald av lova” 
 
Bestemmelsene bør gjelde både for grunnskole og videregående skole - og bør 



   gjelde for alle skoler med offentlig godkjenning. 
 
 
 
3.    Gjelder bestemmelse i opplæingsloven om kollektiv ulykkesforsikring. 
Rådmannen slutter seg til at det innføres en lovbestemmelse i 
   opplæringsloven som pålegger fylkeskommuner og kommuner en plikt til å 
   tegne kollektiv ulykkesforsikring for elever. 
 
Forslaget foreslås inntatt som ny §13-3 i opplæringsloven .. og som vil 
   lyde: 
 
 
 
§13-3b:”Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørgje for ulykkesforsikring 
   for elevane. Departementet gir nærare forskrift om ulykkesforsikring”. 
 
 
 
Det kalkuleres med en kommunal utgift i denne sammnenhengen. 
 
Kongsberg kommune har allerede i dag en ulykkesforsikring for barn på 
   skole, SFO, barnehage, barn i fritidsklubb og fosterbarn. 
 
Kostnad  2006: ca. kr 60.000,- 
 
Med et lovpålegg om en slik ordning bør staten kompensere denne kostnaden 
   gjennom rammeoverføringene til kommunene. 
 
 
Rett utskrift bevitnes. Saken oversendes for videre effektuering. 
 
 
Kongsberg , 11.12.06 
. 
Ella Lavik 
utvalgssekretær 


