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OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I 
OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 30.10.2006 med svarfrist 09.01.2007. 
 
Byråden for barn og utdanning avgir på delegert myndighet følgende høringsuttalelse for Oslo 
kommune: 
 
 

1. Vedr. lovregulering av reklame i skolen 
 
Oslo kommune støtter forslaget om å innføre en lovbestemmelse i opplæringsloven og 
friskoleloven om reklame, og er postiv til formuleringene i den foreslåtte lovteksten. Teksten 
åpner for utøvelse av skjønn, noe som vil være påkrevd når loven skal praktiseres. Oslo 
kommune mener det er viktig at det utarbeides en veileder for utøvelsen av dette skjønnet. Det 
er også nødvendig, slik departementet skriver, at skoleeier kan delegere myndighet til skolene, 
slik at de kan foreta de skjønnsmessige vurderingene. 
 
Oslo kommune ønsker å nevne en problemstilling som berører reklame til elever, men som ikke 
er omtalt i høringsnotatet. Kommunen har mottatt krav om utlevering av elevlister som blant 
annet kan benyttes til markedsføring overfor elever. Dette reiser flere rettslige spørsmål knyttet 
til personvern og dokumentoffentlighet. Oslo kommune har i den forbindelse rettet henvendelse 
til departementet og Datatilsynet, jf. brev av 26.05.2006 til Kunnskapsdepartementet. Disse 
forholdene er fortsatt ikke avklart og bør vurderes nærmere i denne forbindelse. 
 
 

2. Vedr. innføring av en bestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert 
på bilaterale mellomstatlige avtaler 

 
Oslo kommune støtter departementets forslag til lovtekst. 
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3. Vedr. innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring for elevene 
 
Oslo kommune er prinsipielt enig i at det etableres en plikt for kommunene til å sørge for 
ulykkesforsikring for elever, men mener at forslaget må utredes nærmere, slik at det gjøres klart 
hvordan ordningen vil fungere. 
 
Elever i offentlig grunnskole og videregående skole er i dag obligatorisk yrkesskadedekket etter 
folketrygdeloven § 13-10. Av folketrygdelovens § 5-25 følger det at dekningen er begrenset til 
å gi full utgiftsdekning, dvs. nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk 
behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige 
hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden, samt hjemtransport.  
 
I punkt 3.2. i høringsnotatet vises det til at elever som er utsatt for alvorlige ulykker gis 
uførepensjon etter folketrygdloven. Uførepensjon vil neppe være aktuelt for mange da den er 
begrenset til personer mellom 18 og 67 år, jf. folketrygdloven § 12-4. Det fremgår ikke klart av 
høringsnotatet om de som mottar uførepensjon i dag også gis uførepensjon med 
yrkesskadefordeler.  
 
Under pkt 3.3. i høringsnotatet vises det til at dekningsnivået bør være som på dagens nivå etter 
reglene om yrkesskader etter folketrygdeloven, for eksempel dekning av behandlingsutgifter og 
menerstatning. Dette burde ha vært mer konkretisert. Det kommer ikke klart frem i teksten at 
uttalelsen om dekningsnivået forutsetter at elevene i fremtiden trolig ikke vil bli omfattet av 
den nye arbeidsskadeforsikringen. Denne skal komme i stedet for dagens yrkesskadedekning. 
Departementet foreslår at elever kun skal få ulykkesforsikring tilsvarende dagens nivå etter 
reglene om yrkesskader. Det kommer heller ikke frem i forslaget hvilken dekning elever vil få 
frem til en ny arbeidsskadeforsikring er vedtatt. Det bør redegjøres for hvilke regler som skal 
gjelde i overgangsfasen.    
 
I høringsnotatet vises det til at et tilleggshensyn kan være å verne skolen og lærerne mot å 
komme i erstatningsansvar. Selv om en kommune i dag tegner elevulykkesforsikring, vil 
kommunen likevel kunne komme i et rettslig erstatningsansvar overfor tredjeperson ved 
utøvelse av sine funksjoner. Ved ulykker der kommunen kan holdes rettslig 
erstatningsansvarlig, vil en skadelidt kunne kreve erstatning direkte fra kommunen uansett om 
det er tegnet forsikring eller ikke.    
 
Oslo kommune har i dag tegnet ulykkesforsikring for barn og elever. Forsikringen omfatter 
ulykkeskader og dekker død, invaliditet og behandlingsutgifter. Fra og med 2004 har Oslo 
kommune hatt G-regulerte summer, slik at de justeres i takt med folketrygdens grunnbeløp (G). 
Dette anses som mest praktisk ved justeringer av forsikringssummene samt med hensyn til 
oppfølging/informasjon om slike justeringer.  
 
I høringsnotatet er det vist til at den enkelte kommune selv skal kunne få vurdere om den vil stå 
som selvassurandør eller velge en forsikringsordning. Departementet ber her spesielt om 
høringsinstansenes synspunkter. Det bes også spesielt om synspunkter knyttet til om ordningen 
bør omfatte friskolene.  
 
Oslo kommune tegner i hovedsak sine forsikringer i egenforsikringsselskapet Oslo Forsikring 
AS. Dette gjelder også barn- og elevulykkesforsikringen. Etableringen av 
egenforsikringsselskap og derved et indirekte selvassuranseansvar er motivert ut fra finansielle 
argumenter, som reduserte transaksjonskostnader og ivaretakelse av kapitalinntekter. Videre 
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var det en forutsetning ved etableringen av egenforsikringsselskapet at det også skulle 
fokuseres på risikostyring, herunder gi økonomisk incitament til å gjennomføre 
skadeforebyggende aktiviteter.  
 
Dersom det innføres en obligatorisk ulykkesforsikring for elever, er det mest sannsynlig at Oslo 
kommune vil benytte Oslo Forsikring AS. Prinsipielt er det imidlertid viktig å støtte 
kommunenes valgfrihet i dette spørsmålet.  
 
Dersom ordningen også skal gjelde for elever i friskoler, vil vi påpeke at kommunen ikke på 
samme måte kan påvirke risikoen for en friskole, slik man kan for egne skoler. Oslo kommune 
mener derfor at det er friskolen selv som bør påta seg ansvaret for å tegne forsikring for egne 
elever.     
 
I høringsnotatet er omkostningene med ordningen anslått til å være i størrelsesorden kr 40,-
/50,- pr. elev avhengig av hvilket dekningsomfang som blir avtalt. Dette vil medføre en økt 
kostnad for Oslo kommune på rundt kr 2 - 2,5 mill, som forutsettes kompensert. 
 
 

4. Yrkesskadeforsikring av elever som har praksis i en bedrift  
 
Oslo kommune ønsker å ta opp en problemstilling som er lite omtalt i høringsnotatet, men som 
er av betydning for elevers forsikringsmessige situasjon. I høringsnotatet punkt 3.2. vises det til 
at elever som er yrkesutplassert, lærlinger og lærekandidater omfattes av lov 16.06.1989 nr. 65 
om yrkesskadeforsikring. Forsikringsplikten ligger på arbeidsgiver. I praksis har dette i Oslo 
kommune blitt ordnet slik at den har refundert forsikringsutgifter der bedriftene har fremsatt 
krav eller ønske om dette. Kommunen er ved lov pålagt å sørge for at elever får nødvendig 
praksis ved utplassering i yrkeslivet.            
 
I forbindelse med skolestart høsten 2006 har Oslo kommune v/Utdanningsetaten mottatt en 
henvendelse fra Nelfo der det, på vegne av medlemsbedriftene, ble fremsatt krav om at 
”skolene eller fylket må ta ansvar for at alle utplasserte elever har forsikringsordninger som 
dekker den tiden de er ute i bedrift.”   
 
En del bedrifter er ikke lenger tilfreds med at de kan få refundert eventuelle forsikringsutgifter, 
og fremsetter krav om at kommunen må inngå egen forsikring for å ta imot elever. Flere 
bedrifter vil ikke akseptere at de skal anses som arbeidsgivere i denne sammenheng. Videre 
viser bedriftene til at det hefter betydelig administrasjon til inngåelse og forvaltning av 
forsikring for utplasserte elever.  
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Slik saken har utviklet seg ser Oslo kommune en reell mulighet for at bedrifter ikke vil ta imot 
elever i tilstrekkelig omfang. Etter Oslo kommunes mening bør elever være omfattet av 
yrkesskadeforsikringen når de har praksis i bedrift, uavhengig av varigheten av utplasseringen, 
og ber departementet vurdere en lovendring på dette punktet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Astrid Søgnen 
konst. kommunaldirektør 

Knut Jørgensen 
spesialrådgiver 

  
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
 
 

 

Kopi til: Utdanningsetaten 
 


