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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG 
FRISKOLELOVEN 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 30. november 2006 om ovennevnte og 
har følgende merknader. 
 

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

bilaterale mellomstatlige avtaler 
- Innføring av bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring 

 
LOVREGULERING AV REKLAME I SKOLEN 
 
LO slutter seg i hovedsak til departementets forslag til lovgivning og begrunnelse for denne. 
 
Begrepet veileder. 
LO støtter departementets forslag til en skjønnsbasert lovbestemmelse. Det vil med dette 
være behov for utdypende bestemmelser i den skjønnsmessige forvaltning av 
lovbestemmelsene. 
LO er av den oppfatning at begrepet ”veileder” i denne sammenhengen er for lite konkret. I 
de fleste sammenhenger blir nødvendige presiseringer, utvidede bestemmelser og lignende 
knyttet til lovverk gitt gjennom forskrift til loven. 
LO ber departementet vurdere om at det i stedet for ”veileder” utarbeides forskrift til de nye 
lovbestemmelsene. 
 
Unntak for det nye lovforslaget til privatskoleloven for skoler som drives i henhold til lovens 
kap. 6A. 
LO kan ikke se at det finnes saklige grunner for at elever ved disse skolene skal unntas det 
vernet mot uønsket reklame og uønsket påvirkning. 
LO ber departementet foreta en ny vurdering av behovet for unntak for lovbestemmelsene for 
elever ved skoler etter friskolelovens kap. 6A. 
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I høringen om friskoleloven ba vi om en ytterligere overgangsordning for denne skoletype. 
Departementets forslag var på 1 år. 
 
INNFØRING AV BESTEMMELSE I OPPLÆRINGSLOVEN OM GODKJENNING 
AV VIDEREGÅENDE SKOLER BASERT PÅ BILATERALE MELLOMSTATLIGE 
AVTALER 
 
LO støtter forslaget fra departementet. 
 
INNFØRING AV EN BESTEMMELSE I OPPLÆRINGSLOVEN OM KOLLEKTIV 
ULYKKESFORSIKRING 
 
LO har ingen innvendinger mot at den enkelte kommune/ fylkeskommune står som 
selvassurandør. 
Etter LOs syn må skoleeier for private skoler pålegges samme ansvar som skoleeier for 
offentlige skoler. 
 
Ellers ingen merknader. 
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