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Vi viser til brev av 26.02.2008 med vedlagt høringsnotat om ovenstående.

Utdanningsdirektoratet viser til tidligere merknader i saken og opprettholder de innspillene som
direktoratet oversendte departementet i brev av 08.08.06. om oppgavefordelingen mellom nye regioner
og fylkesmannsembetene.

Dette gjelder spesielt drøfting av hvilke konsekvenser endret oppgavefordeling vil få for direktoratets
rolle og for statlig nivås muligheter til å følge opp nasjonale utdanningspolitiske mål, samt
administrative og økonomiske konsekvenser.

Det foreslås at fylkesmannen fortsatt skal ha ansvar for all veiledning til skoleeiere som gjelder
forståelsen av opplæringsloven og privatskoleloven med forskrifter, inkludert læreplaner som har
forskriftsstatus. Utdanningsdirektoratet mener at fylkesmannen også i fremtiden bør gi veiledning i
enkeltsaker til foreldre, elever mv. når det gjelder forståelsen av opplæringsloven og privatskoleloven
m/forskrifter. Direktoratet viser i denne sammenheng særlig til at dette kan bidra til det blir gitt en
korrekt og enhetlig tolkning av regelverket i hele landet.

Under punkt 3.1.3 er elever, lærlinger og videregående skoler nevnt. Utdanningsdirektoratet legger til
grunn at regionen skal ha det samme ansvaret overfor "voksne" og i forhold til "Opplæring spesielt
organisert for voksne".

Vi legger til grunn at tilsyn med skoleeiernes etterlevelse av lovverket på opplæringssektoren skal
forvaltes av fylkesmannsembetene.

Kap 3. 2 Fagskoleutdanning
I høringsnotatet foreslås det at regionene får ansvar for at det tilbys fagskoleutdanning i regionene.

Fagskoletilbudet er en forutsetning for å videreutvikle kompetansen for fagarbeiderne, og avgjørende
for å utvikle fagkompetanse på et internasjonalt nivå i lærebedriftene. Direktoratet ønsker en styrking
av fagskolen, men mener formuleringene i høringsutkastet er uklare og uforpliktende. Dersom
fagskolen skal være et regionalt ansvar, må omfanget defineres, og regionene må få overført
tilstrekkelige statlige midler for å ivareta oppgaven. Alternativt må fagskolen være et statlig ansvar, på
linje med høyere utdanning.

Utover dette har Utdanningsdirektoratet ingen merknader.
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