
Høringsuttalelse til ny opplæringslov fra Øyer kommune 
 

Øyer kommune mener at lovforslaget i all hovedsak er i henhold til mandatet gitt til lovutvalget. 
Videre mener vi at loven er brukervennlig og anvendbar for kommunen. Øyer kommune mener at 
forslaget på enkelte punkter kan føre til redusert handlingsrom og økt rapporteringsbyrde for 
kommunene. Enkelte av punktene vil også kreve økte ressurser til skolene. Det redegjøres nærmere 
for synspunktene under omtalen av det enkelte forslag. 

Ansvarsplassering 
Kommunens og fylkeskommunens ansvar for grunnopplæringen fastslås innledningsvis i loven. 
Ansvarsforholdet er imidlertid ikke gjennomført i lovteksten. Flere steder omtales skolens ansvar. 
Øyer kommune mener det er ønskelig at lovteksten gjennomført skriver kommunen og 
fylkeskommunen da det er disse som er rettssubjekter. 

Forsvarlighetskravet 
Opplæringslovutvalget foreslår at det skal lovfestes et generelt forsvarlighetskrav for 
grunnopplæringen. En konsekvens av at forsvarlighet lovreguleres er at det skal følges opp med både 
internkontroll og tilsyn. Det innebærer at det må utarbeides dokumentasjon både på at man mener 
man har oppfylt lovkravet og på at dette er forsvarlig. Øyer kommune mener at dette blir en for stor 
byrde å legge på kommunene da det er vanskelig å angi hva som ligger i et forsvarlighetskrav, samt at 
det vil kreve ressurser å følge opp dette. Øyer kommune mener at dette er ivaretatt gjennom 
saksbehandlingsregler og rettigheter som allerede er fastsatt i loven. 

Universell opplæring, forsterket opplæring og individuelt tilrettelagt opplæring 
Utvalget foreslår å endre betegnelsene på tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning til 
universell opplæring, forsterket opplæring og individuelt tilrettelagt opplæring. De to første er plikter 
for kommunen uten tilsvarende rettigheter for elevene. Individuelt tilrettelagt opplæring skal fortsatt 
være en rettighet med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Forsterket opplæring skal gjelde alle fag 
og alle trinn, i motsetning til dagens regler om tre fag og 1. – 4.trinn. Det er ingen tvil om at dette vil 
kreve økte ressurser for Øyer kommune og bryter med det med mandatet til utvalget som sier at 
lovforslaget ikke skal innebære vesentlige merkostnader. 

Retten til assistanse, fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler blir egne bestemmelser uten krav 
til sakkyndig vurdering. Dette vil redusere PPTs sakkyndighetsarbeid, noe Øyer kommune mener er 
positivt. Det må defineres særskilt hva som ligger under retten til assistanse slik at det framgår klart 
hva slags assistanse som ikke krever sakkyndig vurdering.  

Det vil være nødvendig å avgrense de tre opplæringskategoriene fra hverandre slik at kommunen 
skal kunne følge opp ansvaret sitt. For eksempel vil det kunne måtte begrunnes hvorfor en elev 
trenger forsterket opplæring og ikke individuelt tilrettelagt opplæring dersom foresatte er uenige i 
den beslutningen. Dette krever at kommunen må ha prosedyrer, rutiner og dokumentasjon for å 
kunne følge opp sitt ansvar selv om hensikten med dette er å gi noen elever et tilbud uten sakkyndig 
vurdering. Dette vil medføre at skolene må bruke mye ressurser på dokumentasjon også i de 
tilfellene en elev ikke skal ha individuelt tilrettelagt opplæring. Øyer kommune mener at det er 
uheldig å binde opp for mye av skolens ressurser i dette. 

 



Skolemiljø – håndhevingsordningen 
Utvalget foreslår å endre håndteringsordningen i skolemiljøsaker slik at fylkesmannen i stedet for å 
fatte vedtak om hva skolen skal gjøre som hovedregel heller skal pålegge kommunen å rette 
forholdet. Det betyr at avgjørelser om hva som må gjøres flyttes til den som faktisk er ansvarlig. Det 
gir oss mye større mulighet for å involvere ansatte i både skolen og kommunen i løsningen av disse 
sakene. Øyer kommune mener dette er en viktig og riktig endring. 

Skoledemokrati 
Utvalget foreslår at reglene om brukermedvirkningsorganer, som foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og 
samarbeidsutvalg tas ut av loven og erstattes med regler om skoledemokrati. Det betyr at 
kommunene selv, på visse betingelser, kan fastsette hvordan de vil sikre medvirkning fra elever og 
foreldre. Elever skal fortsatt har rett til å velge elevråd. Vi mener at forslaget kan gi 
kommunesektoren gode muligheter til å organisere demokratisk deltakelse på ulike måter, men Øyer 
kommune er usikre på dette vil gjøre det vanskelige for foreldrene å være en aktiv del av 
skolehverdagen.  

Skadeforebygging 
Utvalget foreslår at ansatte i skolen skal kunne gripe inn fysisk mot elever dersom det er nødvending 
for å avverge fare for skade på andre personer eller for å avverge vesentlig skade på eiendom. 
Ansatte skal også kunne gripe inn fysisk mot elever for å holde ro og orden, dersom dette er 
nødvendig for å hindre mer inngripende tiltak. Dette vil gjøre det lettere for ansatte å gripe inn i 
situasjoner hvor dette er riktig ut fra skjønn og ikke bare ut fra nødverge. Det er viktig å presisere at 
det må gis god informasjon om dette til både ansatte og foresatte, og at det skal være meldeplikt til 
rektor ved alle typer fysiske inngrep. Det må etableres rutiner som i slike situasjoner sikrer elevenes 
individuelle rettigheter og det må avklares hvordan dette står i sammenheng til for eksempel 
opplæringslovens regler om å beskytte elever mot krenkelser av ansatte. Ansatte i skolen må 
skjermes fra å kunne komme i situasjoner der elevenes subjektive oppfatning av slike situasjoner blir 
vektlagt. Slik Øyer kommune ser det vil de ulike paragrafene her kunne komme i konflikt med 
hverandre. 

Lærernorm 
Utvalget foreslår at bestemmelsene om lærernorm ikke videreføres. Øyer kommune er enige i dette. 
Det er viktig at lærernormen vurderes i forhold til de andre reguleringene som er foreslått som 
erstatning for denne, slik at man ikke ender opp med begge deler.  

 
Aktivitetsplikt 
Utvalget foreslår å lovfeste en aktivitetsplikt for å sikre tilfredsstillende utbytte av opplæringen  

Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at lærerne følger med på elevenes utvikling og 
sørge for at lærerne melder fra til rektor dersom det er tvil om at eleven får tilfredsstillende utbytte. 
For Øyer kommune er det selvfølgelig at lærere, skoleledere og skoleeier skal følge med. Det følger 
av overordnet ansvar for grunnopplæringen og ansettelse.  

Øyer kommune mener at plikten til å «sørge for» får konsekvenser både for tillit til profesjonen og til 
kommunedirektørens internkontroll. Et forsvarlighetskrav må kunne etterprøves. Lovlighetstilsyn kan 
omfatte både plikten i og for seg og med forsvarligheten. Skal det føres tilsyn med 
kommunedirektørens internkontroll eller skal fylkesmannen inn i vurderinger av konkret 



undervisning for å kunne etterprøve dette? Øyer kommune mener at dette forslaget ikke er 
hensiktsmessig og at det ivaretas kommunens overordnede ansvar for grunnopplæringen. 

Oppsummerende kommentarer 
Det er viktig å se sammenhengen mellom handlingsrom, tillit, tidsbruk og lovregulering. Jo mer som 
lovreguleres og detaljreguleres, jo mer tid må det brukes til å dokumentere at loven overholdes og jo 
mindre rom blir det for det lokale og det profesjonelle skjønnet med de konsekvenser dette har for 
tillit til både profesjonen og kommunesektoren.  

Øyer kommune mener at lovforslaget mangler konsekvensutredninger av de ulike 
pliktbestemmelsene i forhold til hvilke krav til rutiner, prosedyrer, dokumentasjon og rapportering 
som følger av lovreguleringen og for tidsbruk og andre ressurser som vil gå med til dette. 


