
 

FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Innkalling 
til 

Kultur- og oppvekstutvalet 
 
Møtedato: 18.11.2014 
Møtestad: Flora samfunnshus 
 FELLESORIENTERINGAR POLITISK DAG 
Møtetid: 08.30 – Orientering frå politiet om kriminalitetsførebyggande arbeid  
         09.00 – BHP  2015, økonomiplan, kommunalsjef Linda Nipen Asphjell 

        09.30 – Budsjettutvalet  
        10.00 – Gruppemøter 
        11.30 – Lunsj   
        12.30 – Hovudutvalsmøte  

 
Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til Arne 
Schei, tlf. 57756212 eller arne.schei@flora.kommune.no, slik at varamedlem kan bli innkalla.  
 
Varamedlemar møter etter nærare innkalling. 
 
 
 
Flora kommune 
 
Odd Bovim  

leiar  
  
  

       
 

 

  

mailto:arne.schei@flora.kommune.no


Sakliste 
Saknr. Tittel 
  
032/14 Godkjenning av møtebok 

033/14 Refererte skriv og meldingar 

 Protokoll - Ungdommens bystyre - 06.11.2014 

 Referat kommunalt FAU barnehage og skule 

 Uttale frå fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane ``Den kulturelle spaserstokken`` 

034/14 Budsjett- og handlingsprogram 2015, økonomiplan 2015-2018, revidert budsjett 12-2014 

035/14 Høyringsuttale - endringar i opplæringslova 

036/14 Oppretting av referansegruppe - bruksplan for skule- og barnehagebygg for Florelandet 

037/14 Vegnamn Fjord Base 

 
 
ORIENTERINGSSAKER: 

• Orientering om Ungdommens bystyre. 
• Klasseleiing, døme får Brandsøy skule og barnehage v/Therese Eikefjord, jf kap. 2 i 

oppvekstplanen "Kompetente vaksne". 
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Saksframlegg 
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032/14 Kultur- og 

oppvekstutvalet 
PS 18.11.2014 

 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Arne Schei MØTE - nummer 

 
14/34 

   
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
 
  



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
Saksopplysningar: 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Kultur- og oppvekstutvalet - 21.10.2014 
 
 
 
 
 
 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Møteprotokoll  
for 

Kultur- og oppvekstutvalet 
 
Møtedato: 21.10.2014 
Møtestad: Kystmuseet 
Møtetid: 12:30 - 14:00 
 
 
 
 
Desse møtte Parti 
 Karianne Torvanger AP 
Ola Teigen AP 
 Bjørn Hollevik H 
 Margunn Belsvik H 
Trine Hovland H 
 Bente Nilsen (permisjon frå 13.15) SV 
 Odd Bovim V 
 
 
Forfall meldt frå følgjande medlemar Parti 
 Mathias Stang AP 
 Synne Standal Solheim V 
 
 
Følgjande varamedlemar møtte Parti 
Bente Nygård AP 
 Torgunn Elisabeth Eikevik V 
 
 
Møteleiar: Odd Bovim 
Merknad til innk.: Godkjent, med ønskje om at innkalte varamedlemer får sakspapir på e-

post. 
Godkj. sakliste: Ingen merknader. 
Frå adm. møtte: Kommunalsjef Guri Langaas, sekretær Irene Løken, spesialrådgjevar Tone 

Aasrud, kultursjef Edvin Helheim, musikkskulerektor Arne Sunnarvik.  
Utlevert i møtet: Haustprogrammet for Den kulturelle spaserstokken. 
Orientering: • Kystmuseet ved Anne Bakke. 

• Zippys-venner – psykisk helse i skulen ved Asta Myrvoll frå 
Brandsøy skule og Haldis M. Førde frå PPT. 

• Spaserstokken sitt haustprogram ved Edvin Helheim. 
• Barn og unge sitt læringsmiljø/sosiale miljø knytt opp mot resultat 

får Ungdata-undersøkinga ved Guri Langaas. 
Spm./interpell.:  
Synfaring:  
Ymse:  
 
 



 
 
 
 
 
Sakliste 

 
Saknr. Tittel 
  

028/14 Godkjenning av møtebok 

029/14 Refererte skriv og meldingar 

 SFO - notat til KUOP 

030/14 Vedtekter for SFO i Flora - revidert 2014 

031/14 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLAR 

 
  



028/14: Godkjenning av møtebok 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
Handsaming: 
Samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
029/14: Refererte skriv og meldingar 
 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
Handsaming: 
Samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
: SFO - notat til KUOP 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
030/14: Vedtekter for SFO i Flora - revidert 2014 
 
Framlegg til vedtak: 
Kultur- og oppvekstutvalet godkjenner dei nye vedtektene for SFO i Flora kommune, og set datoen for 
iversetjing til 01.10.2014. 

 



Framlegg frå Ap og Sv, ved Karianne Torvanger om å stryke følgjande avsnitt i § 5: "Viss ikkje barnet 
vert henta før SFO stenger, vil det bli berekna ein ekstra kostnad, for tida kr. 150 per påbegynte 
halvtime. Denne ekstrarekninga vert sendt ut mot slutten av skuleåret/oppseiingstida." 
Og stryke følgjande avsnitt i § 6: "Det vert ikkje innvilga friplass i SFO i Flora kommune, og det vert 
ikkje gitt søskenmoderasjon." 

 
 
Handsaming: 
Framlegget frå Ap og SV om å stryke avsnitt i § 5 vart samrøystes vedteke. 
Framlegget frå 'Ap og SV om å stryke avsnitt i § 6 vart vedteke med 5 mot 3 røyster. 

 

Vedtak: 
Kultur- og oppvekstutvalet godkjenner dei nye vedtektene for SFO i Flora kommune, og set datoen for 
iversetjing til 01.10.2014.  
Følgjande avsnitt i § 5 går ut: "Viss ikkje barnet vert henta før SFO stenger, vil det bli berekna ein 
ekstra kostnad, for tida kr. 150 per påbegynte halvtime. Denne ekstrarekninga vert sendt ut mot slutten 
av skuleåret/oppseiingstida." 
Følgjande avsnitt i § 6 går ut: "Det vert ikkje innvilga friplass i SFO i Flora kommune, og det vert 
ikkje gitt søskenmoderasjon." 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
031/14: RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLAR 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Pkt 3.1 i retningslinjene får dette tillegget: 
Ved tildelinga av midlane vil godt gjennomarbeidde kultur- og idrettsprosjekt bli prioiterte 
framfor driftstilskot. Nyskaping og gjerne samarbeid på tvers av organisasjonar vil bli 
tillagt vekt saman med dei generelle retingslinjene for tildeling av tilskot.  

2. Endringane i retningslinjenene skal gjerast godt kjent ved ulysinga av midlane i 2015 og 
seinare år. 

 

 
Repr. Odd Bovim la fram følgjande tillegg i første setning i framlegget til rådmannen: ...og prosjekt 
med fokus på barn og unge. 

 
 
Handsaming: 
Framlegget frå rådmannen med tillegget frå Bovim vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
1. Pkt 3.1 i retningslinjene får dette tillegget: 

Ved tildelinga av midlane vil godt gjennomarbeidde kultur- og idrettsprosjekt og prosjekt 
med fokus på barn og unge 



bli prioriterte framfor driftstilskot. Nyskaping og gjerne samarbeid på tvers av 
organisasjonar vil bli tillagt vekt saman med dei generelle retningslinjene for tildeling av 
tilskot.  

1. Endringane i retningslinjenene skal gjerast godt kjent ved ulysinga av midlane i 2015 og 
seinare år. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Refererte skriv og meldingar 
 
 
 
Underliggande saker: 
Saksnummer Tittel 
 Protokoll - Ungdommens bystyre - 06.11.2014 
 Referat kommunalt FAU barnehage og skule 
 Uttale frå fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane ``Den kulturelle 

spaserstokken`` 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
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KOMMUNE 

 
Saksopplysningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Møteprotokoll  
for 

Ungdommens bystyre 
 
Møtedato: 06.11.2014 
Møtestad: Ungdomshuset Haffen 
Møtetid: 12:30 - 15:00 
 
Konstituerande møte 
 
 
Desse møtte Parti 
Anders Solheim  
Andrea Stang  
Astrid Dorfman Dyrli  
Bendik Hovland Liseth  
Eira Rimmen  
Elise Isolde Stenevik  
Elling Stenseth  
Emil Barstad  
Helge Vårvik  
Jan Roger Grytten  
Johan Os  
Jonas Frøyen  
Karoline Book  
Lise Olsbø  
Madelen Vågene Wefring  
Markus Indrebø-Langlo  
Marte Igland Guddal  
Matias Clausen Nødset  
Rune Nygård  
Trygve Samdal  
 
 
 
 
Møteleiar: Bengt Solheim-Olsen 
Merknad til innk.:  
Godkj. sakliste:  
Frå adm. møtte: Ungdomsrådmann Edvin Helgheim, folkehelsekoordinator Elisabeth 

Solheim, møtesekretær Arne Schei, ungdomsleiar Inger Fuglesang.  
Utlevert i møtet:  
Orientering: Ordførar Bengt Solheim-Olsen orienterte om saksgang og saker til bystyre 

og hovudutval i kommunen. Orientering om folkehelserådet ved Elisabeth 
Solheim. Orientering om ungdomspolitisk utval ved Dag Henrik Nygård, og 
Inger Fuglesang om samling for UB 9. januar 2015. 

Spm./interpell.:  
Synfaring:  
Ymse:  
 



 
 
 
 
 
 
Sakliste 

 
Saknr. Tittel 
  

001/14 Ungdommens bystyre, val av ordførar, varaordførar og andre val 

002/14 Deltaking på Nettverkssamling i Ungdomspolitisk råd 8. og 9.nov. 

 
  



001/14: Ungdommens bystyre, val av ordførar, varaordførar og andre val 
 
Framlegg til vedtak: 
Ungdommens bystyre vel. 

1. Ordførar : 
2. Varaordførar: 
3. Arbeidsutval (AU) : 

1.Ordførar 
2.Varaordførar 
3. 
4. 
5. 

4. Møter for UB i Det ordinære bystyret. 
1. 
2. 

5. Møter for UB i Kultur- og oppvekstutvalet: 
1. 
2. 

6. Møter for UB i Helse- og sosialutvalet: 
1. 
2. 

7. Møter for UB i Plan- og miljøuvalet: 
1. 
2. 

8. Møter for UB formannskapet med observatørstatus  
1. Ordførar 
Vara: Varaordførar 

 

 
 
Handsaming: 
Det vart gjennomført val i Ungdomens bystyre. Ordførar og varaordførar vart vald samrøystes. 

 

Vedtak: 
Ungdommens bystyre 2014 - 2016 

Ordførar: Jan Roger Grytten 
Varaordførar: Rune Nygård 

Arbeidsutval (AU) : 
1. Jan Roger Grytten 
2. Rune Nygård 
3. Markus Indrebø-Langlo 
4. Astrid Dorfman Dyrli 
5. Anders Solheim 
 
1. vara: Andrea Stang 
2. vara: Emil Barstad 



 
Møter for UB i Flora bystyre: 
1. Jan Roger Grytten 
2. Bendik Hovland Liseth 
 
Vara: Rune Nygård 

 
Møter for UB i Kultur- og oppvekstutvalet: 
1. Astrid Dorfman Dyrli 
2. Elling Isene Stenseth 
 
Vara:  

1. Helge Vårvik  
2. Karoline Book 
 
Møter for UB i Helse- og sosialutvalet: 
1. Mathias Clausen Nødset 
2. Madelen Vågene Wefring 
 
Vara: 
1. Bendik Hovland Liseth 
2. Andrea Stang 
 
Møter for UB i Plan- og miljøuvalet: 
1. Rune Nygård 
2.Emil Barstad 
 
Vara: 
Jan Roger Grytten  
 

Møter for UB i formannskapet med observatørstatus:  
 
1. Jan Roger Grytten 
Vara: Rune Nygård 
 
Møter for UB i folkehelserådet: 
Markus Indrebø-Langlo  
Vara: Elise Isolde Stenevik 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
002/14: Deltaking på Nettverkssamling i Ungdomspolitisk råd 8. og 9.nov. 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Ungdommens bystyre deltar på Nettverkssamling 2014 i UPU med 2 representantar. 
2. Til deltakarar blir valde: Ordførar og varaordførar 
3. Vara: 

 
 
Handsaming: 
Det vart samrøystes vedteke at ordførar og varaordførara reiser. Det vart ikkje vald vara til samlinga. 

 



Vedtak: 
1. Ungdommens bystyre deltar på Nettverkssamling 2014 i UPU med 2 representantar. 
2. Til deltakarar blir valde: Jan Roger Grytten og Rune Nygård. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



     Flora kommune 
     Kommunalt foreldreutval for barnehage og skule 
     
Vel møtt til Kommunalt foreldreutval for barnehage og skule 
Måndag 27.oktober klokka 1800 – 1930 
Stad: Flora rådhus, 3.etasje, rettssalen 
 
FAU – leiarar frå barnehage 
Barnehage FAU-leiar / - nestleiar Oppmøte 

Bergmovegen familiebarnehage 

Arlene  Vågene, 402 39 260 
arlenevag@hotmail.com  
Nestleiar Tor Ulsten, 908 69 704 
tor.ulsten@ssf.no  

 
 

Fråver 

Brandsøy barnehage 

Jorun Bakke Nydal, 91344734                    
jorunn.bakke.nydal@sfj.no    
Nestleiar Per Ståle Vågene, 90896724       
perstaalevaagene@gmail.com   

Møtte 
 
 

Dalvegen barnehage 

Stine Kjerstad Larsen, tlf 98812231 
stine.larsen@rr-vest.no 
Nestleiar Ann Kristin Førde, 90529116 

 
Møtte 

 
Møtte 

Eikefjord barnehage 

Brigt Samdal, 90748238 
brigt@hamnafolket.no 
Nestleiar Julie Titlestad, 41236951 
julie@fjordpipe.no  

 
 

Meldt forfall 

Furuhaugane barnehage 
 
 

Fråver 

Havrenes barnehage 

Bente Nygård, 41021008, 
bente.nygard@flora.kommune.no   
Trude Nødseth  nestleiar, 95795937 
trude.nodseth@gmail.com  

 
Fråver 

Krokane barnehage 

Kåre Toreid,… 
kaartor@yahoo.com 
 

 
Møtte 

Nepjarhaugen barnehage 

Marita Brandsøy Lystad, 41 42 89 99. 
maritab.lystad@gmail.com  
Nestleiar Åshild Skarstein. 
aashild@nynorsk.no , 41 36 59 69 

Møtte 

Nyheimvegen barnehage Cicilie Færestrand, 997 32 263 
cicilie.faerestrand@fjord1.no 
Nestleiar Kai Frode Magnussen, 48228915 
kfmagn@gmail.com 

Møtte 

Solheim skule og barnehage 

Ståle Ottar Solheim, 95979777 
otsolhei@online.no 
Nesteleiar  Kim Nordal, 99 02 94 39 
kimnor_@hotmail.com 

Fråver 

Stavang Skule og barnehage 

Øyvind Mjønerud, 90679656 
omjonerud@hotmail.com 
Vara Anita Sæther, 97517633 
anita_saether@hotmail.com 

Møtte 

Steinhovden skule og barnehage 
Leiar Stian Pedersen , 99482636, 
stian.Pedersen@incgruppen.no , 
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     Flora kommune 
     Kommunalt foreldreutval for barnehage og skule 
     

 nestleiar Åse-Mette Ormbostad,  95057819, 
aasemetteormbostad@gmail.com  

Møtte 

Storevatn barnehage 

Leiar Malin Steinset, malinsteinset@gmail.com , 
47393997 
Nestleiar Ane Eliassen, 95 94 76 47 
ane-elia@online.no 

Fråver 

Sørstrand barnehage 

Sunni Julnes, 97751636 
 sunnijulnes127@hotmail.com 
 

Fråver 

Torvmyrane skule 

Evy Bjørnseth, 41534918 
 evy.bjornseth@flora.kommune.no 
Nestleiar Monica Bøhmer, 90837323 
monica.bohmer@floraskulen.no   

Møtte 

 
FAU - leiarar frå skule 
Skule FAU-leiar/ - nestleiar Oppmøte 

Brandsøy skule og barnehage 

Jorun Bakke Nydal, 91344734                    
jorunn.bakke.nydal@sfj.no   
Nestleiar Per Ståle Vågene, 90896724       
perstaalevaagene@gmail.com 

Møtte 

Eikefjord barne- og ungdomskule     

Ingvar Y. Myrvollen, 901 23 185 
Ingvar.torsvik.myrvollen@hore.no  
Nestleiar Anne Marit Karstensen, 905 44 859 

Meldt 
forfall 

Flora ungdomsskule 

Holger Aasen, 958 17 898 
haasen@nho.no 
Nestleiar kfmagn@gmail.com  
ingelin.stang@enivest.net  

Fråver 

Florø barneskole 
Martin Ramsdal, 952 17 073 
kleiva7@online.no  

Møtte 

Krokane skule 
Roy Austbø, 975 27 766 
roy@niprox.no  

Møtte 

Solheim skule og barnehage 

Ståle Ottar Solheim, 95979777 
otsolhei@online.no 
Nestleiar  Kim Nordal, 99 02 94 39 
kimnor_@hotmail.com 

Fråver 

Stavang skule og barnehage 

Sven Glosli, 40826969 
sglosli@hotmail.com 
Vara Ellisif Gjestland, 90827626 
ellisifg@gmail.com 

Fråver 

Steinhovden skule og barnehage 

Leiar Stian Pedersen , 99482636, 
stian.Pedersen@incgruppen.no , 
 nestleiar Åse-Mette Ormbostad,  95057819, 
aasemetteormbostad@gmail.com 

 
 

Møtte 

Torvmyrane skule 

Evy Bjørnseth, 41534918 
 evy.bjornseth@flora.kommune.no 
Nestleiar Monica Bøhmer, 90837323 
monica.bohmer@floraskulen.no   

Møtte 
 

Møtte 

NB! Lista er ikkje ferdig oppdatert med nye namn. Vi oppdaterer etter kvart som vi registrerer 
dei nye som er valde! 
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     Flora kommune 
     Kommunalt foreldreutval for barnehage og skule 
     
 
Frå Flora kommune 
Rådmannen Guri Langaas kommunalsjef Møtte 
Kvalitet og utviklingsavdelinga Runa Hatlenes Nybakk, barnehagefagleg 

rådgjevar 
Tone Aasrud, oppvekstfagleg rådgjevar 

Møtte 
 

Møtte 
 
 
Ei kort orientering: 
FUB (Foreldreutval for barnehage)  

- Skal fremje samarbeidet mellom barnehage og heim slik at alle barn får eit best 
mogleg barnehagetilbod 

- Skal ivareta foreldre sine interesser i barnehagesamanheng, styrke foreldreengasjement 
og foreldreinnflytelse 

 
Barnehagelova §§ 1, 2 og 4 legg føringar på barnehagen sitt ansvar for å samarbeide med 
barna sin heim, og gje foreldra muligheit til innflytelse i foreldreråd og gjennom å vere 
representert i samarbeidsutval.  
 
FUG (Foreldreutval for grunnskulen) 

- Skal fremje og sikre foreldresynspunkt for skuleadministrasjonen og dei politiske 
vedtaksorgana i kommunen 

- Er høyringsorgan i saker som gjeld barna og deira oppvekst- og læringsmiljø 
- Vere med å utveksle erfaringar og få til foreldresamarbeid mellom grunnskulane i 

kommunen 
 
Opplæringslova §§ 11-4 og 11-9 gjev føringar på skulen sitt ansvar for samarbeid med 
foreldre som har barn på skulen. 
 
Oppretting av kommunale FUB/FUG er ikkje heimla i lova, men kommunar av ein viss 
storleik vert oppfordra til å opprette slike organ.  
 
Representantar til FUB/FUG vert valt av og frå leiarane i barnehagane/skulane sine FAU 
(foreldrearbeidsutval) eller SU (samarbeidsutval).  
 
FUB/FUG organiserer sine eigne møter med bakgrunn i saker innmeldt frå rådmannen eller 
frå FAU ved ein barnehage/skule. Alle FAU-leiarar frå barnehagane/skulane (eller ein 
representant som FAU peiker ut) vert kalla inn til møter i FUB/FUG. FUB/FUG kan vere 
høyringsinstans eller komme med innspel til aktuelle barnehagesaker/skulesaker som vert 
fremma frå foreldre, tilsette, elevar og rådmannen. Eit kommunalt FUB/FUG kan altså 
engasjere seg i saker som gjeld ein bestemt barnehage/skule, ved at barnehagen/skulen sitt 
FAU tek kontakt med FUB/FUG. FUB/FUG kan også arrangere temakveldar for alle 
barnehagane/skulane i kommunen.  
 
Vi ser det som svært viktig å ha ein god kommunikasjon med foreldre i spørsmål som gjeld 
barnehage- og skuletilbodet og barnehage- og skuleutviklinga i Flora kommune. Gjennom eit 
kommunalt FUB/FUG vert det lettare å få ein dialog om barnehage- og skulespørsmål på eit 
overordna nivå, og i høve enkeltsaker.  

3 
 



     Flora kommune 
     Kommunalt foreldreutval for barnehage og skule 
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     Flora kommune 
     Kommunalt foreldreutval for barnehage og skule 
     

Sak 1/14 
Orientering 
om kva FUB 
og FUG har 
jobba med 
siste året 

 
Leiar 2013-2014 FUB ved Ann Kristin Førde og FUG ved Roy Austbø 
orienterer:  
Roy: Fortel om arbeidet på Krokane skule.  
Uteområdet. Digitalt på Krokane skule, bl.a. digital tavle som manglar rundt i 
klasseromma. 
Roy oppfordrar klassane til å ha aktiviteter som er foreldrestyrt fast gjennom 
året. 
Har ikkje vore møte i det kommunale FAU for skule, ingen har meldt inn 
saker. 
 
Ann Kristin: 17.mai som var den store saka. Nokre møte om planlegging av 
Knapstadmarka barnehage. FUB kan kanskje ta opp sak om budsjett for 
barnehagane, lite pengar til alt. Går det an å gjere noko? 
 

Sak 2/14 
Orienteringar 
frå Flora 
kommune  
 

Orientering ved kommunalsjef Guri Langaas: 
Gjennom lovverket pålagt å ha FAU i kvar barnehage og skule. Ikkje pålagt å 
ha eit kommunalt FAU.  
Budsjett og handlingsprogram: Viser til ope formannsskapsmøte tysdag 29.10.  
kl 1700. Det er no utsett p.g.a. ras og blir torsdag 30.10. Budsjett og 
handlingsprogram blir lagt ut på høyring i slutten av november og vedteke før 
nyttår. Stramt budsjett overalt, og merker  det spesielt godt i barnehagane som 
har lite driftsbudsjett. Men svært kompetent personale både i barnehage og 
skule, så vi har høg kvalitet! 
 
Digitalt utstyr: Mange skular har kjøpt på eige budsjett. Ei runde med 
investering i barnehage no. Jobbar for at alle skal ha eit grunnutstyr. Runa 
viser til språkplanen som også har digitalt utstyr som eit ønskje, spesielt til 
bruk i språkarbeid med minoritetsspråklege barn. Ei startpakke.  
 
Bygg og struktur: Ny barnehage på Knapstadmarka – skal erstatte Dalvegen,  
Nyheimsvegen og avd på Krokane skule og andre midlertidige plassar.  
Eikefjord barnehage – ei ekstra avdeling som skal erstatte midlertidige plassar 
i Eikefjord Allhus. Anbod på Eikefjord skule er lagt ut på Doffin 
 
Politisk vedtak om utgreiing av to avdelingar i barnehagen i Brandsøy og ei 
eventuell opprusting av Nepjarhaugen.  
Flora bystyre har vedteke at det skal utarbeidast ein Skule- og 
barnehagebruksplan. Rådmannen startar no eit prosjekt der ein ser på heile 
strukturen for barnehage og skule i kommunen. Får ekstern hjelp og lagar 
modellar for struktur som så skal opp til politisk handsaming. Planlegg at det 
skal vere høyring neste haust. FUG/FUB kan bli bedt om å sitte i 
referansegrupper.  
Viser til plan for samordna opptak, og topedagog-ordning frå 2002, er plass til 
alle barna dersom krinsgrensene er fleksible. I staden opptaksområde som kan 
endrast. Kan også bli eit tema i skulebruksplanen. 
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     Flora kommune 
     Kommunalt foreldreutval for barnehage og skule 
     

Barnehage-sektoren: For å gi plass til alle barn med rett til det, blei det 
oppretta midlertidige plassar fleire stader i 2012-13. Barnetalet flata ut, og i år 
har vi hatt høve til å ta imot nytilflytta barn undervegs.  
Fokus no: 16 % minoritetsspråklege barn (begge foreldra min.språklege) i bhg 
no. Tidleg innsats. Tverrfagleg samarbeid (barnevern, helsestasjon).  
 

Sak 3/14 
Val av nytt 
FUB og 
FUG 2013-
2014 

FUB 2014-2015 : 
Leiar: Marita Brandsøy Lystad 
Nestleiar: ikkje vald 
 
FUG 2014-2015: 
Leiar: Monica Bøhmer 
Nestleiar: ikkje vald 
 
Dei vart begge valde ut frå ei forståing av at alle Fau leiarane skal kunne bidra 
frå sak til sak. Sakene som kjem til, avgjer kor aktivt det kommunale  FAU 
blir. I utgangspunktet er det eitt samla FAU for oppvekstsektoren, men dei kan 
avtale å dele seg i aktuelle saker. 

Sak 4/14 
 

Saker som er aktuelle for FUB/FUG å jobbe med: 
 

• Budsjettet – ein viktig premiss for drifta i skule og barnehage 
• 17.mai – deltaking frå barnehagane i toget. FAU er klar til medverknad 

dersom dette blir ei sak igjen dette året. 
• Ønskje om å delta i eit tidleg møte om barnehage- og skulestruktur 

Det er store konsekvensar av dei vala som blir gjort. 
• Vere høyringsinstans. Rådmannen kan be om uttale, og KFAU stiller 

med folk. Rådmannen blir bedt om å informere tidleg nok i prosessen. 
Viktig for foreldra å komme inn på rett tidspunkt, rådmannen kan også 
be om uttale – kalle inn til møte. Er til vanleg den enkelte styrar og 
rektor som skal halde FAU informert. Rådhuset kan eventuelt supplere 
det som kjem frå kvar rektor og styrar. 
 

• Første møte: Budsjett blir viktig sak ! Finne ein dato som er aktuell, 
rådmannen møter og orienterer  i KFAU (innan eit par/tre veker?). 
Initiativ frå rådmannen til dei kommunale FAU-leiarane akkurat til 
dette første møtet. 

 
 
Referent 
 
Tone Aasrud 
Oppvekstfagleg rådgjevar 
Flora kommune 
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E-post: Anne-Kjersti.Stavo.Stenehjem@sfj.no 

Tlf.: 95725658 

Vår ref. 

Sak nr.: 14/7261-2  

Gje alltid opp vår ref. ved kontakt 

Internt l.nr. 

 34974/14 

Dykkar ref. 

 

Dato  

LEIKANGER, 04.11.2014 

 

 

 
Det kongelige Kulturdepartementet 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Uttale frå fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane 

"Den kulturelle spaserstokken" 
 
Fylkesrådet for eldre vedtok på møte 03.11.2014 slik uttale: 
 
Gjennom ordninga med  «Den kulturelle Spaserstokken» har mange eldre , på aldersheimar og 
andre møteplassar, dei siste åra nytt godt av støtte til gode kulturarrangement. 
 
Ikkje minst har personar med demens fått eit løft i dagen gjennom slike arrangement.  
 
Gjennom ordninga har mange arrangørar kunne nytte attraktive programhaldarar til glede både for 
tilhøyrarar og utøvarar. 
 
«Den kulturelle Spaserstokken» har hatt fast plass på statsbudsjettet sidan 2007, og med omlag 
30 mill. kroner i 2013. Av dette fekk kommunane i Sogn og Fjordane ca. 1.3 mill. Desse pengane 
har gjennom dei siste 7 åra gjeve økonomisk grunnlag for gode og interessante kulturprogram for 
eldre. 
 

I framlegget til Statsbudsjett for 2015 er midlane til » Den kulturelle Spaserstokken» teke bort. 
Pengane er delvis overført til vidareutdanning for pleiepersonalet. Vi trur gjerne at vidareutdanning 
for pleiepersonalet er turvande og eit godt tiltak, men kan ikkje sjå at dette , på nokon måte, kan 
vege opp for bortfallet i høve til kulturtilbod for eldre. Endringa vil føre til at mange gode 
kulturtilbod til dei eldre vil forsvinne. Samstundes vil ein viktig del av insitamentet for dei som driv 
med frivillig innsats forsvinne. 
 
Eldrerådet i Sogn og Fjordane er uroa over framlegget og vil på det sterkaste tilrå at løyving til 
«Den kulturelle Spaserstokken» vert vidareført i kommande budsjett. 
 
Eivind Skjerven   Harald Ekroll  
Leiar fylkesrådet for eldre Nestleiar fylkesrådet for eldre 
 
 
Med helsing 
 

 
Anne-Kjersti  Stenehjem 
rådgjevar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift 

 
 
 
Kopi til:  
Statens seniorråd – Det kongelige Helse- og omsorgsdepartementet 
Kommunane i Sogn og Fjordane  



Fra: Sogn og Fjordane fylkeskommune <postmottak.sentraladm@sfj.no> 
Sendt: 6. november 2014 15:30 
Til: postmottak@kud.dep.no 
Kopi: postmottak@hod.dep.no; postmottak@askvoll.kommune.no; 

post@aurland.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; 
post@bremanger.kommune.no; post@eid.kommune.no; 
postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no; Postmottak; 
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no; 
post@gloppen.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; 
post@hornindal.kommune.no; postmottak@hyllestad.kommune.no; 
postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no; 
postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no; 
post@laerdal.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no; 
post@selje.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; 
post@solund.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no; 
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Emne: Uttale frå fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane  
Vedlegg: 14090094.DOC 
 
VÅR REFERANSE: Arkivnr.: 14/7261-2  
Sakshandsamar: Anne-Kjersti  Stenehjem  
  
Sender over vedlagde dokument som omhandlar "den kulturelle spaserstokken". 
 
Med venleg helsing 
Anne-Kjersti  Stenehjem 
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Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
069/14 Formannskapet PS 30.10.2014 
047/14 Helse- og sosialutvalet PS 18.11.2014 
 Administrasjonsutvalet PS  
034/14 Kultur- og 

oppvekstutvalet 
PS 18.11.2014 

051/14 Plan- og Miljøutvalet PS 18.11.2014 
 Formannskapet PS  
 Bystyret PS  
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Linda Nipen Asphjell K1 - 145, K1 - 150 
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Budsjett- og handlingsprogram 2015, økonomiplan 2015-2018, revidert 
budsjett 12-2014 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Flora formannskap tar orienteringa til vitande. 

 
 
Formannskapet - 069/14 
 
FORM - handsaming: 
Samrøystes vedteke. 

 
 
FORM - vedtak: 
Flora formannskap tar orienteringa til vitande. 
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Saksopplysningar: 
 
Kva saka gjeld: 
Rådmannen gir sitt utkast til Budsjett- og handlingsprogram 2015, inkludert revidert budsjett 12-2014 
og økonomiplan 2015-2018. Dokumentet vert delt ut i møtet. 

Innleiing: 
 

Vurdering: 
 

Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Saksnr Utvalg Type Dato 
035/14 Kultur- og 

oppvekstutvalet 
PS 18.11.2014 

 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Guri Langaas K2 - A20 
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Høyringsuttale - endringar i opplæringslova 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Saka blir lagt fram utan tilråding 
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Saksopplysningar: 
Kva saka gjeld: 
Kunnskapsdepartementet har lagt ut på høyring framlegg til endringar i opplæringslova på tre område: 

· Å endre reglane om krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 
· Å klargjere kva avgjerder barnevernstenesta har rett til å ta på vegne av barnet i skulesamanheng 
· Å endre  namnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) og å innføre ein bestemmelse om 

tidsbruk knytt til kristendomskunnskap i læreplanen i faget. 

Høyringsfrist er 5. januar 2015. 

På grunn av korte tidsfristar legg rådmannen saka fram for Kultur- og oppvekstutvalet utan tilråding til 
høyringsuttale. 

Innleiing: 
Kunnskapsdepartementet sendte den 22.10.2014 ei endring av opplæringslova ut på høyring. Framlegg 
til endringar gjeld tre ulike område; å endre reglane for kompetansekrav, å klargjere barnevernstenesta 
sitt ansvar for å ta avgjerd i skulesamanheng der barnevernstenesta har overtatt omsorga for barnet, og 
endringar for namn og tidsbruk i faget RLE.  

 

Endringar i kompetansekrav: 

I dag gjeld følgjande kompetansekrav, vedtatt 2012 og sett i verk frå 1. januar 2014,  for grunnskulen: 

På barnetrinnet 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i norsk og matematikk. 

På ungdomstrinnet 60 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i norsk, engelsk og 
matematikk, og 30 studiepoeng for dei fleste andre fag. For lærarar tilsett før 1.januar 2014 gjeld krav 
frå før denne dato.  

 

Endringsframlegget går ut på at nye kompetansekrav skal gjelde alle, også dei som er tilsatt før 
1.1.2014, og at skuleeigar får ein overgangsperiode på ti år for å vidareutdanne dei lærarane som i dag 
ikkje har denne kompetansen. 

Vurdering: 
Høyringsbrev og høyringsnotat er datert 22.oktober 2014, og høyringsfrist er sett til 5.januar 2015.  

Rådmannen vurderer ein såpass kort høyringsfrist, og med budsjettarbeid heilt fram til midten av 
desember og deretter  juleferie, til å ikkje være gunstig dersom ein skal kunne gjere gode og grundige 
vurderingar ute i kommunane. Spesielt punkt ein i høyringa, om å endre kompetansekrava for 
undervisningspersonalet, kan medføre store utfordringar for kommunane både økonomisk og 
kapasitetsmessig. Rådmannen legg difor saka fram for Kultur- og oppvekstutvalet utan tilråding til 
høyringsuttale. Rådmannen vil likevel peike på nokre utfordringar knytt til punkt ein i 
høyringsdokumentet. 
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Endra kompetansekrav  

Staten vil truleg følgje opp ei lovendring med ordningar og midlar til vidareutdanning. 

Slik ordningane har vore til no, har det vore retta inn mot at den enkelte lærar får ta vidareutdanning i 
fag dei sjølv ønskjer. Stipend og vikarmidlar har halde kostnadene med sjølve utdanninga, nede for 
skuleeigar. Kommunen har hatt kostnad med reise, opphald og læremiddel. Sjølv om ordninga føreset 
ei godkjenning frå rektor og skuleeigar, har vidareutdanninga vore ganske fråkopla heilskapleg satsing 
frå kommunen si side. Det har vore lite føreseieleg for rektor og vanskeleg å planlegge skuleåret når 
opptak til studiar skjer etter at timeplanar er lagt. 

 

Ei ny ordning må gjere det mogleg for kommunen å planlegge langsiktig. Vi veit at kollegabasert 
kompetanseutvikling har langt større effekt enn faglege løft for enkeltlærarar. "Lærarløftet" nemner 
også denne type kompetansebygging som noko det skal opnast for. Skulesektoren i vår kommune og 
resten av fylket har gode erfaringar med tett samarbeid med å organisere vidareutdanning for store 
lærargrupper. Dette gjeld innan klasseleiing som er i gang no. Gjennom snart 20 år har regionar eller 
enkeltkommunar hatt svært mykje vidareutdanning innan fag som kommunane har sett trong for å 
heve kompetansen i. Med lokale samlingar ser vi at det er lettare rekruttere store grupper av lærarar til 
vidareutdanning. 

Vi ønskjer å kunne planlegge vidareutdanning for mange lærarar med samlingar lokalt. Rektorane vil 
ha ei viktig rolle i å følgje opp og dra ny kompetanse inn i profesjonsutviklinga på skulen. For å gjere 
dette, er det viktig å ha vidareutdanning med som ein del av skulen sitt utviklingsarbeid. Laust kopla 
vidareutdanning er det vanskeleg å dra nytte av på same måte. 

Stikkord: 

· Langsiktig planlegging 
· Samanheng med skulen sitt utviklingsarbeid 
· Lokale samlingar, mange lærarar 
· Føreseieleg økonomi 
· Høve til å "bestille" utdanning frå "tilbydarar", ikkje berre ferdige pakker. Lokalt behov. Bygge 

på det vi har. 
· Vi treng ein samla plan for å sikre at elevane får undervisning frå kvalifiserte lærarar når nokon 

skal ha "utdanningspermisjon". Det kan løysast viss inntak er t.d. i januar/februar. 

Skal alle statlege vidareutdanningsmidlar nyttast til matematikk, engelsk og norsk? Korleis skal vi då 
tenke for å sikre elevane godt kvalifiserte lærarar i ander fag. Naturfag har vore ei satsing, er det slutt 
no? 

Økonomiske konsekvensar: 
Punkt ein i høyringa, om å om å endre kompetansekrava for undervisningspersonalet, kan medføre  
utfordringar for kommunane både økonomisk og kapasitetsmessig. 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Vedlegg: 
Høringbrev - Kompetanse for å undervise i fag 
Høyringsnotat - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Opplæringsavdelingen Saksbehandler 
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postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  

 

 

 

 

Ifølge liste 

      

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/4955-     22.10.14 

 

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven -   

Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61  

om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og lov 4. juli 2003 nr 84 

om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring. Vedlagte høringsnotat 

inneholder forslag om: 

 

 å endre reglene om krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 

 å klargjøre hvilke avgjørelser i skolesammenheng som barneverntjenesten har 

rett til å ta på vegne av barnet når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for 

barnet 

 å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) og innføre en 

bestemmelse om tidsbruk knyttet til kristendomskunnskap i læreplanen i faget 

 

Høringsnotatet er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976 

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer 

som ikke er nevnt på listen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at også andre enn dem 

som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg.  

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no  

innen 5. januar 2015. 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976
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Med hilsen  

 

 

Erik Saglie (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Elisabeth Harlem Eide 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Høringsinstanser: 

 

Departementene 

Fylkesmennene 

Statlige grunn- og videregående skoler 

Fylkeskommunene 

Kommunene 

Private grunnskoler 

Private videregående skoler 

Universiteter/høyskoler 

 

Abelia 

Akademikerne 

Antirasistisk senter 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Atferdssenteret  

Barneombudet 

Barnevakten 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) 

Datatilsynet 

Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen 

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo 

Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø 

Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo 

Dysleksiforbundet 

Elevorganisasjonen 

Fafo 

Fellesorganisasjonen (FO) 

Forandringsfabrikken  

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 
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Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 

Forskningsrådet 

Forum for Friskoler 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

Friskolenes Kontaktforum 

Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF) 

Helsedirektoratet  

Helsetilsynet 

Hovedorganisasjonen Virke 

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) 

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 

Institutt for samfunnsforskning (ISF) 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative 

Communication) 

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) 

Kristne Friskolers Forbund (KFF) 

Kommunesektorens organisasjon (KS) 

Landsforeningen for barnevernsbarn 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Longyearbyen lokalstyre 

Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn 

Lærernes Yrkesforbund (LY) 

Læringsmiljøsenteret 

Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR) 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)  

Norges Handicapforbund 

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) 



Side 5 

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) 

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede 

Norsk Fosterhjemsforening 

Norsk innvandrerforum 

Norsk Lektorlag 

Norsk Skolelederforbund 

Norsk Studentorganisasjon 

Norsk Montessoriforbund  

Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL) 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

Redd Barna  

Riksarkivet 

Riksrevisjonen 

Røde Kors 

Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) 

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO) 

Sametinget 

Senter for IKT i utdanningen 

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 

Sivilombudsmannen 

Skolenes landsforbund 

Språkrådet 

Statens råd for funksjonshemmede 

Statistisk sentralbyrå (SSB) 

Steinerskoleforbundet  

Stiftelsen Barnas rettigheter 

Sysselmannen på Svalbard 

Utdanningsdirektoratet 

Utdanningsforbundet 

UNICEF 

Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 
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1 Innledning 
Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 
61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til 
endringer i lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot 
(privatskolelova).  
 
Høringsnotatet inneholder forslag om 

• å endre reglene om krav om relevant kompetanse i undervisningsfag (kap. 2) 
• å klargjøre hvilke avgjørelser i skolesammenheng som barneverntjenesten har rett til å 

ta på vegne av barnet når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet (kap. 3) 
• å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) og innføre en bestemmelse om 

tidsbruk knyttet til kristendomskunnskap i læreplanen i faget (kap. 4) 
 

Departementet ønsker høringsinstansenes synspunkter på forslagene. 

2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 
Forslaget går ut på å endre lovbestemmelsen om relevant kompetanse i undervisningsfag 
slik at det kan innføres krav for alle lærere. Departementet foreslår samtidig å oppheve 
den særlige adgangen skoler med små ungdomstrinn har til å fravike kompetansekravene 
for undervisning. 

2.1 Bakgrunn for forslaget 
Opplæringsloven § 10-2 sier at lærerne må ha relevant kompetanse i de fagene de skal 
undervise i. Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012 og trådte i kraft 1. januar 2014. 
Kravet om relevant fagkompetanse for å kunne undervise gjelder de lærerne som arbeider 
fast i skolen, og som er ferdig utdannet i 2014 eller senere. Det betyr at alle som oppfylte 
kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, ikke er omfattet av 
kompetansekravene for undervisning etter gjeldende regelverk. 
 
I regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) heter det at regjeringen vil 
kreve at «alle lærere fra 1. trinn skal ha fordypning i de basisfagene de underviser i». Dette er 
utdypet i strategien Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen som regjeringen la frem 
høsten 2014. I strategien står det blant annet følgende:  
 

Gode lærere behersker faget sitt godt, skaper et positivt klima i klasserommet og 
varierer undervisningen ut fra elevenes behov. De har også kunnskap om 
grunnleggende ferdigheters betydning for læring. En kartlegging fra 2014 viser at 
mange lærere i grunnskolen i for liten grad har fordypning i undervisningsfagene 
sine. 
 
Regjeringen vil at alle lærere i grunnskolen som underviser i de sentrale fagene 
matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i faget. 
For å nå dette målet, vil regjeringen skjerpe kompetansekravene og gjennomføre 
en omfattende satsing på videreutdanning for lærere. 
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I strategien er det også vist til den særlige adgangen som skoler med små ungdomstrinn 
har til å fravike kompetansekravene for undervisning: 
 

Regjeringen vil fremme forslag om å oppheve denne unntaksordningen. Skolene vil 
kunne få dekket sitt behov for en viss fleksibilitet gjennom den ordinære 
unntaksmuligheten for skoleeier. (…) Regjeringen mener det er viktig at reglene 
om lærerkompetanse skal være like, uansett skolestørrelse. 

 
Dette er bakgrunnen for at departementet nå foreslår følgende endringer i 
opplæringsloven: 

• Endring av lovbestemmelsen om relevant kompetanse i undervisningsfag slik at det 
kan innføres krav for alle lærere  

• Oppheving av den særlige adgangen skoler med små ungdomstrinn har til å fravike 
kompetansekravene for undervisning 

 
Det fremgår av Lærerløftet at hensikten med å endre lovbestemmelsen om relevant 
kompetanse i undervisningsfag, er at den skal gjøres gjeldende for alle lærere som 
underviser i fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk i grunnskolen. 
Den nærmere reguleringen av fag og årstrinn vil bli foreslått som endringer i forskrift til 
opplæringsloven i egen høring senere.   

2.2 Gjeldende rett 

2.2.1 Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven 
Opplæringsloven med forskrift inneholder i dag to typer kompetansekrav for de som skal 
undervise i skolen: 1) Kompetansekrav for å kunne bli ansatt i undervisningsstilling og 2) 
krav om at lærerne må ha relevant kompetanse i fagene de skal undervise i. For begge 
typer kompetansekrav er det overordnede kravet om relevant kompetanse fastsatt i 
opplæringsloven § 10-1 (tilsetting) og § 10-2 (undervisning), mens mer detaljerte krav er 
fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og 
undervisning.  
 
Opplæringsloven § 10-1 gjelder i utgangspunktet for alle som skal tilsettes i 
undervisningsstilling i grunnskolen og i den videregående skolen. Dersom det ikke er 
søkere som oppfyller de kompetansekravene for tilsetting som er gitt i § 10-1 og 
tilhørende forskriftsbestemmelser, kan likevel søkere som ikke oppfyller 
kompetansekravene, ansettes midlertidig. Dette følger av opplæringsloven § 10-6. En slik 
midlertidig ansettelse skal vare til og med 31. juli, med mindre det er avtalt en kortere 
tilsettingsperiode. Dersom det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene for 
tilsetting, er det også mulig å ansette en søker som er i gang med relevant utdanning, på 
det vilkår at utdanningen blir fullført, jf. opplæringsloven § 10-6a. 
 
Kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i § 10-2 trådte i kraft 1. januar 2014.   
§ 10-2 første ledd sier at ansatte som skal undervise, må ha relevant kompetanse i de 
fagene de skal undervise i. Hva kravet innebærer i ulike fag og på ulike årstrinn, fremgår 
av forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Opplæringsloven § 10-2 andre ledd åpner for 
at departementet også kan fastsette at det ikke skal stilles krav om relevant fagkompetanse 
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i enkelte fag. På barnetrinnet er for eksempel kravene begrenset til å gjelde norsk, samisk, 
norsk tegnspråk og matematikk.  
 
Det er i dag fastsatt følgende krav til kompetanse ved undervisning: 

- På barnetrinnet:  
o 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i fagene norsk, samisk, 

norsk tegnspråk eller matematikk. 
- På ungdomstrinnet:  

o 60 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i fagene norsk, samisk, 
norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk.  

o 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i de fleste øvrige fag.  
- På videregående skole:  

o 60 studiepoeng/1 år relevant kompetanse for å undervise i alle fag, med unntak 
av faget prosjekt til fordypning. 

 
Det fremgår av forarbeidene at det er skoleeiers ansvar å vurdere hva slags utdanning som 
kan sies å være relevant for å undervise i det aktuelle faget på det aktuelle trinnet.1 Dette 
innebærer også at et fag ikke nødvendigvis må samsvare nøyaktig med et 
undervisningsfag for å kunne bli vurdert som relevant. 
  
Av § 10-2 tredje ledd fremgår det at følgende ansatte ikke er omfattet av kravet om 
relevant kompetanse i undervisningsfag:  

• den som er midlertidig ansatt etter § 10-6 eller etter arbeidsmiljøloven (vikarer) 
• den som er ansatt på vilkår etter § 10-6a 
• den som før bestemmelsen trådte i kraft, hadde tilfredsstillende kompetanse for å bli 

ansatt i undervisningsstilling 
• den som etter at bestemmelsen trådte i kraft, fullfører den tidligere 

allmennlærerutdanningen 
 
Etter dagens regler gjelder derfor kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag de 
som har fast ansettelse i skolen, og som har fullført sin lærerutdanning i 2014 eller senere. 
Skjæringspunktet 1. januar 2014 skyldes kravenes sammenheng med de nye 
grunnskolelærerutdanningene. Grunnskolelærerutdanningene erstattet tidligere 
allmennlærerutdanning høsten 2010. Det første ordinære kullet avsluttet derfor studiet 
våren 2014 og er det første som omfattes av kravet om relevant undervisningskompetanse. 
I en overgangsperiode vil det kunne bli utdannet enkelte allmennlærere, selv om denne 
utdanningen nå ikke lenger tilbys ved institusjonene. For å likestille alle med 
allmennlærerutdanning, er også disse kandidatene unntatt kravet om relevant kompetanse i 
undervisningsfag.  
 
Det følger av § 10-2 fjerde ledd at skoleeier om nødvendig kan beslutte at en lærer kan 
undervise selv om vedkommende ikke oppfyller kravet om relevant kompetanse i 
undervisningsfaget. Dette forutsetter at skolen ikke har nok kvalifiserte lærere i faget. 
Ifølge forarbeidene til loven er det også en forutsetning at fagene er fordelt mellom 
lærerne slik at kravene kan bli oppfylt i størst mulig grad. § 10-2 fjerde ledd åpner dermed 

1 Prop. 84 L (2011-2012) 
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for at skoleeier kan få gjennomført den opplæringen som elevene har rett og plikt til, også 
der læreren ikke har relevant fagkompetanse. Det fremgår av forarbeidene at det er 
skoleeiers ansvar å vurdere om det kan settes i verk tiltak som gjør det unødvendig å 
fravike kompetansekravene. Det er presisert at dette ikke innebærer et krav om å avslutte 
eller endre arbeidsforhold, eller om å ansette flere lærere enn det virksomheten trenger. 
Beslutninger etter § 10-2 fjerde ledd regnes ikke som enkeltvedtak, og forvaltningslovens 
regler om enkeltvedtak gjelder derfor ikke. Dersom skoleeier ser seg nødt til å fravike 
kravet, må det tas stilling til dette på nytt hvert skoleår. 
 
I § 10-2 femte ledd er det gitt en særlig regel for skoler med små ungdomstrinn, det vil si 
ungdomstrinn som har færre enn 60 elever og færre enn 5 lærerårsverk. Som i § 10-2 
fjerde ledd forutsetter en unntaksbeslutning etter femte ledd at virksomheten ikke har nok 
kvalifiserte lærere i faget, og at fagene er fordelt mellom lærerne slik at kravene kan bli 
oppfylt i størst mulig grad. På små ungdomstrinn kan beslutningen imidlertid tas for 
ungdomstrinnet som helhet, dette må ikke gjøres per lærer per fag. Det er heller ikke 
nødvendig å ta stilling til dette årlig.    
 
Kompetansekravene for tilsetting og undervisning gjelder også ved spesialundervisning. 
Spesialundervisning skal derfor i utgangspunktet gis av en lærer som oppfyller kravet om 
relevant fagkompetanse i faget. Etter opplæringsloven § 5-5 tredje ledd kan likevel kravet 
om relevant kompetanse i undervisningsfaget fravikes dersom en konkret vurdering av 
eleven og den spesialundervisningen som skal gis, tilsier det. Dette må i så fall 
fremkomme i enkeltvedtaket om spesialundervisning og må grunngis ut fra faglig-
pedagogiske årsaker. Det finnes ikke en tilsvarende mulighet for å fravike 
tilsettingskravene. 
 
Det er skoleeiers ansvar å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten. Dette følger 
av opplæringsloven § 10-8. Skoleeieren skal ha et system som gir blant annet 
undervisningspersonalet anledning til nødvendig kompetanseutvikling. Formålet med slik 
kompetanseutvikling er å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen og å 
holde seg orientert om og være på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet.  

2.2.2 Private skoler 
Opplæringsloven § 2-12 tredje ledd sier at kompetansekravene i § 10-1 (tilsetting) og       
§ 10-2 (undervisning) også gjelder for private grunnskoler. Departementet kan likevel 
gjøre unntak fra kravene i andre og tredje ledd for utenlandske og internasjonale 
grunnskoler i Norge. 
 
For private skoler med rett til statstilskudd fastslår privatskoleloven § 4–2 første ledd at 
opplæringsloven §§ 10–1 og 10-2 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende. Ved 
skoler som er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, følger det av        
§ 4–2 tredje ledd at departementet kan godkjenne alternative kompetansekrav ved 
tilsetting av undervisningspersonale. Videre åpner forskrift til privatskoleloven § 8A-1 for 
at departementet kan godkjenne alternative kompetansekrav for undervisning ved slike 
skoler. Ved tilsetting på skoler som er godkjent på religiøst grunnlag, kan departementet 
også godkjenne tilleggskompetansekrav, jf. privatskoleloven § 4-2 tredje ledd andre 
punktum.  
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Departementet gjør oppmerksom på at forslag til endringer i privatskoleloven ble sendt på 
høring i oktober 2014. Kompetansereglene for private skoler med rett til statstilskudd 
foreslås i all hovedsak videreført. Høringsforslaget kan leses på departementets nettsider.   

2.3 Departementets vurderinger 

2.3.1 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag for alle lærere  
Solid fagkompetanse er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap på en god 
måte.2 Lærere som er faglig trygge, er mindre bundet til faste opplegg og metoder. De kan 
i større grad variere og videreutvikle undervisningen. De gir mer krevende oppgaver og 
oppfordrer i større grad elevene til abstrakt tenkning. Forskning tyder på at lærernes 
fagspesifikke kompetanse har positive effekter på elevenes læringsutbytte, men at effekten 
kan avta over en viss terskelverdi. Det kan også være slik at effekten av fagspesifikk 
kompetanse er større på de øverste trinnene av grunnopplæringen.  
 
En kartlegging fra 2014 viser at mange lærere i grunnskolen har lav grad av fordypning i 
fagene de underviser i. På 1.-4. årstrinn oppgir omtrent 26 prosent av norsklærerne, 45 
prosent av matematikklærerne og 65 prosent av engelsklærerne at de har mindre enn 30 
studiepoeng fordypning i faget. På 5.-7. årstrinn er det omtrent 20 prosent av 
norsklærerne, 33 prosent av matematikklærerne og 50 prosent av engelsklærerne som 
oppgir det samme. På ungdomstrinnet oppgir omtrent 43 prosent av norsklærerne, 47 
prosent av matematikklærerne og 34 prosent av engelsklærerne at de har mindre enn 60 
studiepoeng i faget. TALIS-undersøkelsen3 fra 2013 viser at om lag 43 prosent av lærerne 
jobber ved skoler der rektor rapporterer at mangel på gode og kvalifiserte lærere hindrer 
skolens mulighet til å gi undervisning av høy kvalitet til alle elever. 
 
Det fremgår av Lærerløftet at regjeringen vil at alle lærere i grunnskolen som underviser i 
de sentrale fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal omfattes 
av kravet om å ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. Sammen med en omfattende 
satsing på videreutdanning vil en slik endring av kompetansekravene kunne bidra til å øke 
antallet lærere i grunnskolen som har formell kompetanse i fagene de underviser i. 
 
Kravet om å ha relevant kompetanse i de fagene man underviser i, retter seg i dag bare 
mot lærere som er ferdig utdannet fra og med 1. januar 2014. Dette fremgår av 
opplæringsloven § 10-2 tredje ledd andre punktum, som sier at kravet ikke gjelder for den 
som før bestemmelsen trådte i kraft, hadde tilfredsstillende kompetanse etter dagjeldende 
krav for tilsetting i undervisningsstilling. Etter gjeldende rett er heller ikke de som 
fullfører tidligere allmennlærerutdanning etter 1. januar 2014, omfattet av kravet. Å 
innføre kompetansekrav for undervisning for alle lærere i grunnskolen som underviser i 
matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, krever derfor lovendring. 
 
Unntaket for de få allmennlærerne som ferdigstiller sin utdanning etter 1. januar 2014, 
skyldtes et ønske om å likestille alle med allmennlærerutdanning. Etter departementets 

2 Ytterligere presentasjon av relevant forskning, inkludert kildehenvisinger, er gitt i strategien Lærerløftet – 
På lag for kunnskapsskolen som er tilgjengelig på Kunnskapsdepartementets nettsider. 
3 The OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) gir internasjonale komparative data 
knyttet til lærerprofesjonen.  
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vurdering gjør dette hensynet seg fremdeles gjeldende, og denne gruppen bør reguleres 
likt som de lærerne som fullførte sin utdanning før 1. januar 2014. For enkelthets skyld er 
det kun de som fullførte sin utdanning før 1. januar 2014 som omtales i den videre 
fremstillingen, men vurderingene som gjøres, gjelder tilsvarende for allmennlærere 
utdannet i 2014 eller senere. 
 
Etter departementets vurdering kan en lovendring gjennomføres på to måter:  
Ett alternativ er å la det fremgå av opplæringsloven § 10-2 at alle lærere i grunnskolen 
som underviser i de aktuelle fagene, er omfattet av kompetansekravene for undervisning, 
uavhengig av når de fullførte sin lærerutdanning. Dersom dette alternativet velges, vil det 
fremgå direkte av lovbestemmelsen at alle lærere i grunnskolen som underviser i 
matematikk, engelsk, norsk, samisk eller norsk tegnspråk, er omfattet av kravet om å ha 
relevant kompetanse i undervisningsfaget. I de øvrige fagene i grunnskolen og i 
videregående skole vil unntaket for de som fullførte sin utdanning  før 1. januar 2014, 
fremdeles gjelde. Denne løsningen innebærer at det vil kreve lovendring dersom det 
senere skal innføres kompetansekrav for undervisning i flere fag eller på flere årstrinn for 
den aktuelle lærergruppen.  
 
En annen mulighet er å oppheve dagens unntaksbestemmelse for lærere som er utdannet 
før 1. januar 2014. Med en slik endring vil opplæringsloven § 10-2  åpne for at det kan 
fastsettes forskrifter om kompetansekrav for undervisning i alle fag og på alle årstrinn i 
grunnopplæringen. Dette alternativet vil gjøre det nødvendig å regulere i forskrift at de 
som tidligere var unntatt fra kravene fordi de fullførte sin lærerutdanning før 1. januar 
2014, kun skal omfattes av kompetansekravene for undervisning dersom de underviser i 
matematikk, engelsk, norsk, samisk eller norsk tegnspråk i grunnskolen.    
 
Departementet mener at gjeldende unntaksbestemmelse for lærere som er utdannet før 1. 
januar 2014, bør oppheves, jf. alternativ to ovenfor. Etter departementets vurdering vil 
denne løsningen gi en mer oversiktlig lovbestemmelse. Den mer detaljerte reguleringen av 
hva som gjelder i ulike fag, vil fremgå av forskrift til opplæringsloven. Dette er i samsvar 
med hvordan kompetansekravene for øvrig er regulert. Dersom det senere skulle være 
aktuelt å endre hvilke fag og årstrinn kravene skal gjelde for, vil dette skje ved at forslag 
om forskriftsendringer blir sendt på offentlig høring på vanlig måte.  
 
De nødvendige endringene i forskrift til opplæringsloven vil bli foreslått i en egen høring 
senere. Nåværende forskriftsbestemmelser stiller krav om et visst antall studiepoeng 
relevant kompetanse for å undervise i ulike fag på ulike årstrinn. Mange lærere har 
utdanning angitt i andre enheter, for eksempel vekttall. Dette vil bli tatt hensyn til i 
forslaget til forskriftsendringer. 
 
Forskriftsbestemmelsene om kompetansekrav stiller i dag ikke krav om relevant 
fagkompetanse for å kunne undervise i engelsk på barnetrinnet. Dette følger av forskrift til 
opplæringsloven § 14-2 siste ledd. Det vil derfor også bli sendt på høring et forslag om å 
endre gjeldende krav på barnetrinnet, slik at alle de som underviser i engelsk i 
grunnskolen, blir omfattet av kravet om å ha relevant kompetanse i undervisningsfaget.  
 
Etter departementets vurdering bør kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag 
også fremover bare gjelde de som arbeider fast i skolen. Det blir derfor ikke foreslått å 
oppheve unntakene i § 10-2 tredje ledd første punktum for de som er midlertidig ansatt 
etter § 10-6 eller etter arbeidsmiljøloven eller de som er ansatt på vilkår om å fullføre en 
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påbegynt lærerutdanning etter § 10-6a. De som ansettes etter § 10-6 eller § 10-6a, vil i 
utgangspunktet ikke oppfylle kompetansekravene for tilsetting. Det ble i Prop. 84 L 
(2011-2012) lagt til grunn at midlertidig ansatte i svært mange tilfeller derfor heller ikke 
vil kunne oppfylle kompetansekravene for undervisning. Skoleeier vil da måtte foreta en 
vurdering av om det er nødvendig å fravike kravene. For at regelverket ikke skal være 
unødvendig komplisert og tidkrevende for skoleeier, ble midlertidig ansatte derfor ikke 
omfattet av kravene. Departementet mener dette hensynet fremdeles gjør seg gjeldende. 
Departementet viser også til det ansvaret skoleeier har for å ha riktig og nødvendig 
kompetanse i virksomheten. Dette innebærer også at skoleeier må gjøre det de kan for å få 
søkere med rett kompetanse, slik at det ansettes færrest mulig ukvalifiserte i midlertidig 
stilling. 

2.3.2 Adgang til å fravike kravet om relevant undervisningskompetanse  

2.3.2.1 Adgang til å fravike kravet om relevant undervisningskompetanse 
Det er viktig at skoleeier kan få gjennomført den opplæringen elevene har rett og plikt til. 
Dette gjelder også i de tilfellene der det ikke lar seg gjøre å skaffe en lærer med rett 
fagkompetanse. Etter departementets vurdering er det derfor behov for en viss adgang til å 
kunne fravike kravet om at lærerne skal ha relevant kompetanse i fagene de underviser i.  
 
Det fremgår av Lærerløftet at regjeringen mener at den unntaksmuligheten som 
skoleeierne har i dag, i utgangspunktet bør videreføres i 10 år. Det siktes da til den 
adgangen skoleeiere har til å fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag 
etter § 10-2 fjerde ledd. Dette vil være nødvendig for å kunne videreutdanne lærere som i 
dag ikke oppfyller kompetansekravene, og for å kunne bygge tilstrekkelig kapasitet og 
kvalitet i videreutdanningstilbudene. Målet er at alle skoler skal kunne overholde kravene 
i løpet av perioden på 10 år. For skoler der dette blir særlig vanskelig, bør nåværende 
unntaksordning kunne videreføres i ytterligere 5 år.   
 
Unntaksordningen må imidlertid ikke bidra til å undergrave målet med kompetansekrav 
for undervisning, som er å øke andelen lærere som har relevant kompetanse i fagene de 
underviser i. Departementet vil derfor følge utviklingen i bruken av unntaksordningen. 
Det vil også bli gjennomført regelmessige kartlegginger av i hvilken grad det er lærere 
med relevant fagkompetanse som underviser i de ulike fagene. På bakgrunn av dette vil 
departementet fortløpende vurdere om det er grunn til å gjøre endringer i den nåværende 
ordningen. Det tas sikte på å stramme inn unntaksordningen i løpet av perioden, men 
departementet vil vurdere behovet på nytt dersom andelen lærere som oppfyller 
kompetansekravene, øker tilstrekkelig raskt.  
 

2.3.2.2 Den særlige ordningen for skoler med små ungdomstrinn  
Det fremgår også av Lærerløftet at den særlige ordningen for skoler med små 
ungdomstrinn skal foreslås opphevet. Ifølge § 10-2 femte ledd gjelder dette skoler med 
ungdomstrinn med færre enn 60 elever og færre enn 5 lærerårsverk. Etter departementets 
vurdering bør kompetansebestemmelsene i opplæringsloven med forskrifter være like 
uansett skolestørrelse og hvor du bor i landet.  
 
Dersom ordningen oppheves, vil det innebære at skoleeier også for små ungdomstrinn må 
vurdere nødvendigheten av å fravike regelverket minst én gang årlig. Beslutningen om å 
fravike regelverket vil heller ikke kunne tas for ungdomstrinnet som helhet. Etter 

9 

 



departementets vurdering vil skoleeier likevel kunne få dekket behovet for en viss 
fleksibilitet gjennom § 10-2 fjerde ledd. Antallet lærerårsverk er svært lavt ved disse 
ungdomstrinnene, og departementet legger derfor til grunn at en slik endring ikke vil 
innebære merarbeid av betydning for de aktuelle skoleeierne. På denne bakgrunn fremmes 
det forslag om å oppheve den særlige ordningen for skoler med små ungdomstrinn. 

2.4 Departementets forslag 

2.4.1 Krav  om relevant kompetanse i undervisningsfag for alle lærere 
Departementet foreslår at opplæringsloven § 10-2 tredje ledd andre punktum oppheves. 
Forslaget innebærer at alle lærere som fullførte sin utdanning før 1. januar 2014, ikke 
lenger vil være unntatt kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i § 10-2 første 
ledd. Det innebærer også at de som har fullført tidligere allmennlærerutdanning etter 1. 
januar 2014, ikke lenger vil være unntatt kravet i § 10-2 første ledd.  

2.4.2 Oppheving av den særlige ordningen for skoler med små ungdomstrinn 
Departementet foreslår at opplæringsloven § 10-2 femte ledd oppheves. Dette innebærer at 
den særlige ordningen for skoler som har ungdomstrinn med færre enn 60 elever og færre 
enn 5 lærerårsverk, vil opphøre.  

2.5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil innebære at kravet om relevant kompetanse i 
undervisningsfag vil gjelde for langt flere lærere enn i dag. Det foreslås å endre 
opplæringsloven slik at den åpner for å innføre krav for alle fast ansatte lærere. Det vil 
imidlertid bli foreslått regulert i forskrift at de lærerne som i dag er unntatt kravet, 
fremover kun skal omfattes av kravene dersom de underviser i fagene matematikk, 
engelsk, norsk, samisk eller norsk tegnspråk i grunnskolen. I øvrige fag og på øvrige trinn 
vil disse lærerne fortsatt være unntatt kravet om relevant undervisningskompetanse. 
Innføring av krav om relevant fagkompetanse for alle lærere som skal undervise i 
matematikk, engelsk, norsk, samisk eller norsk tegnspråk i grunnskolen, henger nært 
sammen med regjeringens satsing på videreutdanning. Den statlige satsingen på 
videreutdanning vil trappes opp for å legge til rette for at kompetansekravene kan 
oppfylles. Regjeringen ønsker fortsatt å ha tett dialog med partene om innretningen av 
videreutdanningssatsingen, og hvordan kapasiteten i universitets- og høyskolesektoren kan 
utnyttes på en best mulig måte. 
 
Våren 2014 gjennomførte SSB en utvalgsundersøkelse av faglige fordypning i 
undervisningsfagene hos lærerne i grunnskolen. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til 
utvalgsundersøkelser, men departementet mener at undersøkelsen gir et godt grunnlag for 
å anslå antallet lærere i grunnskolen som ikke oppfyller de foreslåtte kompetansekravene. 
Ut fra undersøkelsen legger departementet til grunn at om lag 38 500 av de lærerne som i 
dag underviser i matematikk, norsk eller engelsk, ikke vil oppfylle forslaget til krav for å 
undervise i disse fagene. Dette tilsvarer ikke 38 500 lærerårsverk ettersom mange lærere 
underviser i flere fag og dermed telles flere ganger i beregningen av målgruppen. Det er 
relativt få lærere som underviser i samisk og norsk tegnspråk. Graden av faglig 
fordypning hos disse lærerne er derfor vanskelig å belyse gjennom en 
utvalgsundersøkelse, og SSB-undersøkelsen tok ikke for seg dette. 
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Ut fra SSB-undersøkelsen legger departementet til grunn at om lag 38 500 lærere ikke vil 
oppfylle de kravene som nå foreslås innført i matematikk, norsk og engelsk. Antallet gir 
en indikasjon på hvor mange som vil trenge videreutdanning dersom alle skal oppfylle 
kompetansekravene i løpet av perioden på 10 år. I denne perioden vil lærere fra de nye 
grunnskolelærerutdanningene i stor grad ha erstattet de lærerne som i dag er over 60 år. 
Lærere som i dag er over 60 år, og som underviser i matematikk, norsk eller engelsk uten 
å ha tilstrekkelig formalkompetanse til å kunne oppfylle de foreslåtte kravene, regnes 
derfor ikke som del av målgruppen for videreutdanning i denne sammenhengen. 
Kandidatene fra de nye grunnskolelærerutdanningene vil alle ha 30 eller 60 studiepoeng i 
de undervisningsfagene de har valgt underveis i lærerutdanningen. Departementet mener 
derfor det anslagsvis er mellom 33 000 og 35 000 av de lærerne som i dag er under 60 år, 
som vil trenge videreutdanning for å oppfylle kompetansekravene for undervisning i 
matematikk, norsk eller engelsk. Ettersom utvalgsundersøkelsen ikke gir informasjon om 
graden av faglig fordypning hos lærerne som underviser i samisk og norsk tegnspråk, er 
disse fagene ikke med i departementets beregninger. Etter departementets vurdering utgjør 
dette så få lærere at det uansett ikke vil ha stor betydning for anslaget. Basert på disse 
forutsetningene vil det derfor årlig være behov for om lag 3 500 studieplasser i norsk, 
matematikk og engelsk dersom kompetansekravene skal oppfylles i løpet av 10 år. 
 
Det nåværende systemet for videreutdanning inneholder både en vikarordning og en 
stipendordning. I vikarordningen gir staten et tilskudd til vikarkostnader på 75 prosent av 
årsverkkostnaden for videreutdanning som gir 60 studiepoeng i matematikk og naturfag, 
og 60 prosent til videreutdanning i andre fag. Gjennom stipendordningen gis lærere 
100 000 kr i stipend for videreutdanning på 30 studiepoeng i prioriterte fag. I begge 
ordningene finansierer staten studieplasser til videreutdanning ved universiteter og 
høyskoler, mens skoleeier dekker kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og 
lignende.  
 
Dersom dagens vikarordning legges til grunn som finansieringsordning for alle lærere 
under 60 år som underviser i matematikk, norsk og engelsk, vil videreutdanning i tråd 
med de foreslåtte kravene anslagsvis innebære statlige utgifter på mellom 0,9 og 1,1 mrd. 
kroner årlig. Dersom dagens stipendordning legges til grunn som finansieringsordning for 
alle lærere under 60 år som underviser i matematikk, norsk og engelsk, vil de statlige 
utgiftene til videreutdanning anslagsvis utgjøre mellom 0,5 og 0,6 mrd. kroner årlig. 
Gjeldende budsjett for 2014 legger til rette for 3 550 studieplasser for videreutdanning av 
lærere i året. Med regjeringens budsjettforslag for 2015 er det lagt til rette for 5 050 
studieplasser for videreutdanning av lærere i året. Bevilgningen dekker imidlertid også 
videreutdanning i andre fag enn norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen. 
Dimensjoneringen av videreutdanningstilbudet vurderes i de årlige budsjettfremleggene.  
 
Ved stipendordningen avtaler kommunene og lærerne hvordan stipendet skal benyttes, for 
eksempel til livsopphold dersom lærerne tar ut permisjon uten lønn, eller som merinntekt 
dersom lærerne velger å studere helt eller delvis på fritiden. Stipendordningen legger 
føringer for at kommunen gir fridager til lesedager og eksamen etter avtaleverket. I 
hvilken grad kommunene gir støtte utover det statlige stipendet til eventuelt ytterligere 
frikjøp, er en lokal forhandlingssak. Ved stipendordningen er de totale kostnadene til 
videreutdanning dermed marginale for kommunene. Ved vikarordningen er det krevende å 
anslå de kommunale utgiftene til vikarer. Dersom alle lærere i matematikk, norsk og 
engelsk som ikke oppfyller kompetansekravene, skulle få videreutdanning gjennom 
vikarordningen i løpet av 10 år, ville kommunesektorens vikarutgifter anslagsvis utgjøre 
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100 mill. kroner årlig. Fordelingen av studieplasser mellom vikar- og stipendordningen vil 
avhenge av statlige føringer, søkningen fra lærerne og godkjenning av studieplasser fra 
skoleeierne. Departementet har lagt opp til at en betydelig del av videreutdanningen skal 
skje gjennom stipendordningen, samtidig som det bør være en viss mulighet for 
kommunene til å velge ordning ut fra lokale behov. At videreutdanning også skal 
gjennomføres ved hjelp av stipendordningen, innebærer at de kommunale vikarutgiftene 
blir lavere enn anslaget ovenfor tilsier. Kommunene har i dag et ansvar for å ha riktig og 
nødvendig kompetanse i virksomheten, og de skal også ha et system som gir blant annet 
undervisningspersonale anledning til nødvendig kompetanseutvikling, jf. opplæringsloven 
§ 10-8. Kommunene har derfor utgifter til kompetanseutvikling av lærere også i dag. 
Ettersom kompetanseutviklingstiltakene og tilknyttede kostnader varierer ut fra lokale 
forhold, er det vanskelig å anslå hvor store de isolerte kommunale merutgiftene ved 
forslaget vil være.   
 
Undervisningspersonell lønnes etter tariffavtaler som i hovedsak gir lønn ut fra 
formalkompetanse og ansiennitet. Videreutdanning som gjennomføres for å oppfylle 
kravet om relevant undervisningskompetanse, vil derfor kunne innebære økte lønnsutgifter 
for skoleeierne etter dagens avtaleverk.  
 
Åpningen for å fravike kompetansekravene dersom dette er nødvendig på grunn av mangel 
på kvalifisert personale, tar hensyn til at det kan være vanskelig å finne lærere med rett 
fagkompetanse i alle fag. Det er i dag skoleeier selv som må vurdere om det er et reelt 
behov for å fravike reglene. Etter departementets vurdering gir dette en ordning med 
relativt få administrative konsekvenser for både kommunale og statlige myndigheter. 
Departementet tar sikte på å stramme inn unntaksordningen i løpet av perioden, men vil 
vurdere behovet på nytt dersom andelen lærere som oppfyller kompetansekravene øker 
tilstrekkelig raskt. Departementet vil komme tilbake til når og hvordan unntaksordningen 
skal foreslås innstrammet. Slike innstramminger vil uansett ta hensyn til at lærere som i 
dag er minst 60 år, ikke er med i kostnadsberegningen av videreutdanningssatsingen. 
Unntaksordningen i opplæringsloven § 10-2 fjerde ledd gjelder i dag for alle fag og alle 
årstrinn der det er stilt krav om relevant undervisningskompetanse. Fremtidige 
innstramminger vil derfor også se hen til hvilke fag og hvilke årstrinn som er gitt prioritet 
i videreutdanningssatsingen. 
 
Den særlige ordningen for skoler med små ungdomstrinn foreslås opphevet, men etter 
departementets vurdering vil skoleeierne kunne få dekket behovet for en viss fleksibilitet 
gjennom den ordinære unntaksordningen i § 10-2 fjerde ledd. Antallet lærerårsverk er 
svært lavt ved disse ungdomstrinnene, og departementet mener at en slik endring ikke vil 
innebære merarbeid av betydning for de aktuelle skoleeierne. 

2.6 Forslag til ny lovtekst  
Departementet foreslår at opplæringsloven § 10-2 tredje ledd andre punktum og femte 
ledd oppheves. Opplæringsloven § 10-2 vil etter en slik endring lyde slik: 

 
§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 
 
Tilsette som skal undervise, må ha relevant kompetanse i dei faga dei skal 
undervise i. 
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Departementet gir nærmare forskrifter om krav til relevant kompetanse for dei som 
skal undervise på ulike årstrinn og i ulike skoleslag. Departementet kan i forskrift 
også fastsetje at det ikkje skal stillast krav om relevant kompetanse i enkelte fag. 
 
Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag gjeld ikkje for den som er 
mellombels tilsett etter § 10-6 eller etter arbeidsmiljølova, eller den som er tilsett 
på vilkår etter § 10-6a.  
 
Skoleeigar kan, så langt det er nødvendig, fråvike kravet om relevant kompetanse i 
undervisningsfag i tilfelle der skolen ikkje har nok kvalifisert 
undervisningspersonale i faget. Det må takast stilling til dette for kvart skoleår. 

2.7 Merknader til lovforslagene 
Oppheving av § 10-2 tredje ledd andre punktum 

Forslaget innebærer at alle lærere som fullførte sin utdanning før 1. januar 2014, ikke 
lenger vil være unntatt kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i § 10-2 første 
ledd. Det innebærer også at de som har fullført tidligere allmennlærerutdanning etter 1. 
januar 2014, ikke lenger vil være unntatt kravet i § 10-2 første ledd.  
 
Oppheving av § 10-2 femte ledd  

Forslaget innebærer at den særlige ordningen for skoler som har ungdomstrinn med færre 
enn 60 elever og færre enn 5 lærerårsverk, vil opphøre.  
Adgangen i § 10-2 fjerde ledd til å fravike kravet om relevant kompetanse i 
undervisningsfag dersom dette er nødvendig fordi skolen ikke har nok kvalifisert 
undervisningspersonale, vil fortsatt gjelde.  

3 Rett til å ta avgjørelser på barnets vegne når 
barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet 

Forslaget går ut på å klargjøre hvilke avgjørelser i skolesammenheng barneverntjenesten kan 
ta på vegne av barnet etter en omsorgsovertakelse, og hvilke avgjørelser barnets foreldre 
fremdeles skal kunne ta. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 
 
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om innspill til departementets vurderinger av 
hvilke skolesaker som skal kunne avgjøres av henholdsvis foreldrene og barneverntjenesten 
etter en omsorgsovertakelse. Departementet ber også høringsinstansene vurdere om det er 
andre skolesaker enn de som omtales i høringsnotatet, som bør vurderes.  

3.1 Bakgrunnen for forslaget 
Forslaget har sin bakgrunn i regjeringen Solbergs politiske plattform (Sundvolden-
erklæringen) hvor det fremgår at regjeringen vil gi barn under barnevernets omsorg bedre 
tilpasset skolegang. I Prop. 106 L (2012-2013) omtales behovet for samarbeid mellom 
barneverntjenesten og skole. Det pekes blant annet på behov for endring av opplæringsloven 
for å sikre at barneverntjenesten får myndighet til å samtykke til spesialundervisning for barn 
under offentlig omsorg. 
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I en rapport som NOVA nylig har lagt frem på bakgrunn av en undersøkelse av barnevern i 
Norge4, pekes det blant annet på viktigheten av samordning og samarbeid mellom de ulike 
tjenestene som er i kontakt med barn og unge i barnevernet. En klargjøring av hvilke 
skolesaker barneverntjenesten kan ta avgjørelser om på vegne av barnet, er en viktig 
forutsetning for god samhandling mellom skole og barneverntjeneste.  
 
Den eller de som har foreldreansvar for et barn, har rett og plikt til å ta avgjørelser om barnets 
personlige forhold og rett til informasjon om barnet. I opplæringsloven og privatskoleloven 
med forskrifter er flere rettigheter lagt til elevens foreldre slik at det er foreldrene som må 
samtykke eller på annen måte ta en avgjørelse på barnets vegne. Etter en omsorgsovertakelse 
er det barneverntjenesten som har det løpende og helhetlige ansvaret for barnets videre 
oppvekst og omsorg. Samtidig beholder foreldrene et begrenset foreldreansvar, og dermed 
også en viss bestemmelsesrett for barnet.  
 
Verken barnevernloven, opplæringsloven eller privatskoleloven regulerer direkte om det er 
barneverntjenesten eller foreldrene som i skolesammenheng skal ta avgjørelser på barnets 
vegne etter en omsorgsovertakelse. Dette innebærer at det i noen tilfeller kan være uklart om 
en aktuell rettighet i opplæringsloven eller privatskoleloven hører under omsorgansvaret til 
barneverntjenesten eller det begrensede foreldreansvaret til foreldrene.  
 
I forbindelse med behandling av spørsmålet om hvem som kan samtykke til 
spesialundervisning på barnets vegne etter en omsorgsovertakelse, har departementet sett 
behov for en generell gjennomgang av barneverntjenestens rett til å ta avgjørelser i 
skolesaker. Høringsnotatet inneholder derfor en vurdering av sentrale rettigheter som er lagt 
til elevens foreldre i opplæringsloven og privatskoleloven. 

3.2 Gjeldende rett 

3.2.1 Opplæringsloven og privatskoleloven 
Barn har etter opplæringsloven § 2-1 rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar 
med opplæringsloven med forskrifter. Barns rett til skole og utdanning som gir nødvendig 
kunnskap og utvikling, følger også av Barnekonvensjonen artikkel 28 og 29. 
Opplæringsloven inneholder en rekke rettigheter som skal sikre at barn og unge får den 
opplæringen de har krav på. Flere av rettighetene er utformet slik at foreldrene må 
samtykke, søke eller på annen måte ta et valg for at eleven skal få den aktuelle rettigheten 
oppfylt. For eksempel er det etter opplæringsloven § 5-4 krav om samtykke fra elevens 
foreldre før det blir gjort sakkyndig utredning og før det blir fattet vedtak om 
spesialundervisning. Retten til spesialundervisning er altså avhengig av samtykke fra 
barnets foreldre.  
 
I en del tilfeller er foreldrenes rett til å ta avgjørelser uttrykkelig omtalt i den aktuelle 
bestemmelsen5, mens foreldrenes rett til å ta avgjørelser i noen tilfeller kan utledes av 
innholdet i bestemmelsen og barnets alder i det enkelte tilfelle. Det er fastsatt i barneloven 
§ 32 at barn som har fylt 15 år, selv avgjør spørsmål om valg av utdanning. For enkelte 

4 Rapport nr. 9/14 Barnevern i Norge 1990-2010 
5 En oversikt over bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven som omhandler foreldre, finnes i 
vedlegg 1. 
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spørsmål er det dessuten regulert i opplæringsloven at barnet selv tar avgjørelse fra barnet 
er 15 år eller i noen tilfeller fra barnet går i 8. trinn. For øvrig må det vurderes i det 
enkelte tilfelle om et spørsmål kan avgjøres av barnet eller barnets foreldre. Barneloven 
§§ 31 til 33 inneholder bestemmelser om barnets rett til medbestemmelse og 
selvbestemmelse, og vil være retningsgivende for vurderingen av hvilke spørsmål barnet 
selv kan avgjøre. 
 
Foruten samtykke i forbindelse med spesialundervisning er foreldrenes rettigheter i 
opplæringsloven og privatskoleloven knyttet til forhold som valg av målform og skole, 
fritak fra undervisning, tiltak vedrørende fysisk og psykososialt miljø, opplæring i og på 
samisk og tegnspråk, opplæring i finsk, bortvisning mv. Det er også visse oppgaver som er 
lagt til foreldrene i forbindelse med foreldresamarbeid og deltagelse i utvalg.  

3.2.2 Barnevernloven 
Etter barnevernloven § 4-12 kan Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i nærmere 
angitte tilfeller fatte vedtak om at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet. 
Bestemmelsen omfatter ulike former for mishandling og alvorlig omsorgssvikt.  
 
Barnevernloven § 4-8 åpner for at fylkesnemnda etter nærmere angitte vilkår kan fatte 
vedtak om forbud mot flytting eller vedtak om omsorgsovertakelse i tilfeller der barnet 
allerede er plassert utenfor hjemmet av foreldrene selv eller med bistand fra 
barneverntjenesten som et frivillig hjelpetiltak etter lovens § 4-4 fjerde ledd. Vedtak om 
omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-8 forutsetter at det er overveiende sannsynlig 
at en flytting vil føre til en situasjon som nevnt i barnevernloven§ 4-12.  
 
Etter barnevernloven § 4-6 andre ledd kan barneverntjenestens leder og 
påtalemyndigheten treffe et midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.  
Bestemmelsen gjelder når det er fare for at barnet kan bli vesentlig skadelidende ved å 
forbli i hjemmet.  
 
Etter en omsorgsovertakelse er det den kommunale barneverntjenesten som har det 
løpende og helhetlige ansvaret for barnets videre oppvekst og omsorg, jf. barnevernloven 
§ 4-16. Bestemmelsen pålegger også barneverntjenesten å følge utviklingen til foreldrene 
samt å tilby foreldrene veiledning og oppfølging. Videre fremgår det av barnevernloven § 
4-18 at fosterhjemmet eller institusjonen der barnet er plassert, utøver den daglige 
omsorgen på vegne av barneverntjenesten.  
 
Ved omsorgsovertakelse beholder foreldrene et begrenset foreldreansvar for barnet. 
Ansvaret og bestemmelsesretten overfor barnet etter en omsorgsovertakelse er dermed delt 
mellom barneverntjenesten som har ansvaret for omsorgen i sin helhet, fosterforeldrene 
eller barneverninstitusjonen som utøver den daglige omsorgen, og foreldrene som har et 
begrenset foreldreansvar. 

3.2.3 Foreldre-begrepet i opplæringsloven og privatskoleloven 
Det er ikke særskilt regulert hvordan foreldre-begrepet i opplæringsloven og 
privatskoleloven skal forstås i de tilfellene barnevernet har overtatt omsorgen for barnet. I 
forarbeidene6 til barnevernloven fremgår det at vanlig oppfølging når det gjelder skole, 

6 Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) og Innst.O.nr. 80 (1991-1992) 
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hører til den daglige omsorgen, mens vesentlige spørsmål som valg av skole, utdanning og 
religiøse spørsmål er en del av det begrensede foreldreansvaret. 
 
I Prop. 106 L (2012-2013) ble det lagt til grunn at det er barnets foreldre som skal 
samtykke til sakkyndig utredning og spesialundervisning også etter omsorgsovertakelse. 
For øvrige avgjørelser i skolesammenheng fremgår det verken av barnevernloven, 
opplæringsloven, privatskoleloven eller forarbeidene til disse om det er 
barneverntjenesten eller foreldrene som kan ta avgjørelser på vegne av barnet.   

3.3 Departementets vurderinger 

3.3.1 Generelt 
Alle elever skal få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Forskning viser at barn og 
unge som barnevernet har overtatt omsorgen for, gjør det dårligere på skolen enn andre og 
at de ikke får utnyttet hele sitt potensial. For at barn som barnevernet har overtatt 
omsorgen for, skal få oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven og privatskoleloven, er 
det av vesentlig betydning at det er den som har best forutsetninger for å ivareta barnets 
interesser i skolesammenheng, som gis rett til å ta avgjørelser på barnets vegne. 
 
Mange av avgjørelsene som i opplæringsloven og privatskoleloven er lagt til elevens 
foreldre, er nært knyttet til elevens utvikling, faglig og sosialt. De som ivaretar den 
daglige omsorgen, vil gjennom leksehjelp, vurdering fra lærer og samvær med barnet ha 
best forutsetninger for å kjenne til og ivareta barnets behov. Andre avgjørelser er knyttet 
til forhold som religion, livssyn, kulturell tilhørighet og identitet. Slike spørsmål kan være 
av vesentlig betydning for foreldrene, og det er naturlig at foreldrene også etter 
omsorgsovertakelse har bestemmelsesrett over slike spørsmål.  
 
For at skolene skal kunne ivareta rettighetene til barn som er under offentlig omsorg, må 
det være klart hvem som har avgjørelsesmyndighet i den enkelte sak; barneverntjenesten 
eller foreldrene. Dersom skolene selv skal vurdere dette i hvert enkelt tilfelle, vil det være 
betydelig risiko for ulik praksis.  
 
Skolene vil i det daglige forholde seg til barneverntjenesten og fosterforeldrene eller 
barneverninstitusjonen som utøver den daglige omsorgen for barnet. Skolene vil vanligvis 
ikke ha en naturlig kontaktflate med foreldrene, og det kan være utfordrene eller 
tidkrevende for skolen og barneverntjenesten å komme i kontakt med foreldrene. Dette 
kan føre til forsinkelser og i verste fall medføre at elever ikke får oppfylt sine rettigheter 
etter opplæringsloven og privatskoleloven. 
 
Mange av rettighetene som er lagt til foreldre i opplæringsloven og privatskoleloven med 
forskrifter, må betraktes som vanlig oppfølging av barnets skolegang, og hører naturlig 
inn under den daglige omsorgen. Dette gjelder for eksempel foreldrenes rett til 
foreldresamarbeid, halvårssamtale, informasjon om ordensreglement, å søke om fritak fra 
vurdering mv. I slike saker er det barneverntjenesten som bør ha rett til å ta avgjørelser på 
barnets vegne etter omsorgsovertakelse etter barnevernloven. 
 
I det følgende er det foretatt en vurdering av sentrale bestemmelser i opplæringsloven og 
privatskoleloven med hensyn til hvor avgjørelsesmyndigheten bør ligge for at barnets 
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rettigheter etter opplæringsloven og privatskoleloven skal ivaretas i tilfeller hvor 
barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-12.  
 
Etter departementets oppfatning vil de hensyn som gjør seg gjeldende ved vedtak etter 
barnevernloven § 4-12, langt på vei også være til stede ved midlertidig vedtak om å 
plassere barn utenfor hjemmet etter barnevernloven § 4-6 andre ledd og ved vedtak om 
forbud mot flytting og omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-8. I likhet med § 4-12 
innebærer § 4-6 andre ledd og § 4-8 at barnet blir flyttet eller blir boende utenfor hjemmet 
uten foreldrenes samtykke, og at den daglige omsorgen blir ivaretatt av andre enn 
foreldrene på barneverntjenestens vegne.  

3.3.2 Spesialundervisning 
I praksis har det vært usikkerhet knyttet til hvem som har myndighet til å samtykke til 
spesialundervisning for barn under offentlig omsorg, noe som har resultert i at det i dag er 
ulik praksis på dette området. I Prop. 106 L (2012-2013) er det lagt til grunn at 
myndigheten til å samtykke til sakkyndig utredning og spesialundervisning på barnets 
vegne hører til det begrensede foreldreansvaret.  
 
For elever som får spesialundervisning, kan både undervisningsmetode og målet for 
opplæringen avvike fra den ordinære opplæringen. Spørsmål om spesialundervisning kan 
oppleves som vesentlig for foreldrene. På den annen side er spørsmål om 
spesialundervisning nært knyttet til den daglige oppfølgingen av eleven. Fosterforeldre 
eller barneverninstitusjon vil gjennom dialog med lærer, tilbakemelding på prøver, 
leksehjelp og samhandling med barnet få et godt grunnlag til å vurdere om barnet får 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen eller om barnet har behov for at det iverksettes 
særskilte tiltak. Foreldre som ikke har den daglige omsorgen for barnet, vil i 
utgangspunktet ikke ha samme grunnlag for å vurdere barnets behov. 
 
Retten til spesialundervisning er en sentral individuell rettighet som skal bidra til at alle 
elever, uansett forutsetning, skal få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det kan 
være vanskelig og tidkrevende for en skole å innhente samtykke fra barnets foreldre, noe 
som kan forsinke og i verste fall medføre at det ikke blir iverksatt særskilte tiltak som 
barnet har behov for.  
 
Kunnskapsdepartementets vurdering er at hensynet til foreldrenes bestemmelsesrett ikke 
kan gå på bekostning av å sikre at et barn får den opplæringen han eller hun har krav på. 
Retten til å samtykke til sakkyndig utredning og spesialundervisning bør derfor, etter 
departementets vurdering, ligge til barneverntjenesten ved omsorgsovertakelse etter 
barnevernloven. De samme hensyn gjør seg gjeldende ved rett til spesialpedagogisk hjelp 
for førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7. 

3.3.3 Fritak fra opplæringsplikt og tidlig og utsatt skolestart 
Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Etter sakkyndig vurdering og med 
skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen helt eller delvis vedta å frita en elev for 
opplæringsplikten dersom hensynet til eleven tilsier det, jf. opplæringsloven § 2-1. Fritak 
kan gis fra hele eller deler av opplæringen, og alle tilfeller der hensynet til eleven tilsier 
fritak, kan være aktuelle. For eksempel kan bestemmelsen benyttes til å gi fritak fra hele 
eller deler av opplæringsplikten for elever med alvorlige funksjonshemninger eller til å gi 
delvis fritak ved å la særlig skoleflinke elever hoppe over et årstrinn.  
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Elever som blir fritatt for grunnskoleopplæring, har rett til å fullføre den opplæringen de 
ble fritatt for på et senere tidspunkt. Fritak innebærer derfor ingen avkorting i elevenes 
rettigheter, og fritatte elever har fortsatt rett til tiårig grunnskole. Fritak fra hele 
opplæringen, altså at eleven ikke må gjennomføre grunnskoleopplæring, forekommer 
svært sjeldent. Fritak for hele opplæringsplikten er et så vesentlig spørsmål, at det etter 
departementets vurdering bør ligge til det begrensede foreldreansvaret å samtykke til 
dette. 
 
Opplæringsloven § 2-1 gir også foreldre rett til å samtykke til tidlig og utsatt skolestart. 
Både spørsmål om skolestart, spørsmål om delvis fritak for eksempel ved å hoppe over et 
årstrinn, handler om barnets faglige og sosiale nivå og utvikling. I likhet med det som er 
omtalt for spesialundervisning, vil de som har omsorgsansvaret normalt ha bedre 
forutsetninger for å vurdere barnets behov og muligheter enn foreldre uten omsorgsansvar. 
Særlig er dette tilfellet ved langvarige omsorgsovertakelser. Risiko for feilvurdering fra de 
som har den daglige omsorgen, må anses å være liten ettersom det også må foreligge en 
sakkyndig vurdering før skolen kan beslutte tidlig og utsatt skolestart og fritak fra 
opplæringsplikt.  
 
Etter Kunnskapsdepartementets vurdering bør rett til å samtykke til fritak fra hele 
grunnskoleopplæringen ligge til det begrensede foreldreansvaret. Derimot bør rett til å 
samtykke til tidlig og utsatt skolestart samt fritak fra deler av opplæringen, etter 
departementets vurdering, ligge til barneverntjenesten ved omsorgsovertakelse etter 
barnevernloven. 

3.3.4 Tiltak som gjelder psykososialt og fysisk miljø 
Etter opplæringsloven §§ 9a-2 og 9a-3 kan foreldrene be om tiltak som gjelder det fysiske 
eller psykososiale miljøet. Når foreldre ber om tiltak, skal skolen snarest mulig behandle 
saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Dersom skolen ikke tar stilling til 
forespørselen om tiltak innen rimelig tid, har foreldrene rett til å klage etter 
forvaltningslovens regler om dette. Foreldre har også rett til å klage på skolens vedtak om 
tiltak. 
 
Det kan være tvil om avgjørelser om tiltak vedrørende det fysiske eller psykososiale 
miljøet bør ligge til omsorgsansvaret eller det begrensede foreldreansvaret. Tiltakene kan 
være mangeartet og enkelte tiltak kan være såpass omfattende at det taler for at 
avgjørelsesmyndigheten bør ligge hos foreldrene. På den annen side er det de som har den 
daglige omsorgen for barnet, som er nærmest til å vurdere barnets trivsel og behovet for 
tiltak.  
 
Et godt fysisk og psykososialt miljø er en grunnleggende rettighet etter opplæringsloven 
og en nødvendig forutsetning for at elever skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen. 
Retten til enkeltvedtak er en sentral individuell rettighet som skal bidra til å sikre at elever 
får et godt fysisk og psykososialt miljø. 
 
Når foreldrene ikke har omsorgen for barnet, vil de normalt heller ikke ha grunnlag for å 
oppdage om barnet mistrives på skolen. Dersom retten til å be om tiltak skal ligge til 
foreldrene etter en omsorgsovertakelse, vil det derfor være en risiko for at det ikke blir 
bedt om tiltak når dette burde vært gjort. Skolen skal også på eget initiativ vurdere om det 
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skal iverksettes tiltak, men uten reell mulighet til krav fra foreldre er det en risiko for at 
det kan ta lengre tid før skolen oppdager at barnet ikke har et godt fysisk eller 
psykososialt miljø.  
 
Etter Kunnskapsdepartementets vurdering bør retten til å be om tiltak vedrørende barnets 
fysiske og psykososiale miljø ligge til barneverntjenesten ved omsorgsovertakelse etter 
barnevernloven. Rett til å klage på enkeltvedtak omtales i kapittel 3.3.11. 

3.3.5 Valg av skole 
Det følger av forarbeidene til barnevernloven at vesentlige spørsmål, som valg av skole, er 
en del av det begrensede foreldreansvaret til foreldrene etter en omsorgsovertakelse.  
 
Etter fylte 15 år har barnet selv bestemmelsesrett når det gjelder valg av skole, jf. 
barneloven § 32. Valg av skole og utdanning på videregående nivå foretas dermed av 
barnet selv. På grunnskolenivå kan foreldrene velge om barnet skal gå på offentlig 
grunnskole eller privat grunnskole og velge mellom ulike typer private skoler. Alle private 
grunnskoler i Norge skal være godkjent enten etter privatskoleloven § 2-1 eller 
opplæringsloven § 2-12, og opplæringen i private grunnskoler tilsvarer den offentlige 
grunnskoleopplæringen. Dersom barn skal gå på offentlig skole, er hovedregelen at de 
skal gå på den skolen som ligger nærmest eller på den skolen i nærmiljøet som de sokner 
til. Etter søknad kan barn tas inn på annen offentlig skole enn den de sokner til, jf. 
opplæringsloven § 8-1.  
 
Valg av privat grunnskole kan være nært knyttet til foreldrenes religiøse eller filosofiske 
overbevisning, og er en grunnleggende foreldrerettighet7 som etter departementets 
vurdering bør ligge hos foreldrene også etter en omsorgsovertakelse. Det bør likevel være 
en grense for foreldrenes bestemmelsesrett slik at valg av en privat skole ikke får 
urimelige praktiske konsekvenser for barneverntjenesten eller de som ivaretar den daglige 
omsorgen for barnet. For eksempel bør ikke foreldrene kunne velge en privat skole som 
ligger langt borte fra hjemmet hvor barnet bor.  
 
Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring er et sentralt prinsipp som er nedfelt i 
opplæringsloven § 2-15. Når foreldre velger at deres barn skal gå på en privat skole, er det 
foreldrene selv som må dekke eventuelle utgifter til skolegang og skyss. Hvor store 
utgiftene er, vil være avhengig av hvorvidt den private skolen drives med eller uten 
statstilskudd, behovet for skyss mv. Dersom foreldre også etter en omsorgsovertakelse, 
skal kunne bestemme at deres barn skal gå på en privat skole, er det naturlig at foreldrene 
også i disse tilfellene bør være økonomisk ansvarlig for de ekstrautgifter som påløper som 
følge av dette valget. 
 
Retten til å søke om annen offentlig grunnskole enn den skolen barnet sokner til, handler 
ofte om hvilke skole det er mest praktisk at barnet går på, for eksempel med hensyn til 
avstand, følge til skolen etc. Det kan også være tilfeller hvor foreldrene ønsker at barnet 
skal gå på en annen skole enn nærskolen med hensyn til barnets spesielle behov eller 
forhold vedrørende barnets psykososiale miljø. Det er etter departementets vurdering de 
som utøver den daglige omsorgen for barnet, som er nærmest til å vurdere både praktiske 
forhold og barnets behov når det gjelder særskilt tilrettelegging og psykososialt miljø. 

7 Jf. EMK protokoll 1 artikkel 2 
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Valg av annen offentlig skole enn nærskolen anses heller ikke å være av vesentlig 
betydning for foreldrene.  
 
Etter Kunnskapsdepartementets vurdering bør foreldrene også etter en omsorgsovertakelse 
kunne bestemme om barnet skal gå på en privat skole og hvilken type privat skole, mens 
barneverntjenesten bør kunne søke om annen offentlig skole enn den skolen barnet sokner 
til. Når foreldre med begrenset foreldreansvar velger privat skole for sitt barn, bør 
foreldrene på lik linje med andre foreldre, selv måtte betale utgifter forbundet med dette. 

3.3.6 Fritak fra deler av undervisningen 
Etter opplæringsloven § 2-3a kan foreldre kreve fritak fra de deler av undervisningen som 
de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av en annen religion eller 
tilslutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever som støtende 
eller krenkende. Det er deler av undervisningen det kan kreves fritak fra. Det kan ikke 
kreves fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen.  
 
Det følger av forarbeidene til barnevernloven at religiøse spørsmål er en del av det 
begrensede foreldreansvaret som blir igjen hos foreldrene etter omsorgsovertakelse. Dette 
taler for at retten til å kreve fritak fra undervisningen på grunnlag av religion eller livssyn 
bør ligge hos foreldrene også etter omsorgsovertakelse. 
 
For at retten til fritak skal være reell, inneholder opplæringsloven § 2-3a et krav om at 
skoleeier årlig skal informere foreldrene til elever under 15 år om reglene for fritak og om 
innholdet i opplæringen. Slik informasjon gis gjerne gjennom digitale plattformer som de 
med den daglige omsorgen har tilgang til, eller som ranselpost. Det vil kunne være 
tidkrevende dersom skolene i tillegg hvert år må sende ut informasjon til foreldrene om 
reglene for fritak og innholdet i opplæringen. Særlig vil dette være utfordrende ved 
langvarige omsorgsovertakelser. Dersom skolen skal informere foreldrene direkte, kan det 
dessuten være en risiko for at foreldrene får informasjon om hvilke skole barnet går på i 
tilfeller hvor de ikke skal vite dette, for eksempel dersom barnet er plassert på hemmelig 
adresse. 
 
Barneverntjenesten har etter barnevernloven § 4-16 et oppfølgingsansvar overfor 
foreldrene etter omsorgsovertakelse. Det er derfor naturlig at barneverntjenesten 
informerer foreldrene om retten til fritak med hensyn til religion og livssyn. For 
foreldrene kan det være en fordel om informasjon om fritak gis fra barneverntjenesten 
sammen med øvrig veiledning og oppfølging, fremfor at skolen, som vanligvis ikke har 
noen direkte kontaktflate med foreldrene, sender ut slik informasjon én gang i året. 
Kunnskapsdepartementet mener derfor at skolens plikt til å informere om reglene for 
fritak og innholdet i opplæring må anses oppfylt når barneverntjenesten er informert. 
 
Etter Kunnskapsdepartementets vurdering bør retten til å kreve fritak fra undervisningen 
på grunnlag av religion eller livssyn ligge hos foreldrene også etter omsorgsovertakelse 
etter barnevernloven. Det forutsettes at barneverntjenesten informerer foreldrene om 
reglene for fritak og innholdet i opplæring og bidrar til at foreldrene gis reell mulighet til 
å kreve fritak dersom deler av undervisningen som barnet skal motta, oppleves som 
krenkende eller støtende ut fra foreldrenes religion eller livssyn.  
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3.3.7 Valg av målform 
Foreldre har etter opplæringsloven § 2-5 flere rettigheter med hensyn til målform. Når 
foreldrene til minst ti elever krever det, har elevene rett til opplæring i særskilt 
målformgruppe. Foreldrene til elever på 1. til og med 7. årstrinn har også rett til å velge 
om elevens lærebøker skal være skrevet på nynorsk eller bokmål. Foreldrenes valgrett er 
ubetinget og gjelder lærebøker i alle andre fag enn norskfaget. 
 
Opplæringsloven § 2-5 skal blant annet gi foreldrene mulighet til å ivareta barnets og sin 
egen målform. Hvilken målform opplæringen gis på, vil ha betydning for hva som blir den 
foretrukne målformen for barnet. Valg av målform handler om tilhørighet og identitet, noe 
som kan anses som vesentlig for foreldrene. Dersom foreldrene ikke krever annen 
målform, er konsekvensen at barnet får opplæring i den målformen som skolen har 
besluttet. Etter departementets vurdering er det liten risiko for at det vil få uheldige 
konsekvenser for barnet å la foreldrene ta avgjørelse om målform også etter 
omsorgsovertakelse. Det er heller ingen tungtveiende hensyn som taler for at 
avgjørelsesmyndigheten i slike saker bør ligge til barneverntjenesten.  
 
Etter Kunnskapsdepartementets vurdering bør valg av målform ligge til foreldrene også 
etter en omsorgsovertakelse etter barnevernloven. 

3.3.8 Rett til opplæring i og på samisk og i finsk 
Etter opplæringsloven § 6-2 har elever i samiske distrikt rett til grunnskoleopplæring i og 
på samisk. Elever utenfor samiske distrikt har rett til grunnskoleopplæring i og på samisk 
når minst ti elever i en kommune ønsker det og det er minst seks elever igjen i gruppen.  
Opplæringsloven § 2-7 gir elever med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og 
Finnmark rett til opplæring i finsk når minst tre elever krever det.  
 
Det følger av opplæringsloven §§ 6-2 og 2-7 at elevene selv bestemmer om de vil ha 
opplæring i og på samisk og i finsk fra 8. årstrinn. For elever i 1. til 7. trinn vil det være 
foreldrene som bestemmer dette på vegne av sine barn.  
 
Barnets språk har betydning for identitet og kulturell tilhørighet, og spørsmål om 
opplæring i og på samisk og i finsk kan ha vesentlig betydning for barnets foreldre. Etter 
Kunnskapsdepartementets vurdering bør rett til å kreve opplæring i og på samisk og i 
finsk beholdes av foreldrene etter omsorgsovertakelse. 

3.3.9 Rett til tegnspråkopplæring i grunnskolen 
Det følger av opplæringsloven § 2-6 at elever som har tegnspråk som førstespråk eller 
som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til 
grunnskoleopplæring i og på tegnspråk. Bestemmelsen innebærer at eleven kan få hele 
grunnskoleopplæringen gjennomført på tegnspråk. Det vil være opp til elevens foreldre 
om de skal benytte seg av retten til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 2-6, eller 
om eleven skal følge den ordinære opplæringen. Uavhengig av om en elev får  opplæring 
etter § 2-6 eller ikke, har eleven rett til spesialundervisning ved behov. 
 
Tegnspråk er et fullverdig språk på linje med norsk og samisk, og retten til opplæring på 
tegnspråk kan sammenlignes med retten til opplæring i og på samisk etter 
opplæringsloven § 6-2. Språk har betydning for identitet og kulturell tilhørighet, og valg 
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av om barnet skal ha grunnskoleopplæring i og på tegnspråk kan være av vesentlig 
betydning for barnets foreldre. Samtidig har dette valget nær sammenheng med barnets 
behov og forutsetninger, samt barnets muligheter til å få et forsvarlig utbytte av 
opplæringen. Etter departementets vurdering vil de som har omsorgen for barnet, ha bedre 
forutsetninger enn foreldre uten omsorgsansvar, til å vurdere barnets behov og 
forutsetninger. 
 
Valg av språk er en vesentlig avgjørelse som foreldrene i utgangspunktet bør kunne ta på 
vegne av sine barn. Etter departementets vurdering må likevel hensynet til at barnet skal 
få en forsvarlig opplæring veie tyngre enn foreldrenes bestemmelsesrett. Etter en 
helhetsvurdering foreslår derfor departementet at barneverntjenesten bør ha rett til å ta 
avgjørelser om tegnspråkopplæring på barnets vegne etter en omsorgsovertakelse. 
Departementet forutsetter at barneverntjenesten ivaretar foreldrenes ønske med hensyn til 
tegnspråkopplæring dersom dette lar seg forene med å sikre barnet en forsvarlig 
opplæring. 

3.3.10 Valg av skyss eller innlosjering 
Det følger av opplæringsloven § 7-1 at kommunen skal innlosjere elever når daglig skyss 
ikke er forsvarlig. I vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold som gjelder den 
enkelte eleven, for eksempel alder, funksjonshemning, reisetid og trygghet, og om daglig 
skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vansker for kommunen. I tvilstilfelle er det 
foreldrene som avgjør om eleven skal skysses eller innlosjeres. 
 
I forarbeidende til barnevernloven8 er det lagt til grunn at spørsmål om barnet skal bo hos 
andre enn fosterforeldrene på grunn av utdannelse m.v. ikke anses å høre inn under den 
daglige omsorgen. Det er uklart om spørsmålet ble vurdert å ligge til det helhetlige 
omsorgsansvaret som barneverntjenesten overtar ved omsorgsovertakelse, eller om 
spørsmålet ble vurdert å ligge til det begrensede foreldreansvaret. 
 
Valg av skyss eller innlosjering etter opplæringsloven er først og fremst et spørsmål om 
praktisk tilrettelegging og handler ikke om det innholdsmessige i opplæringen. Valg av 
skyss eller innlosjering vil dessuten være avhengig av elevens modenhet, behov og 
ønsker. 
 
Når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for et barn, vil det være barneverntjenesten 
eller de som utøver omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten, som er nærmest 
til å vurdere både praktiske hensyn og barnets modenhet, behov og ønsker. Det er derfor 
naturlig at barneverntjenesten velger skyss eller innlosjering etter opplæringsloven § 7-1. 
 
Etter Kunnskapsdepartementets vurdering bør valg av skyss eller innlosjering ligge til 
barneverntjenesten ved omsorgsovertakelse etter barnevernloven. 

3.3.11 Klagerett på enkeltvedtak 
Opplæringsloven og privatskoleloven gir for flere skolesaker anvisning på at det skal 
fattes enkeltvedtak. Etter forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part 
eller annen med rettslig klageinteresse. 

8 Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) 
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I de skolesakene hvor barneverntjenesten gis rett til å ta avgjørelser på barnets vegne etter 
omsorgsovertakelse, er det naturlig at barneverntjenesten også har rett til å klage dersom 
det fattes enkeltvedtak. Det er barnet som er part i saken og barneverntjenesten vil i slike 
tilfeller kunne klage på barnets vegne. Retten til å klage vil derimot ikke være forbeholdt 
partene i saken da også andre med rettslig klageinteresse kan klage på enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Det kan ikke utelukkes at foreldrene i det enkelte tilfelle har klagerett 
selv om det i utgangspunktet er barneverntjenesten som har rett til å ta avgjørelser om det 
aktuelle forholdet på vegne av barnet. Tilsvarende vil det ikke kunne utelukkes at 
barneverntjenesten har klagerett i saker der foreldrene har rett til å ta avgjørelse. 
 
Hvem som har klagerett på vedtak etter opplæringsloven og privatskoleloven, må avgjøres 
i det enkelte tilfelle ut fra forvaltningslovens regler om klagerett og rettslig klageinteresse.  

3.4 Departementets forslag 
Departementet foreslår at det tas inn en ny bestemmelse i opplæringsloven og 
privatskoleloven hvor det reguleres særskilt om det er foreldrene eller barneverntjenesten 
som kan ta avgjørelser på vegne av barnet i skolesaker. Forslaget berører ikke hvem som 
har rettslig klageinteresse i enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i opplæringsloven 
eller privatskoleloven. Forslaget berører heller ikke hvilke avgjørelser barnet selv kan ta 
eller i hvilke avgjørelser barnet skal høres. Forslaget omhandler kun om det er foreldrene 
eller barneverntjenesten som har rett til å ta avgjørelsen der barnet ikke selv kan ta 
avgjørelsen. 
 
Departementets forslag gjelder rett til å ta avgjørelser på barnets vegne i skolesaker ved 
omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12. Departementet foreslår at bestemmelsen 
også gjøres gjeldende ved akuttvedtak om plassering utenfor hjemmet etter 
barnevernloven § 4-6 andre ledd og ved vedtak om flytteforbud eller omsorgsovertakelse 
etter barnevernloven § 4-8. Det vises i denne sammenheng til tilsvarende regulering om 
samtykke til helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4.  
 
Departementet foreslår at bestemmelsene utformes slik at hovedregelen etter 
omsorgsovertakelse er at barneverntjenesten tar avgjørelser på vegne av barnet, og at det 
gis en uttømmende oppramsing av hvilke avgjørelser som likevel ligger hos foreldrene. 
 
Departementets forslag innebærer at barnets foreldre har rett til å ta avgjørelser på vegne 
av barnet i vesentlige spørsmål som valg av privat skole, fritak fra hele opplæringsplikten, 
fritak fra undervisning ut fra foreldrenes religion eller livssyn, krav om opplæring i og på 
samisk og i finsk og valg av målform.  
 
Departementet foreslår at barneverntjenesten gis rett til å ta avgjørelser på vegne av barnet 
i øvrige skolesaker som er regulert i opplæringsloven og privatskoleloven. Dette vil blant 
annet innebære at barneverntjenesten gis rett til å ta avgjørelser på barnets vegne i 
følgende saker: 

• Spesialundervisning 
• Tiltak vedrørende det fysiske og psykososiale skolemiljøet 
• Valg av annen offentlig skole enn nærskolen 
• Fritak fra deler av opplæringen, samt tidlig og utsatt skolestart 
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• Grunnskoleopplæring i og på tegnspråk 
• Skyss eller innlosjering. 

 
Forslaget innebærer også at det er barneverntjenesten som er rettighetshaver i saker som 
må betraktes som vanlig oppfølging av barnets skolegang, slik som foreldresamarbeid, rett 
til informasjon, rett til varsel ved bortvisning mv. 
 
Der avgjørelsesmyndighet er lagt til foreldre i forskrift til opplæringsloven og 
privatskoleloven, vil de foreslåtte lovbestemmelsene blir retningsgivende i vurderingen av 
hvem som kan ta avgjørelsene på vegne av barnet etter en omsorgsovertakelse. 
 
Ved omsorgsovertakelse utøver fosterforeldre eller den institusjon der barnet bor, den 
daglige omsorgen for barnet, men myndighet til å ta avgjørelser på vegne av barnet ligger 
hos barneverntjenesten. Hvilke spørsmål som fosterforeldre eller barneverninstitusjonen i 
praksis kan ta stilling til, må avklares mellom barneverntjenesten og fosterhjemmet eller 
barneverninstitusjonen. Det forutsettes at barneverntjenesten orienterer skolen om hvem 
som utøver den daglige omsorgen for barnet og hvilke avgjørelser fosterforeldrene eller 
barneverninstitusjonen kan ta på vegne av barneverntjenesten. 

3.5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser. 
 
Flere av rettighetene som etter opplæringsloven og privatskoleloven er lagt til elevens 
foreldre, er av en art som naturlig hører til den daglige omsorgen. For disse 
bestemmelsene vil endringsforslaget kun være en presisering. 
 
For rettigheter hvor det i dag kan være tvil om hvorvidt barneverntjenesten eller 
foreldrene har rett til å ta avgjørelser på vegne av barnet, vil endringen innebære en 
tydeliggjøring. 
 
For spesialundervisning og eventuelt andre tiltak hvor noen skoler i praksis har innhentet 
samtykke fra barnets foreldre etter omsorgsovertakelse, vil endringen innebære mindre 
administrasjon for skolen og barneverntjenesten. 

3.6 Forslag til lovtekst 
Ny § 15-6 i opplæringsloven skal lyde: 
 

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barneverntenesta har 
overteke omsorga for barnet 
 
Dersom barneverntenesta har overteke omsorga etter barnevernlova §§ 4-6 andre 
ledd, 4-8 eller 4-12 , har barneverntenesta rett til å ta avgjerder på vegner av 
barnet. 

 
Det er likevel foreldra til barnet som har rett til å velje privat skole, jf. § 2-1, 
samtykke til fritak frå heile opplæringsplikta, jf. § 2-1, velje målform, jf. § 2-5, 
krevje fritak frå delar av undervisninga med omsyn til religion eller livssyn, jf. § 2-
3a og krevje opplæring i finsk og i og på samisk, jf. §§ 2-7 og 6-2. 
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Ny § 7-7 i privatskoleloven skal lyde: 
 

§ 7-7 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barneverntenesta har 
overteke omsorga for barnet 

 
Dersom barneverntenesta har overteke omsorga etter barnevernlova §§ 4-6 andre 
ledd, 4-8 eller 4-12 , har barneverntenesta rett til å ta avgjerder på vegner av 
barnet. 

 
Det er likevel foreldra til barnet som har rett til å velje privat skole, jf. § 1-1, og   
krevje fritak frå delar av undervisninga med omsyn til religion eller livssyn, jf. 

 § 3-12. 

3.7 Merknader til lovforslaget 
Til ny § 15-6 i opplæringsloven 

I bestemmelsens første ledd slås det fast at det er barneverntjenesten som har rett til å ta 
avgjørelser på vegne av barnet når det er fattet vedtak etter barnevernloven §§ 4-6 andre 
ledd, 4-8 eller 4-12. Denne hovedregelen gjelder for de forholdene som etter 
opplæringsloven er lagt til barnets foreldre, både direkte og indirekte som følge av barnets 
alder. Bestemmelsen innebærer at barneverntjenesten blant annet har rett til å samtykke til 
spesialundervisning, søke om annen offentlig skole enn nærskolen, ta avgjørelser om 
skyss eller innlosjering mv. I tillegg innebærer første ledd en presisering av at det er 
barneverntjenesten som tar avgjørelser og er rettighetshaver i alle typer skolesaker som er 
en del av den daglige oppfølgingen.  
 
I bestemmelsens andre ledd slås det fast at det likevel er barnets foreldre som kan ta 
avgjørelser på vegne av barnet i enkelte saker. Foreldrene har etter bestemmelsens andre 
ledd rett til å velge privat skole, jf. § 2-1, samtykke til fritak fra hele opplæringsplikten, jf. 
§ 2-1, velge målform, jf. § 2-5, kreve fritak fra deler av undervisningen med hensyn til 
religion eller livssyn, jf. § 2-3a og kreve opplæring i finsk og i og på samisk, jf. §§ 2-7 og 
6-2. Foreldrenes bestemmelsesrett når det gjelder valg av privat skole må likevel være 
begrenset slik at foreldrene ikke kan ta avgjørelser som har urimelige praktiske 
konsekvenser for barneverntjenesten eller de som utøver den daglige omsorgen for barnet. 
I tilfeller hvor foreldrene velger at barnet skal gå på en privat skole, er det også foreldrene 
som er økonomisk ansvarlige for eventuelle ekstrautgifter som påløper som følge av dette 
valget. 
 
Etter opplæringsloven § 2-3a har foreldrene rett til å kreve fritak fra deler av 
undervisningen med hensyn til religion eller livssyn. Etter denne bestemmelsen har skolen 
plikt til å gi foreldrene årlig informasjon om reglene for fritak og innholdet i 
undervisningen. Det er kun retten til fritak etter opplæringsloven § 2-3a som etter ny § 15-
6 andre ledd legges til foreldrene. Skolens plikt til å gi årlig informasjon anses derimot 
oppfylt når barneverntjenesten er informert. 
 
Det er videre kun fritak fra hele opplæringsplikten etter opplæringsloven § 2-1 som 
foreldrene i ny § 15-6 andre ledd er gitt rett til å samtykke til. Fritak fra deler av 
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opplæringen, samt tidlig og utsatt skolestart etter opplæringsloven § 2-1, er det 
barneverntjenesten som kan samtykke til. 
 
Ny § 15-6 omhandler hvorvidt det er barneverntjenesten eller foreldrene som kan ta 
avgjørelser på vegne av barnet. Bestemmelsen berører ikke i hvilke tilfeller og for hvilke 
saker barnet selv kan ta avgjørelser. Bestemmelsen berører heller ikke forholdet mellom 
barneverntjenesten og fosterforeldre eller barneverninstitusjon. 
 
Til ny § 7-7 i privatskoleloven 

I bestemmelsens første ledd slås det fast at det er barneverntjenesten som har rett til å ta 
avgjørelser på vegne av barnet når det er fattet vedtak etter barnevernloven §§ 4-6 andre 
ledd, 4-8 eller 4-12. Denne hovedregelen gjelder for de forhold som etter privatskoleloven 
er lagt til barnets foreldre, både direkte og indirekte som følge av barnets alder. 
Bestemmelsen må ses i lys av tilsvarende bestemmelse i opplæringsloven § 15-6 da flere 
av bestemmelsene i opplæringsloven også gjelder for barn i private skoler.  
 
I bestemmelsens andre ledd slås det fast at det likevel er barnets foreldre som tar 
avgjørelser på vegne av barnet i enkelte saker. Foreldrene har etter bestemmelsens andre 
ledd rett til å velge privat skole, jf. § 1-1 og kreve fritak fra deler av undervisningen med 
hensyn til religion eller livssyn, jf. § 3-12. Foreldrenes bestemmelsesrett når det gjelder 
valg av privat skole må likevel være begrenset slik at foreldrene ikke kan ta avgjørelser 
som har urimelige praktiske konsekvenser for barneverntjenesten eller de som utøver den 
daglige omsorgen for barnet. I tilfeller hvor foreldrene velger at barnet skal gå på privat 
skole, er det også foreldrene som er økonomisk ansvarlig for eventuelle ekstrautgifter som 
påløper som følge av dette valget. 
 
Privatskoleloven § 3-12 viser til opplæringsloven § 2-3a, som gir foreldrene rett til å kreve 
fritak fra deler av undervisningen ut fra egen religion eller eget livssyn. Etter 
opplæringsloven § 2-3a har skolen plikt til å gi foreldrene årlig informasjon om reglene 
for fritak og innholdet i undervisningen. Det er kun retten til fritak etter opplæringsloven 
§ 2-3a som etter ny § 7-7 andre ledd legges til foreldrene. Skolens plikt til å gi årlig 
informasjon anses oppfylt når barneverntjenesten er informert. 
 
Ny § 7-7 omhandler hvorvidt det er barneverntjenesten eller foreldrene som kan ta 
avgjørelser på vegne av barnet. Bestemmelsen berører ikke i hvilke tilfeller og for hvilke 
saker barnet selv kan ta avgjørelser. Bestemmelsen berører heller ikke forholdet mellom 
barneverntjenesten og fosterforeldre eller barneverninstitusjon. 

4 Faget religion, livssyn og etikk (RLE) 
Forslaget omfatter endringer i opplæringsloven og i læreplanen i religion, livssyn og etikk. 
Læreplanen har status som forskrift.  
 
Forslaget omfatter følgende endringer: 

• Endre § 2-4 i opplæringsloven slik at navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) 
endres til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). 

• Endre læreplanen i religion, livssyn og etikk, slik at navnet religion, livssyn og etikk 
endres til kristendom, religion, livssyn og etikk.  
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• Endre læreplanen i religion livssyn og etikk ved at det tas inn et krav i avsnittet om 
timetall om at om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes til 
kristendomskunnskap.  

 
Departementet foreslår ingen endringer i kompetansemålene i faget. 

4.1 Bakgrunn 
Forslagene har sin bakgrunn i regjeringen Solbergs politiske plattform (Sundvolden-
erklæringen).  
 
De to forslagene – forslag om endring av fagets navn og innføring av krav om at om lag 
halvparten av undervisningstiden skal brukes til kristendomskunnskap – henger tett 
sammen. Regjeringen ønsker at kunnskap om kristendom, på grunn av denne religionens 
sterke historiske plass i Norge, skal vies mer tid og oppmerksomhet i undervisningen enn 
tilfellet er på de fleste skoler i dag. Det er ingen regulering av tidsbruken knyttet til de 
ulike emnene i faget i dag. Endringsforslaget vil trolig medføre mindre tidsbruk på 
undervisning i jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn, samt filosofi og etikk. 
Faget for øvrig vil forbli uendret. Det understrekes at kravet i opplæringsloven om at 
undervisningen i faget ikke skal være forkynnende videreføres, og at undervisningen skal 
fortsette å presentere de ulike verdensreligioner og livssyn objektivt og kritisk. 
Undervisningen skal være pluralistisk og således bygge på en sameksistens av forskjellige 
grunnsyn,  og ulike oppfatninger skal anerkjennes som likeverdige og bidra til mangfold.  

4.2 Historikk 
I 1997 ble kristendomskunnskap med religions- og livsynsorientering (KRL) innført i 
norsk skole. Faget skulle være felles for alle og erstattet de tidligere fagene 
kristendomskunnskap og livssynskunnskap. Det ble samtidig innført en ordning med rett 
til delvis fritak fra de deler av opplæringen som den enkelte elev eller foreldrene på grunn 
av egen religion eller eget livssyn anså som utøving av en annen religion eller et annet 
livssyn. Fritak kunne søkes fra «religiøse aktivitetar i eller utanfor klasserommet». 
 
KRL-faget og retten til fritak fra religiøse aktiviteter var regulert i lov om grunnskolen av 
1969. Bestemmelsene om faget og fritak ble videreført i opplæringsloven § 2-4, som ble 
vedtatt i 1998. Bestemmelsen hadde følgende ordlyd: 
 

§ 2-4 Undervisninga i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. 
Fritak frå religiøse aktivitetar m.m. 

Undervisninga i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering skal 
- gje grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv og evangelisk-

luthersk tru, 
- gje kjennskap til andre kristne kyrkjesamfunn, 
- gje kjennskap til andre verdsreligionar og livssyn, etiske og filosofiske emne, 
- fremje forståing og respekt for kristne og humanistiske verdiar og 
- fremje forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning 

av trudoms- og livssynsspørsmål 
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Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering er eit ordinært skolefag 
som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. 
Den som skal undervise i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, 
skal ta utgangspunkt i grunnskolen sin føremålsparagraf i § 1-2 og presentera 
kristendommen, dei ulike religionar og livssyn ut frå sin eigenart. Dei same 
pedagogiske prinsipp skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emne. 
Eleven skal etter skriftleg melding frå foreldre få fritak frå dei delar av undervisninga 
ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som 
utøving av annan religion eller tilslutning til anna livssyn.Dette kan m.a. vere 
religiøse aktivitetar i eller utanfor klasserommet. Skolen skal ved melding om fritak, 
så langt det er råd og særleg på småskoletrinnet, søkje å finne løysingar ved å leggje 
til rette for differensiert undervisning innanfor læreplanen. 
Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv melding som nemd i fjerde leddet. 

 
I 2002 ble navnet på faget endret til kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)9, 
blant annet for å klargjøre den kvalitative likestillingen mellom de ulike delene av faget.  
På grunnlag av to evalueringer av faget10, ble det fra 2002 også gjennomført en 
omfattende revisjon av læreplanen og fritaksordningen. I stedet for å måtte søke og 
begrunne søknad om fritak, ble det innført en enkel meldingsprosedyre.  Også innholdet i 
selve faget ble forenklet. 
 
I 2004 uttalte FNs menneskerettskomité i saken Leirvåg m.fl. mot Norge11 at faget KRL, 
inkludert fritaksordningen, var i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter (SP) artikkel 18 nr 4 om foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og 
moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning. Komitéen anså ikke at 
undervisningen i faget kunne sies å oppfylle kravet om formidling på en nøytral og 
objektiv måte, og viste i den forbindelse til daværende artikkel 2 i Grunnloven, 
opplæringslovens formålsparagraf og uttalelser i forarbeidene som gjorde det klart at 
kristendommen var gitt en særlig stilling i KRL-faget og at undervisningen ikke skulle 
være verdinøytral. Videre viste komitéen til innslaget av religiøse aktiviteter i faget, 
formidlingen av faget i praksis og utformingen av fritaksordningen, som ble ansett 
utilfredsstillende. Samlet førte dette til at faget etter komitéens syn ikke var utformet slik 
at det i tilstrekkelig grad respekterte foreldrenes overbevisning. 
 
Som oppfølging av kritikken fra FNs menneskerettskomité ble det gjennomført følgende 
endringer i opplæringsloven i 2005: 
 

- En bestemmelse om at den som underviser i KRL-faget skal ta utgangspunkt i 
formålet i loven, ble opphevet. Den daværende formålsbestemmelsen inneholdt en 

9 Opplæringsloven ble endret ved lov 12. april 2002 nr 10 om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om 
grunnskolen og den vidaregåande opplærina (opplæringslova) 
10 Se St.meld. nr. 32 (200-2001) Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og 
livsynsorientering og  Innst. S. nr. 240 (2000-2001) 
11 Klagesak nr. 1155/2003 4. november 2004 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-
Bondevik-II/ufd/Nyheter-og-pressemeldinger/2004/Human-Rights-Committee-Communication-No-
11552003.html?id=422478 
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formulering om at skolen skal hjelpe til med å gi elevene «ei kristen og moralsk 
oppseding». 

- Bestemmelsene om fritak ble skilt ut som en egen lovbestemmelse, som gjelder for 
hele skolens virksomhet (ikke bare religionsfaget).  

- Det ble presisert i forarbeidene at elever som hadde fått fritak, skulle få tilbud om 
tilpasset undervisning med et tydelig pedagogisk innhold. 

- Plikt for skoleeier til å gi informasjon om reglene om fritak ble lovfestet. 
- Begrepet «religiøse aktiviteter» ble erstattet med «aktiviteter». 

Det ble også i 2005 gjort endringer i læreplanen i faget. 

Et flertall i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) kom i storkammerdom mot 
Norge 29. juni 2007 (Folgerø m.fl.)12 til at KRL-faget, slik det var etter ordningen fra 
1997, ikke samsvarte med kravene i den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)13 
fordi faget ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til foreldrenes religiøse og filosofiske 
overbevisning. Det fremgår av dommen at det faktum at faget inneholdt en større andel 
kunnskap om kristendommen enn andre religioner og livssyn, begrunnet i kristendommens 
historie og tradisjon i Norge, måtte anses å ligge innenfor statens skjønnsmargin og ikke i 
seg selv kunne anses som et avvik fra prinsippene om pluralisme og objektivitet som 
utgjorde indoktrinering. EMD anså imidlertid at det rettslige rammeverket for faget tydet 
på at ikke bare kvantitative, men også kvalitative forskjeller kom til anvendelse for 
undervisningen av kristendomskunnskap, sammenliknet med andre religioner og livssyn. 
Fritaksordningen, slik den var utformet den gang, kompenserte ikke for denne ubalansen.  
 
Endringene i lov og læreplan som ble gjort i 2005 kom i hovedsak kritikken i dommen fra 
EMD i møte14. Som følge av dommen i EMD ble det likevel gjennomført ytterligere 
endringer i opplæringsloven i 2008 slik at det ikke skulle være tvil om at faget er i 
samsvar med menneskerettighetene15. Følgende endringer ble gjort: 

- Innføring av krav om god informasjon om innholdet i opplæringen i bestemmelsene 
om fritak fra aktiviteter i opplæringen 

- Fagets navn ble endret fra kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) til 
religion, livssyn og etikk (RLE) 

- Presisering i loven om at opplæringen i faget skal være objektiv, kritisk og pluralistisk 
- Innføring av ny formålsparagraf, der blant annet formuleringen om at skolen skal 

hjelpe til med å gi elevene «ei kristen og moralsk oppseding» var fjernet. 

Læreplanen i faget ble også endret i 2008 i tråd med lovendringene. Av læreplanen som 
ble fastsatt i 2005 fremgikk at innholdet knyttet til kompetansemålene i faget skulle 
fordeles med om lag 55 prosent av timetallet til hovedområdet kristendom, og resten til de 
andre hovedområdene (andre religioner, livssyn, filosofi og etikk). I 2008 ble denne 
bestemmelsen erstattet med en formulering om at kristendomskunnskap skal ha den 

12 Lenke til dommen: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-81356#{"itemid":["001-
81356"]} 
13 Bestemmelsen om retten til utdanning i artikkel 2 i EMKs første tilleggsprotokoll 
14 Se rundskriv F-10-08 
15 Jf Ot.prp.nr. 54 (2007-2008) 
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kvantitativt største delen av lærestoffet. Omfanget og fordeling av kompetansemål i faget 
har fra 2005 og fram til i dag har vært uendret. 

4.3 Gjeldende rett 

4.3.1 Opplæringsloven 
Opplæringsloven § 2-4 omhandler undervisningen i faget religion, livssyn og etikk, og 
lyder slik: 
 

§ 2-4. Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk 
 
Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle 
elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. 
Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til kristendommen, 
andre verdsreligionar og livssyn, kjennskap til kva kristendommen har å seie som 
kulturarv og til etiske og filosofiske emne. 
Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne 
til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål. 
Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdsreligionar og 
livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Dei same pedagogiske 
prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna. 

 
Som omtalt under punkt 3 over, fikk faget navnet religion, livssyn og etikk ved en 
lovendring i 200816. Det opprinnelige navnet var kristendomskunnskap med religions- og 
livssynsorientering (KRL), endret til kristendoms-, religions- og livssynskunnskap i 2002. 
Navneendringen i 2008 var en av flere lovendringer som ble gjort som følge av EMDs 
dom mot Norge 29. juni 2007 (Folgerø-dommen), der flertallet av dommerne etter en 
samlet vurdering kom til at KRL-faget, slik det var etter ordningen fra1997, var i strid 
med EMK. Selv om ikke navnet direkte ble kritisert i dommen, mente departementet en 
endring var riktig for å signalisere at alle religioner og livssyn, inklusiv kristendom, skal 
ha en kvalitativt likeverdig behandling i undervisningen. Stortinget sluttet seg til dette. 
Følgende fremgår av forarbeidene, Ot.prp. nr 54 (2007-2008), om forslaget om å endre 
navn fra KRL til RLE:  

I høyringsbrevet er det framlegg om å endre namnet på faget til Religion, livssyn 
og etikk (RLE). Ei endring av namnet vil vere eit viktig signal om ei kvalitativt 
likeverdig behandling av alle religionar og livssyn. Namnet på faget har tidlegare 
blitt kritisert, i hovudsak fordi kristendomskunnskap er nemnt spesielt før dei andre 
religionane og dermed gir inntrykk av at KRL-faget er ei forlenging av det 
tidlegare faget kristendomskunnskap. Namnet KRL kan opplevast slik at 
kristendomskunnskap har ei særstilling og skape eit inntrykk av at opplæringa om 
kristendommen er kvalitativ ulik opplæringa om andre religionar og livssyn. 
Namnet Religion, livssyn og etikk vil vise til heile innhaldet i faget og gi kvalitativ 
likskap mellom dei ulike delane. Kunnskapsløftet har gjennomgåande læreplanar i 
heile grunnopplæringa. KRL-faget i grunnskolen har likevel eit anna namn enn 

16 Ot.prp.nr.54 (2007-2008) 
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faget Religion og etikk i vidaregåande opplæring. Harmonisering av dei to namna 
er derfor også grunngitt i Kunnskapsløftet. 

Det følger av opplæringsloven § 2-12 andre ledd at § 2-4 om undervisningen i faget religion, 
livssyn og etikk i opplæringsloven med forskrifter også gjelder for private grunnskoler.  
 
Det er ingen bestemmelser om RLE-faget i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skoler med rett 
til statstilskot (privatskoleloven).  Etter privatskoleloven § 2-3 skal private skoler drive 
virksomheten sin etter læreplaner godkjent av departementet. Skolene kan enten følge den 
læreplanen som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer 
elevene jevngod opplæring. 

4.3.2 Læreplanen i religion, livssyn og etikk 
I «Læreplan i religion, livssyn og etikk», avsnittet om fagets formål, understrekes det at 
faget skal være inkluderende og bidra til felles kunnskapsgrunnlag og referanserammer, 
ny innsikt og gi rom for dialog. Faget skal gi kjennskap til kristendommen, andre 
verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner. Det fremgår at 
kristendomskunnskap skal ha den kvantitativt største andelen av lærestoffet på grunn av 
kristendommens særlige plass i norsk kultur og historie.  
 
Læreplaner i alle fag er bygget opp med flere kompetansemål i hvert fag. 
Kompetansemålene gir informasjon om hva eleven skal ha tilegnet seg av kompetanse 
etter en bestemt periode, som regel etter tre årstrinn. Det er forskjell på kompleksiteten i 
de ulike kompetansemålene. Det må skilles mellom fordelingen av kompetansemål 
mellom de ulike emnene i et fag og bestemmelser om tidsbruk på de ulike 
kompetansemålene. I dag finnes det ingen bestemmelser om tidsbruk i læreplanene. Det er 
opp til den enkelte lærer å legge opp undervisningen slik at elevene når 
kompetansemålene. Antall kompetansemål i et emne innenfor et fag kan imidlertid si noe 
om vektingen av de ulike emnene i undervisningen. Eksempelvis er antall kompetansemål 
knyttet til kristendom høyere enn for hver av de øvrige religioner og livssyn, samt filosofi 
og etikk. Kristendom fra fjerde trinn har syv kompetansemål, mens jødedom, islam, 
hinduisme, buddhisme og livssyn har tre kompetansemål hver. Det kan derfor sies at det at 
kristendomskunnskap skal ha den kvantitativt største andelen av lærestoffet, er reflektert i 
antall kompetansemål knyttet til kristendomskunnskap. 

4.4 Departementets vurderinger   

4.4.1 Sammendrag  
Regjeringen ønsker at kristendommen skal vektlegges mer i RLE-faget i grunnskolen. 
Endringene som her foreslås – endring av fagets navn fra RLE til KRLE og innføring av 
en bestemmelse om at om lag halvparten av undervisningstiden skal brukes på 
kristendomskunnskap – vil bidra til at kristendommens plass i faget styrkes. Videre ser 
regjeringen behov for å sikre like rammer for undervisningen. Et nasjonalt krav om at om 
lag halvparten av undervisningstiden i religionsfaget skal brukes på kristendomskunnskap 
vil bidra til å forhindre store variasjoner i tidsbruken knyttet til de ulike delene av faget. 
 
Departementet vurderer endringsforslagene til å ligge innenfor rammene av nasjonal 
diskrimineringslovgivning og internasjonale krav til vern av menneskerettighetene. 
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Når det gjelder forholdet til menneskerettighetene, er det departementets vurdering  - i lys 
av argumentasjonen til flertallet i EMD i Folgerø-dommen - at de foreslåtte endringene 
ikke vil innebære en krenkelse av retten til utdanning i EMK. Etter de omfattende 
endringene som ble gjort i faget i tiden fram til og med 2008 for å imøtekomme 
innvendingene til Menneskerettskomitéen og EMD, synes det klart at dagens fag ligger 
innenfor normen som EMD satt opp i Folgerø-dommen og innenfor SP artikkel 18 nr 4.  
 
EMD har uttalt at det kan aksepteres at faget inneholder en større andel kunnskap om 
kristendommen, begrunnet i kristendommens historie og tradisjon i Norge. Det at 
kristendomskunnskap med endringene som her foreslås gis en kvantitativt noe større plass 
enn kunnskap om andre religioner og livssyn, vil etter departementets syn ikke endre 
fagets karakter i strid med EMK, ut fra hvordan EMD tolket innholdet i retten til 
utdanning i Folgerø-dommen. Den norske stat vil fortsatt ivareta hensynet til at 
informasjon og kunnskap i KRL-faget blir presentert på en objektiv, kritisk og pluralistisk 
måte, og undervisningen vil ikke være indoktrinerende.  
 
Det er også departementets vurdering at endringene som foreslås vil ligge innenfor FNs 
barnekonvensjon artikkel 14 og artikkel 29 nr 1 og FN-konvensjonen om økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 13 nr 1 og nr 3. 

4.4.2 Undervisningen i RLE-faget 
RLE-faget er et ordinært skolefag som skal samle alle elever uavhengig av etnisk 
bakgrunn og religiøs eller filosofisk overbevisning. Undervisningen i faget skal gi 
kjennskap til samtlige sentrale verdensreligioner og til etiske og filosofiske emner. 
Undervisningen skal også bidra til forståelse, respekt og evne til dialog mellom 
mennesker med ulik oppfatning i tros- og livssynsspørsmål. Undervisningen skal ikke 
være forkynnende, og den skal presentere de ulike religioner og livssyn på en objektiv, 
kritisk og pluralistisk måte. Dette følger av opplæringsloven § 2-4. 
 
RLE-faget er utformet på en måte som gir elever med ulik bakgrunn og religiøst opphav, 
eller ikke-religiøst opphav, en felles forankring i kunnskap og forståelse om hverandres og 
andres religiøse eller etisk/filosofiske ståsted. Å kunne tilby elever slik kunnskap og samle 
dem innenfor rammene av ett religions- og livssynsfag, bidrar til toleranse og forståelse 
mellom ulike kulturer, religioner og livssyn. Verdien av denne kompetansen for den 
oppvoksende generasjon vurderes som svært stor, i et samfunn som i større og større grad 
preges av mangfoldighet og integrasjon. Samtidig har kristendommen spilt en sentral rolle 
i norsk historie og har en sterk posisjon i det norske samfunnet i dag. Det er vanskelig å 
forstå norsk historie, norsk kultur og deler av norsk kunst uten å ha god kjennskap til 
kristendommen. Kunnskap om kristendommen gir også et godt grunnlag for å lære om, og 
forstå, andre religioner og livssyn. Det er ikke en motsetning mellom et bredt og åpent 
religions- og livssynsfag, og det å gi kristendomskunnskap noe mer plass i faget enn i dag.  
 
Formålet med endringsforslagene er å sikre at kunnskap om kristendommen har en sentral 
plass i faget og sikre like rammer for undervisningen i faget. 
 
Departementet foreslår ingen endringer i kompetansemålene i faget. De ulike delene av 
faget skal fortsatt sees i sammenheng. 
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4.4.3 Forslaget om innføring av krav om at om lag halvparten av 
undervisningstiden brukes på kristendomskunnskap 

Regjeringen ønsker at kristendommen skal vektlegges mer i RLE-faget i grunnskolen. 
Begrunnelsen for endringsforslagene er et ønske om å reflektere kristendommens historie 
og tradisjon i Norge. Hensynet til undervisning om kristendom og kristen kulturarv tilsier 
at kristendomskunnskap gis en større plass i RLE-faget enn andre religioner og livssyn. 
Departementet legger også til grunn at forslaget vil bidra til likere praksis på landets 
skoler når det gjelder bruk av tid på kompetansemålene knyttet til kristendomskunnskap 
enn tilfellet er i dag. 
 
Departementet mener en hensiktsmessig måte å regulere tidsbruken på er gjennom å endre 
læreplanen i religion, livssyn og etikk, ved at det innføres en bestemmelse om tidsbruk 
knyttet til kompetansemålene i kristendomskunnskap. 

4.4.4 Forslaget om endring av fagets navn 
Innføring av krav om å bruke om lag halvparten av undervisningstiden på 
kristendomskunnskap gjør det etter departementets vurdering naturlig å reflektere 
kristendommens plass i faget i navnet. Selve navneendringen har i seg selv ingen materiell 
betydning, men er en funksjon av den kvantitative vektleggingen av de ulike religionene i 
faget. Samtidig vil innføring av «kristendom» i navnet bedre reflektere kristendommens 
historiske plass i Norge. 
 
Da faget i 2008 endret navn fra kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) til 
religion, livssyn og etikk (RLE), ble det uttalt i forarbeidene at endringen var et viktig 
signal om en kvalitativ likeverdig behandling av alle religioner og livssyn. Departementet 
understreker at navneendringen som her foreslås, ikke er ment å signalisere at 
kristendomskunnskap skal få en kvalitativ forrang i undervisningen i faget. Tvert i mot 
skal alle religioner og livssyn fortsatt behandles kvalitativt likt, og undervisningen skal 
være nøytral og ikke bære preg av forkynning. 
 
Departementet viser til at det var en del motstand mot forslaget om navneendring i 2008. 
Et flertall av kommunene som uttalte seg om forslaget til navneendringen i høringen, var 
uenige i forslaget og ønsket å beholde KRL-navnet. Det ble vist til at navnet (KRL) ikke 
var kritisert i dommen fra EMD, og at kristendommen både har en særstilling i det norske 
samfunnet og kvantitativ forrang i faget. Selv om det er et viktig hensyn at alle religioner 
og livssyn skal ha en kvalitativ lik behandling i undervisningen, mener departementet at 
hensynet til kristendommens plass i faget også bør tillegges vekt. Det vises til at 
læreplanen angir at kristendomskunnskap skal ha den kvantitativt største andelen av 
lærestoffet. Dette taler for at «kristendom» blir en del av fagets navn. 

4.4.5 Forholdet til det nasjonale diskrimineringsvernet 
Det følger av lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn § 
6 at diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion og livssyn er forbudt. 
Diskrimineringslovgivningen legger rammer for hvordan RLE-faget kan utformes. 
Departementets vurdering er at endringsforslagene ikke vil være i strid med den nasjonale 
diskrimineringslovgivningen. 
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4.4.6 Forholdet til Norges folkerettslige forpliktelser 
Et spørsmål som må vurderes, er hvorvidt endringene som foreslås ligger innenfor 
grensene for Norges folkerettslige forpliktelser. I lys av Folgerø-dommen er det i første 
rekke statens forpliktelser etter EMK, nærmere bestemt bestemmelsen om retten til 
utdanning i artikkel 2 i EKMs første tilleggsprotokoll (EMK P1-2) endringene må 
vurderes opp mot. Departementet vil også knytte noen kommentarer til bestemmelsen i 
artikkel 18 nr. 4 i SP, samt FNs barnekonvensjon artikkel 29 nr 1 og FN-konvensjonen om 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 13 nr 1. 
 

4.4.6.1 EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 2 
 
Spørsmålet som vurderes her, er hvilke forpliktelser for staten som utledes av EMK P1-2, 
og om disse begrenser adgangen til å gjennomføre endringsforslagene. 
 
Den norske oversettelsen av EMK P1-2 er tatt inn som vedlegg til lov 21. mai 1999 nr. 30 
om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven), med 
denne ordlyden: 
 

Art. 2 Rett til utdanning 
Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning 
og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik 
utdanning og undervisning i samsvar på deres egen religiøse og filosofiske 
overbevisning. 

 
Bestemmelsen har to deler - retten til utdanning for alle, og rett til å sikre utdanning og 
undervisning for barna i samsvar med foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning. I 
følge EMDs praksis må de to delene tolkes i lys av hverandre. Det sentrale for vårt 
spørsmål er den andre delen, retten til å sikre utdanning og undervisning for barna i 
samsvar med foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning. Det var denne delen av 
bestemmelsen som sto sentralt for EMDs behandling av det daværende KRL-faget i 
Folgerø-dommen. 
 
Ordlyden i artikkel 2 gir ikke i seg selv svar på om endringene som foreslås vil stride mot 
bestemmelsen. Det er nødvendig å gå til EMDs rettspraksis for å fastslå det nærmere 
innholdet i retten til utdanning etter EMK P1-2 og finne holdepunkter for hvordan 
bestemmelsen skal forstås. Folgerø-dommen, som ble avsagt av EMD i storkammer, er 
helt sentral for spørsmålet som vurderes her, ettersom den gjaldt et sammenliknbart 
saksforhold. Dommen er vist til i en rekke senere dommer fra EMD. Departementet kan 
ikke se at det er kommet andre nyere saker fra EMD etter Folgerø-dommen, som er 
relevante for vårt spørsmål. 
 
Det sentrale spørsmålet i Folgerø-dommen var om det daværende KRL-faget innebar en 
krenkelse av foreldrenes «rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med 
deres egen religiøse og filosofiske overbevisning», jf annet punktum i EMK P1-2. Dette er 
det naturlige utgangspunktet å ta også for vurderingen av om et nytt KRLE-fag vil ligge 
innenfor rammene av EMK. 
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I Folgerø-dommen redegjør EMD i avsnitt 84 for generelle prinsipper for tolkningen av 
innholdet i EMK P1-2, som domstolen hadde fastslått i sin tidligere rettspraksis. Basert på 
disse generelle prinsippene la EMD i avsnitt 85 til grunn at spørsmålet den måtte ta 
stilling til i den konkrete saken var hvorvidt staten Norge hadde sikret at informasjon 
og kunnskap i KRL-faget var blitt presentert på en objektiv, kritisk og pluralistisk 
måte, eller hvorvidt undervisningen i faget foregikk på en måte som bar preg av 
indoktrinering og som ikke respekterte foreldrenes religiøse og filosofiske 
overbevisning, i strid med EMK P1-217. 
 
EMD kom med flere uttalelser i dommen, som har betydning for departementets vurdering 
av endringsforslagene som her legges fram. Domstolen sier blant annet at selv om 
særinteresser i et demokratisk system enkelte ganger må vike for flertallet, stilles det 
likevel krav om en balanse som sikrer en rettferdig og rimelig behandling av minoriteter, 
og som unngår enhver utnyttelse av en dominerende stilling (avsnitt 84 (f)18). Videre 
pekes det på at myndigheten til å planlegge og fastsette læreplanen/pensum i faget i 
prinsippet ligger til konvensjonsstatene, og de løsninger statene velger kan variere fra stat 
til stat (avsnitt 84 (g)19). En viss variasjon ut fra statens egenart må altså aksepteres. 
Staten må sikre at informasjon og kunnskap i religionsfaget blir presentert på en objektiv, 
kritisk og pluralistisk måte. Staten vil overskride grensen for det konvensjonsmessige 
dersom den legger til rette for at undervisningen i faget kan foregå på en måte som bærer 
preg av indoktrinering og som ikke respekterer foreldrenes religiøse og filosofiske 
overbevisning. Domstolen fremhevet også at myndighetene har en plikt til å påse at 
foreldres religiøse og filosofiske overbevisning ikke blir avfeid på grunn av uforsiktighet, 
dårlig dømmekraft eller som ledd i å omvende noen til en annen tro (avsnitt 84 (i)20). Det 
påligger altså staten en forpliktelse til å sørge for at den generelle politikken følges opp 
konkret. 
 
I dommen ble spørsmålet om det forelå en krenkelse av EMK P1-2 strukturert i to ledd. 
Denne tilnærmingen er fulgt opp i senere praksis.  
 
For det første vurderte flertallet hvorvidt det forelå en skjevhet i favør av kristendom som 
ble ansett problematisk i lys av statens plikt til å sikre at informasjon og kunnskap i faget 
blir presentert på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. På grunnlag av konklusjonen 

17 Fra dommens avsnitt 85: «The question to be determined is whether the respondent State, in fulfilling its 
functions in respect of education and teaching, had taken care that information or knowledge included in 
the Curriculum for the KRL subject be conveyed in an objective, critical and pluralistic manner or whether 
it had pursued an aim of indoctrination not respecting the applicant parents’ religious and philosophical 
convictions and thereby had transgressed the limit implied by Article 2 of Protocol No.» 

18 Fra avsnitt 84 (f): «Although individual interests must on occasion be subordinated to those of a group, 
democracy does not simply mean that the views of a majority must always prevail: a balance must be achieved 
which ensures the fair and proper treatment of minorities and avoids any abuse of a dominant position (see 
Valsamis, cited above, § 27).» 

19 Fra avsnitt 84 (g): «However, the setting and planning of the curriculum fall in principle within the 
competence of the Contracting States.» 
20 Fra avsnitt 84 (i): ”«the competent authorities have a duty to take the utmost care to see to it that 
parents’ religious and philosophical convictions are not disregarded at this level by carelessness, lack of 
judgment or misplaced proselytism» 
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om at det forelå en slik skjevhet, gikk flertallet så videre til spørsmålet om hvorvidt det 
forelå en tilstrekkelig god fritaksordning. Denne toleddede vurderingen innebærer at jo 
lenger staten går i å etablere en undervisningsform som går på akkord med kravene til 
objektivitet, kritisk distanse og pluralisme, jo videre kan man anta at adgangen til fritak 
fra slik undervisning vil måtte være. Forhold som spilte inn i vurderingen til EMD var 
beskrivelsen av KRL-fagets innhold og mål i lov, forarbeider og læreplan, sett i 
sammenheng med lovens kristne formålsparagraf og hvilke virkninger faget på denne 
bakgrunn ville kunne ha på elevene. Disse forholdene ble så sett opp mot de begrensede 
fritaksmulighetene. 
 
Etter departementets vurdering synes hovedgrunnen til at KRL-faget ble underkjent av 
EMDs flertall, ut fra den konkrete vurderingen som ble foretatt i Folgerø-dommen, å være 
kombinasjonen av opplæringslovens daværende kristne formålsparagraf og 
kristendommens klare overvekt i sammensetningen av faget. Kristendommens overvekt i 
faget kom blant annet til uttrykk i bestemmelsen i opplæringsloven § 2-4 første ledd om å 
fremme forståelse og respekt for kristne og humanistiske verdier, sett i sammenheng med 
§ 2-4 fjerde ledd, som indikerte at religiøse aktiviteter kunne inngå i faget. Den 
begrensede fritaksretten ble ikke ansett å kompensere for dette. At kristendomskunnskap 
kvantitativt utgjorde en større del av faget enn kunnskap om andre religioner og livssyn, 
var ikke i seg selv problematisk i følge EMD, jf avsnitt 8921 (departementets oversettelse): 
 

Det faktum at kunnskap om kristendom representerte en større del av pensum i 
grunnskolen enn kunnskap om de andre religioner og livssyn, kan ikke etter 
domstolens mening i seg selv innebære brudd på prinsippene om en pluralistisk og 
objektiv undervisning. I lys av kristendommens historie og tradisjon i Staten 
Norge, må dette anses å falle inn under Statens eget handlingsrom ved planlegging 
og fastsettelse av pensum/læreplan. 

 
På bakgrunn av argumentasjonen til flertallet i EMD i Folgerø-dommen, er det 
departementets vurdering at endringene som her foreslås ikke vil innebære en 
krenkelse av EMK P1-2.  
 
Etter de omfattende endringene som har blitt gjort i faget i tiden fram til og med 2008 for 
å imøtekomme innvendingene til Menneskerettskomitéen og EMD, samt endringene i 
Grunnloven § 2, synes det klart at dagens fag ligger innenfor normen som EMD satte opp 
i Folgerø-dommen. Departementet vil understreke at både utformingen og 
implementeringen av dagens fritaksbestemmelse i opplæringsloven § 2-3a utgjør et 
selvstendig vern av foreldrenes konvensjonsbestemte rettigheter. Etter departementets 
vurdering  fungerer fritaksordningen godt i praksis. Dette ser man blant annet ved at 
antallet klagesaker har gått ned.   

21 Fra avsnitt 89: «[…]That being so, the fact that knowledge about Christianity represented a greater part 
of the Curriculum for primary and lower secondary schools than knowledge about other religions and 
philosophies cannot, in the Court’s opinion, of its own be viewed as a departure from the principles of 
pluralism and objectivity amounting to indoctrination (see, mutatis mutandis, Angeleni v. Sweden, no 
10491/83, Commission decision of 3 December 1986, Decisions and Reports 51). In view of the place 
occupied by Christianity in the national history and tradition of the respondent State, this must be regarded 
as falling within the respondent State’s margin of appreciation in planning and setting the curriculum.» 
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EMD har uttalt at det kan aksepteres at faget inneholder en større andel kunnskap om 
kristendommen, begrunnet i kristendommens historie og tradisjon i Norge. Det at 
kristendomskunnskap med endringene som foreslås, gis en kvantitativt noe større plass 
enn kunnskap om andre religioner og livssyn enn i dag, vil etter departementets syn ikke 
endre fagets karakter i strid med EMDs uttalelser i Folgerø-dommen. Dagens 
fritaksordning videreføres, og den norske stat vil fortsette å ivareta hensynet til at 
informasjon og kunnskap i KRLE-faget blir presentert på en objektiv, kritisk og 
pluralistisk måte. Likeledes vil ikke endringene føre til at undervisningen i faget kan 
foregå på en måte som bærer preg av indoktrinering og som ikke respekterer foreldrenes 
religiøse og filosofiske overbevisning, i strid med EMK. Når det gjelder forslaget om å 
endre navn på faget, vil departementet bemerke at KRL-navnet ble ikke tillagt vekt i 
EMDs helhetsvurdering. 
 

4.4.6.2 SP artikkel 18 nr. 4 
 
FNs menneskerettskomité vurderte i 2005 KRL-faget ut fra bestemmelsen i SP artikkel 18 
nr. 422. Bestemmelsen lyder slik: 
 

The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty 
of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral 
education of their children in conformity with their own convictions. 

 
Departementet går ikke grundig inn på komiteens uttalelse og vurderinger, men viser 
særlig til avsnittene 14.3-14.7. Etter departementets syn vil ikke en endring i fagets navn 
og en økning av tidsbruk som settes av til kristendomskunnskap, i seg selv ha avgjørende 
betydning ut fra de vurderingene komitéen gjorde. Endringsforslagene anses derfor ikke å 
være i strid med SP artikkel 18 nr. 4.  
 

4.4.6.3 FNs barnekonvensjon artikkel 14 og artikkel 29 nr. 1 og FN-konvensjonen 
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 13 nr 1 og nr 3 

 
Spørsmålet om menneskerettslige krav til utformingen av religionsundervisningen 
reguleres også av FNs barnekonvensjon artikkel 29 nr 1 og FN-konvensjonen om 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 13 nr 1 og nr 3.  
 
Etter barnekonvensjonen artikkel 14 har barnet rett til tanke-, samvittighets- og 
religionsfrihet. Staten skal respektere foreldrenes rett og plikt til å opplyse barnet om dets 
rettigheter i slike spørsmål. 
 
Barnekonvensjonen artikkel 29 nr 1 lyder slik: 
 

Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på: 
a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er 
mulig, 

22 Uttalelsen kan finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-
II/ufd/Nyheter-og-pressemeldinger/2004/Human-Rights-Committee-Communication-No-
11552003.html?id=422478 
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b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for 
prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt, 
c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og 
verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun 
eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur, 
d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, 
toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, 
nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen, 
e) å fremme respekten for det naturlige miljø. 

 
ØSK artikkel 13 nr 1 og nr 3 lyder slik: 
 

1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til utdannelse. De er enige om at 
utdannelsen skal ta sikte på den fulle utvikling av mennesket; karakter og forståelsen 
av dets verdighet, og skal styrke respekten for menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter. De er videre enige om at utdannelse skal gjøre det mulig for 
alle å delta på en nyttig måte i et fritt samfunn, fremme forståelse, toleranse og 
vennskap mellom alle nasjoner og alle rasegrupper, etniske og religiøse grupper samt 
fremme De Forente Nasjoners arbeid for bevarelse av freden. 

 
3. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, 
formynderes frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av 
offentlige myndigheter, forutsatt at førstnevnte oppfyller eventuelle minstekrav til 
undervisningsstandard fastsatt eller godkjent av den enkelte stat, og til å sikre sine 
barn en religiøs og moralsk undervisning som er i samsvar med deres egen 
overbevisning. 

 
Utgangspunktet etter EMK og SP er at det stilles grunnleggende krav om at 
undervisningen skal være objektiv og pluralistisk og ikke indoktrinerende. 
Barnekonvensjonen og ØSK har et annet utgangspunkt. Disse konvensjonene fremhever i 
større grad ivaretakelse av elevenes selvstendige rettigheter. Således retter de 
oppmerksomheten mer mot hvilke positive plikter staten har knyttet til undervisningens 
utforming.  
 
Departementet finner få holdepunkter for at Barnekonvensjonen og ØSK er til hinder for 
de endringene som foreslås. Etter departementets vurdering går ikke endringsforslagene 
på bekostning av statens aktive plikt etter de to konvensjonene til å tilrettelegge for 
religiøst og livssynsmessig mangfold for elevene. Kristendomskunnskap har allerede i dag 
en mer sentral plass i religionsfaget enn kunnskap om øvrige religioner og livssyn, og 
utformingen av faget for øvrig bærer klart preg av å tilrettelegge for religiøst og 
livssynsmessig mangfold. Barnekomitéen har uttalt om Barnekonvensjonen artikkel 29 nr 
1 at undervisningen skal utformes slik at det utvises respekt for forskjellighet. Etter 
departementets syn vil ikke endringene som foreslås medføre brudd på dette prinsippet.  
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4.5 Departementets forslag 

4.5.1 Endring av opplæringsloven § 2-4 
Departementet foreslår at ordet «kristendom» legges til tittelen på faget religion, livssyn 
og etikk i opplæringsloven § 2-4 første, andre, tredje og fjerde ledd, samt i paragrafens 
tittel. Endringen har ingen materielle følger. 

4.5.2 Endring av læreplanen i religion, livssyn og etikk 
Departementet foreslår at navnet på læreplanen endres fra Læreplan i religion, livssyn og 
etikk til Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk, og at navneendringen 
gjennomføres i teksten i læreplanen for øvrig. Videre foreslår departementet at 
formålsdelens tredje avsnitt i læreplanen i RLE endres, slik at det fremgår at om lag 
halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes til kristendomskunnskap. 

4.6 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget om navneendring innebærer ingen nye plikter eller rettigheter, og vil ikke ha 
økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene. Det foreslås ingen 
endringer i kompetansemålene, og departementet ser ikke navneendringen som så 
vesentlig at det vil være behov for skolene å anskaffe nye læremidler i faget. 
 
Forslaget om økt tidsbruk på kristendomskunnskap i undervisningen vil kunne ha 
administrative konsekvenser for skolene og lærerne, dersom de må legge om 
undervisningen i faget for å oppfylle kravet om tidsbruk. Forslaget vil ikke ha økonomiske 
konsekvenser. 

4.7 Forslag til lovtekst   
Opplæringsloven § 2-3 første ledd skal lyde (endringer i kursiv): 
 

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 
 
Grunnskoleopplæringa skal omfatte kristendom, religion, livssyn og etikk, norsk, 
matematikk, framandspråk, kroppsøving, kunnskap om heimen, samfunnet og 
naturen, og estetisk, praktisk og sosial opplæring. Ein del av undervisningstida 
etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til 
leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass 
utanfor skolen. Kommunane avgjer sjølv korleis timar ut over minstetimetalet gitt i 
forskrifter etter § 2-2 skal brukast. 
 
 

Opplæringsloven § 2-4 skal lyde (endringer i kursiv):  
 

§ 2-4 Undervisninga i faget Kristendom, religion, livssyn og etikk  
 
Kristendom, religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal 
samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. 
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Undervisninga i kristendom, religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til 
kristendommen, andre verdsreligionar og livssyn, kjennskap til kva kristendommen 
har å seie som kulturarv og til etiske og filosofiske emne. 
 
Undervisninga i kristendom, religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, 
respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og 
livssynsspørsmål. 
 
Undervisninga i kristendom, religion, livssyn og etikk skal presentere ulike 
verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Dei same 
pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna. 

4.8 Forslag til ny ordlyd i læreplanen i religion, livssyn og etikk 
Navnet på læreplanen i religion, livssyn og etikk skal lyde (endringer i kursiv): 
 

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk 
 

Delen «Timetall» i læreplanen for kristendom, religion, livssyn og etikk skal lyde 
(endringer i kursiv): 
 

Timetall 

Timetall oppgitt i 60-minutters enheter:  

BARNETRINNET  

1.–7. årstrinn: 427 timer  

UNGDOMSTRINNET:  

8.–10. årstrinn: 153 timer (157 timer for de som fullfører 10. årstrinn våren 2014) 

Innholdet knyttet til de fastsatte kompetansemålene i faget skal fordeles med om lag 
halvparten av timetallet til hovedområdet kristendom. 

 

Delen «Formål» i læreplanen for kristendom, religion, livssyn og etikk skal lyde 
(endringer i kursiv): 

 
Formål 
 
Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom 
historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap om religioner og 
livssyn er vesentlig for enkeltmennesket, for å kunne tolke tilværelsen og for å forstå 
kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over. Barn og unge i dag møter et 
mangfold av kulturpåvirkninger og verditradisjoner. Kristen tro og tradisjon har 
gjennom århundrer preget europeisk og norsk kultur. Samtidig har humanistiske 
verditradisjoner gitt kulturarven et videre tilfang. Religiøst og livssynsmessig 
mangfold setter i stadig større grad preg på samfunnet. Kjennskap til ulike religioner 
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og livssyn, etikk og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, etisk bevissthet 
og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser.  
 
Kristendom, religion, livssyn og etikk som allmenndannende fag skal bidra til felles 
kunnskapsgrunnlag og referanserammer, bidra til ny innsikt og gi rom for dialog 
tilpasset de ulike alderstrinn. Kunnskaper om religioner og livssyn og om den funksjon 
disse har både som tradisjon og som aktuelle kilder til tro, moral og livstolkning, står 
sentralt i faget. Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle 
skal bli møtt med respekt. Undervisningen skal stimulere til allsidig dannelse og gi 
rom for undring og refleksjon. Videre skal faget bidra til evne til dialog mellom 
mennesker med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål. Dette innebærer respekt 
for religiøse verdier, menneskerettighetene og menneskerettighetenes etiske grunnlag.  
 
Faget skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til 
etiske og filosofiske emner. Det skal gi kjennskap til den betydning kristendommen 
har som kulturarv for samfunnet vårt. Kristendomskunnskap skal av den grunn ha den 
kvantitativt største andelen av lærestoffet. Dette innebærer at det vil være rom for 
lokale variasjoner i fordelingen mellom hovedområdene i faget for å oppfylle 
kompetansemålene.  
 
Kristendom, religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle 
alle elever. Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen skal være objektiv, 
kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk og at de ulike 
verdensreligioner og livssyn skal presenteres med respekt. I undervisningen skal det 
ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse. Likeverdige pedagogiske prinsipper skal 
legges til grunn. Det innebærer at alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig 
og sakssvarende måte ut fra sitt særpreg og mangfold.  
 
Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp. I undervisningen skal det benyttes 
varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. 
Det må samtidig utøves varsomhet ved valg av arbeidsmåter. Spesielt gjelder 
varsomheten arbeidsmåter som foresatte og elever ut fra egen religion eller eget 
livssyn kan oppleve som utøvelse av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. 
Både individuelle og lokale hensyn bør ivaretas.  
 
Dersom eleven melder om fritak fra deler av den ordinære opplæringen i henhold til 
opplæringslovens § 2-3 a , skal det følges opp med tilpasset opplæring. Det forutsettes 
løpende samarbeid mellom hjem og skole og god informasjon om hvordan 
opplæringen planlegges gjennomført. 

 

Delen «Grunnleggende ferdigheter» i læreplanen for kristendom, religion, livssyn og etikk 
skal lyde (endringer i kursiv): 
   

Grunnleggende ferdigheter 
 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling 
av og er en del av fagkompetansen. I kristendom, religion, livssyn og etikk forstås 
grunnleggende ferdigheter slik:  
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Å kunne uttrykke seg muntlig i KRLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere 
og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige ferdigheter som samtale, 
dialog, fortelling og utgreiing er midler til undring, refleksjon og argumentasjon. I 
faget legges det stor vekt på fortellingen som muntlig uttrykk.  

 
Å kunne uttrykke seg skriftlig i KRLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper om og 
synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving klargjør tanker, 
erfaringer og meninger og er en hjelp til å tolke, argumentere og kommunisere. 
Skriving i KRLE innebærer også å møte ulike estetiske skriftuttrykk og gjøre bruk av 
dem.  

 
Å kunne lese i KRLE innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å 
innhente informasjon, tolke, reflektere over og forholde seg saklig og analytisk til 
fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform.  

 
Å kunne regne i KRLE innebærer å kunne anvende ulike tidsregninger og måter å 
framstille årsrytmen på, finne fram i religiøse skrifter, møte matematiske uttrykk og 
tallsymbolikk og tolke og bruke statistikk. Å kunne gjenkjenne og bruke geometriske 
mønstre i estetiske uttrykk og arkitektur forutsetter regneferdigheter.  

 
Å kunne bruke digitale verktøy i KRLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn 
for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte 
digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som 
forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for 
kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter 
for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger.  

4.9 Merknader til lovforslaget og forslaget til endringer i 
læreplanen i religion, livssyn og etikk 

Til § 2-3 i opplæringsloven 

I første ledd første punktum legges ordet kristendom til, slik at navnet på faget religion, 
livssyn og etikk endres til kristendom, religion, livssyn og etikk. 
 
Til § 2-4 i opplæringsloven 

I bestemmelsens overskrift, samt i første, andre, tredje og fjerde ledd legges ordet 
kristendom til, slik at navnet på faget religion, livssyn og etikk endres til kristendom, 
religion, livssyn og etikk. 
 
Til forslaget til endringer i læreplanen i religion , livssyn og etikk 

Alle steder i læreplanen der fagets navn fremgår, det vil si i læreplanens tittel, samt flere 
steder i læreplanens formålsdel, legges ordet kristendom til, slik at navnet på faget 
religion, livssyn og etikk endres til kristendom, religion, livssyn og etikk. 
 
I delen «Timetall» i læreplanen legges det til slutt inn et avsnitt der det fremgår at  innholdet 
knyttet til de fastsatte kompetansemålene i faget skal fordeles med om lag halvparten av 
timetallet til hovedområdet kristendom. 
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Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
036/14 Kultur- og 

oppvekstutvalet 
PS 18.11.2014 

 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Guri Langaas K1 - 144, K1 - 614, K2 - A10, 

K2 - A20 
 

13/1824 

   
 
Oppretting av referansegruppe - bruksplan for skule- og barnehagebygg 
for Florelandet 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Kultur- og oppvekstutvalet oppretter følgjande referansegruppe for oppfølgjing av arbeidet med ein 
bruksplan for skule- og barnehagebygg for Florelandet: 
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Saksopplysningar: 
Kva saka gjeld: 
Flora bystyre gjorde følgjande vedtak i bystyresak 121/14 Bruksplan skule- og barnehagebygg – 
utviding av mandat:  

1. Flora bystyre ber rådmannen greie ut ein bruksplan for skule- og barnehagebygg på 
Florelandet. 

2. Følgjande skal greiast ut: 
a. Framskriving av dagens skulestruktur og barnehagestruktur ut frå barnetalsutviklinga 
b. Skissere ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane og andre moglege strukturelle tiltak 
c. Ny fordeling av av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 
3. Bruksplanen skal vise konsekvensar for: 
a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 
b. Utnytting av kapasitet i bygga 
c. Føreseielegheit for elevar og foreldre 
d. Nærskuleprinsippet 
e. Økonomisk forsvarlegheit 
4. Framdrift vert som skissert i saka 
5. Bystyret ber om at KUOP snarast oppretter ein referansegruppe blant bystyrets medlemmer 

til å følgje opp og gje naudsynte innspel. 

  

Innleiing: 
 

Vurdering: 
Rådmannen viser til punkt 5 i vedtaket i bystyresak 121/14 og legg fram sak om val av 
referansegruppe utan tilråding.  

Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Opplæringslova med forskrifter, lov om barnehagar med forskrifter, forskrift om miljøretta helsevern i 
skular og barnehagar 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Bruksplan skule- og barnehagebygg - utviding av mandat 
Bruksplan for skule- og barnehagebygg (L)(316062) 
Bruksplan for skule- og barnehagebygg 
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Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
121/14 Bystyret PS 04.11.2014 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Guri Langaas K1 - 144, K1 - 614, K2 - A10, 

K2 - A20 
 

13/1824 

   
 
Bruksplan skule- og barnehagebygg - utviding av mandat 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Flora bystyre ber rådmannen greie ut ein bruksplan for skule- og barnehagebygg for heile Flora 
kommune. 

2. Følgjande skal greiast ut: 
a. Framskriving av dagens skulestruktur og barnehagestruktur ut frå barnetalsutviklinga 
b. Skissere ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane og andre moglege strukturelle tiltak 
c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse. 
3. Bruksplanen skal vise konsekvensar for: 
a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 
b. Utnytting av kapasitet i bygga 
c. Føreseilegheit for elvar og foreldre 
d. Nærskuleprinsippet 
e. Økonomisk forsvarlegheit 
4. Framdrift vert som skissert i saka 

5. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet innan ei budsjettramme 
på kr 550 000. Summen vert å innarbeide i investeringsbudsjettet for 2015. 

 
Dei uavhengige kom med følgjande framlegg til vedtak: 
Bruksplan for barnehagane vert å greie ut innanfor eksisterande driftsrammer. 
Bystyret ber rådmannen om å legge fram ei sak for KUOP om korleis ein bruksplan for barnehagane 
skal utarbeidast og kva innhald denne planen skal ha. 
Flora bystyre ønskjer at dagens skulestruktur skal ligge fast.  

 
Repr. Odd Bovim la fram følgjande framlegg til vedtak: 
1. Flora bystyre ber rådmannen greie ut ein bruksplan for skule- og barnehagebygg for Florelandet. 
2. Følgjande skal greiast ut:  
a. Framskriving av dagens skulestruktur og barnehagestruktur ut frå barnetalsutviklinga  b. Skissere 
ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane og andre moglege strukturelle tiltak c. Ny fordeling av 
areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse.  
3. Bruksplanen skal vise konsekvensar for:  
a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 
b. Utnytting av kapasitet i bygga 
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c. Føreseilegheit for elvar og foreldre d. Nærskuleprinsippet e. Økonomisk forsvarlegheit 4. Framdrift 
vert som skissert i saka 5. Bystyret ber om at KUOP snarast oppretter ein referansegruppe blant 
bystyrets medlemmer til å følgje opp og gje naudsynte innspel. 
 
 
Bystyret - 121/14 
 
BYST - handsaming: 
Repr. Odd Bovim kom med framlegg om å utsette saka. Framlegget fall mot 12 røyster.  
Tilleggsframlegget frå dei uavhengige fall mot 5 røyster (uavh. og Frp) 
Framlegget frå Odd Bovim vart samrøystes vedteke.  

 
 
BYST - vedtak: 
1. Flora bystyre ber rådmannen greie ut ein bruksplan for skule- og barnehagebygg for Florelandet. 
2. Følgjande skal greiast ut:  
a. Framskriving av dagens skulestruktur og barnehagestruktur ut frå barnetalsutviklinga  b. Skissere 
ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane og andre moglege strukturelle tiltak c. Ny fordeling av 
areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse.  
3. Bruksplanen skal vise konsekvensar for:  
a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 
b. Utnytting av kapasitet i bygga 
c. Føreseilegheit for elvar og foreldre d. Nærskuleprinsippet e. Økonomisk forsvarlegheit 4. Framdrift 
vert som skissert i saka 5. Bystyret ber om at KUOP snarast oppretter ein referansegruppe blant 
bystyrets medlemmer til å følgje opp og gje naudsynte innspel. 
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Saksopplysningar: 
Kva saka gjeld: 
I bystyresak 142/13 vart det vedtatt å utarbeide ein bruksplan for skule- og barnehagebygg på 
Florelandet og i Brandsøy. Den saka bygde m.a. på vedtak om utgreiingar av oppvekstsenter/skule på 
Knapstadmarka og ny barnehageavdeling i Brandsøy.  

 

Denne saka handlar om å utvide mandatet for bruksplanen til å omfatte alle skular og kommunale 
barnehagar i Flora kommune.  Det er fleire grunnar for å utvide mandatet.   

· vedtak i revidert budsjett og økonomiplan om generelle kutt  
· strukturtiltak som del av salderinga i økonomiplanen  
· barne- og elevtalsutviklinga  
· politiske vedtak om utbygging og ulike utgreiingar i samband med skule- og barnehagestruktur  
· KOSTRA-rapport vår 2014 

 

Saka skisserer også ein framdriftsplan for vegval og politiske vedtak som følgje av planen. 

Innleiing: 
I Budsjett og handlingsprogram for Flora kommune for 2014; kap 1.1.2 under pkt 8 finn vi følgjande 
vegval: 

 

Det skal utarbeidast ein bruksplan for skule- og barnehagebygg. Planen skal ta omsyn til 
kvaliteten på opplæringstilbodet, utnytting av kapasiteten i bygga, føreseielegheit for elevar og 
foreldre, nærskuleprinsippet og økonomisk forsvarlegheit. 

 

I sak 069/14 Revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vart det gjort vedtak om generelle 
kutt og strukturtiltak som del av salderinga i økonomiplanen.  

 

I bystyresak 142/13 vart det vedtatt å utarbeide ein bruksplan for skule- og barnehagebygg på 
Florelandet og i Brandsøy.  

 

BYST-142/13 VEDTAK: 

Sakstittel endra til:  

Bruksplan for skule- og barnehagebygg på Florelandet og i Brandsøy 
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1.  Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a.  Framskriving av dagens skulestruktur 

b.  Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c.  Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2.  Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13 og 136/11. 

3.  Utgreiinga skal vise konsekvensar for 

a.  Kvaliteten på opplæringstilbodet  

b.  Utnytting av kapasitet i bygga 

c.  Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d.  Nærskuleprinsippet 

e.  Økonomisk forsvarlegheit 

4.  Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 

5.  Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

Sak 142/13 bygde m.a. på vedtak om utgreiingar av oppvekstsenter/skule på Knapstadmarka og ny 
barnehageavdeling i Brandsøy.  

 

Sak om bruksplan skulle leggjast fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. På grunn av 
manglande kapasitet, har vi ikkje greidd å halde denne fristen. Rådmannen fekk i sak 142/13 fullmakt 
til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet med bruksplan.  I sommar har vi arbeidd med ein avgrensa 
anbodskonkurranse, og er no snart klare til å inngå ein kontrakt. 

Vurdering: 
Ut frå vedtak i økonomiplanen om generelle kutt og strukturtiltak som del av salderinga, KOSTRA-
rapport og nedgang i tal fødde, ser rådmannen det difor naudsynt å sjå heile kommunen under eitt når 
vi skal gjere viktige vegval med omsyn til utbygging og struktur.  

 

I tillegg til bystyrevedtak 142/13 (Bruksplan for skule- og barnehagebygg på Florelandet og i 
Brandsøy) og 069/14 (revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017) er følgjande fakta viktige 
moment inn i planarbeidet: 
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· Flora kommune har pr. i dag to private barnehagar (Sørstrand og Furuhaugane) og ein 
familiebarnehage med tilsaman om lag 150 plassar. 

· Bystyrevedtak 109/13 Barnehage på Knapstadmarka – val av modell og vidare arbeid 
· Bystyrevedtak 071/14 Utbygging av Eikefjord barne- og ungdomsskule og formannskapet sitt 

vedtak i sak 056/14 Godkjenning av "Design and build" anbodskonkurranse 
· Vedtak i prosjektkomiteen 021/14 om tilbygg/ombygging Maurtua ved Florø barneskole  
· Behovet for kontorarbeidsplassar for pedagogisk personale både i skule og barnehage 
· KOSTRA-rapport utarbeidd våren 2014 av KS-konsulent 

 

 

Framdrift: 

Ein bruksplan for skulane og barnehagane i kommunen må bygge på analyser av befolkningsutvikling  
kopla opp mot politiske vurderingar av kva type struktur ein ønskjer. Det vil difor vere naudsynt med 
grundige politiske og administrative prosessar der alle vesentlege vilkår vert teke omsyn til.  

Med ei oppstart av planarbeidet ved hjelp av innleigde konsulenttenester, er følgjande framdrift  
skissert: 

Oppstart planarbeid                     november 2014 

Presentasjon til politiske utval          vår 2015 

Eventuelle høyringar                    haust 2015 

Vedtak om struktur                     november/desember  2015 

Ny struktur vert iverksatt  frå og med skule- og barnehageåret 2016/2017. 
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Økonomiske konsekvensar: 
Med bakgrunn i sak 142/13 (Bruksplan for skule- og barnehagebygg på Florelandet og i Brandsøy) og 
sak 069/14 (revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017), har rådmannen innhenta anbod på 
konsulenttenester. I sak 142/13 vart det vedteke: 

Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 

utan at sum og inndekking vart spesifisert i vedtaket.  

Ut frå innleverte anbod, er det snakk om konsulenttenester inntil kr 500 000 og reise/materiellutgifter 
inntil kr 50 000. Tilsaman vert det utgifter på tilsaman kr 550 000, som rådmannen foreslår vert 
innarbeidd i investeringsbudsjettet for 2015. 

 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Opplæringslova med forskrifter, lov om barnehager med forskrifter, forskrift om miljøretta helsevern i 
skular og barnehagar 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Bruksplan for skule- og barnehagebygg (L)(316062) 
 
 
 
 
 
 



 

          

 

FLORA 

KOMMUNE 

 
 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Kultur- og oppvekstutvalet 16.10.2013 040/13 

Formannskapet 29.10.2013 079/13 

Bystyret 05.11.2013 142/13 
 

 
 

 
 

 

 

Sakshandsamar:  

Bente Forfang 

Arkiv:    K1-144, K1-614, 

K2-A10, K2-A20 

Objekt:       

Arkivsaknr 

13/1824  

 

 

BRUKSPLAN FOR SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 
 

Kva saka gjeld: 
Flora kommune treng ein bruksplan for skule- og barnehagebygg. I høyringsutkastet til 

kommuneplanen sin samfunnsdel er dette formulert slik, kap 1.1 pkt 8: 

 

Det skal utarbeidast ein bruksplan for skule- og barnehagebygg. Planen skal ta omsyn til kvaliteten 

på opplæringstilbodet, utnytting av kapasiteten i bygga, føreseilegheit for elevar og foreldre, 

nærskuleprinsippet og økonomisk forsvarlegheit. 

 

Rådmannen ser at det må gjerast eit omfattande utgreiingsarbeid for å finne fram til langsiktige 

løysingar kommunen vil vere tent med. I ei slik utgreiing vil fleire politiske utgreiingsvedtak inngå. 

 

 BYST-109/13 VEDTAK: Pkt 6. Bystyret ber om at det i den vidare prosessen vert vurdert 

økonomiske, driftsmessige og kapasitetsmessige konsekvensar av å bygge oppvekstsenter 

på Knapstadmarka, der det vert kombinert barnehage og skule (1-4 ) 

 BYST- 136/11 VEDTAK om utreiing av ein ny barnehageavdeling i Brandsøy. 

 BYST-094/10 VEDTAK om grupperom/klasserom på Florø barneskole knytt til auka bruk 

av Maurtua som arena for avlastning. 

 

 

 

 

FRAMLEGG TIL VEDTAK: 
 

1. Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a. Framskriving av dagens skulestruktur 

b. Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2. Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13 og 136/11. 

3. Utgreiinga skal vise konsekvensar for 



 

a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 

b. Utnytting av kapasitet i bygga 

c. Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d. Nærskuleprinsippet 

e. Økonomisk forsvarlegheit 

4. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 

5. Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

 

 

 

16.10.2013 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALET 

 

Framlegg: 

 

Framlegg frå Repr.Ola Teigen,AP: 

Nytt pkt.6: 

Rådmannen skal legge fram ei oversikt over konsekvensar ved å legge ned Nepjarhaugen 

barnehage. Saka skal vise innsparte driftsutgifter og potensialet for sal av eigedomen, evt. anna 

kommunal bruk av tomta. Sparte investeringar ved rehabilitering og finanskostnader skal framgå i 

saksutgreiinga saka skal vere klar til ein skal gjere vedtak om rehabilitering/oppgradering av 

Nepjarhaugen barnehage. 

 

Endring i pkt.2: 

"og 136/11" går ut. 

 

 

 

Røysting: 

Pkt.1 i rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 

Pkt.2 :Framlegget frå Teigen vart vedteke med 4 mot 3 røyster (Solheim,Helland,Hovland). 

Pkt.3,4 og 5 vart samrøystes vedtekne som tilrådd. 

Nytt pkt.6 frå Teigen fall med 4 mot 3 røyster. 

 

 

 

KUOP-040/13 VEDTAK: 

 

1. Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a. Framskriving av dagens skulestruktur 

b. Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2. Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13. 

3. Utgreiinga skal vise konsekvensar for 

a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 

b. Utnytting av kapasitet i bygga 



 

c. Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d. Nærskuleprinsippet 

e. Økonomisk forsvarlegheit 

4. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 

5. Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

 

 

29.10.2013 FORMANNSKAPET 

 

Framlegg: 

Rådmannen ber om at det i pkt.2 vert teke inn att:……..og 136/11.  

Ordførar fremja dette som sitt framlegg. 

 

Framlegg frå Repr.Bente Frøyen Steindal,AP: 

 

Tek opp att framlegget frå Teigen,AP i KUOP om nytt pkt.6. 

 

Steindal,AP ber om gruppemøte. 

 

 

Røysting: 

Det vart føreteke punktvis røysting slik: 

Pkt.1 vart samrøystes vedteke. 

Ordførar sitt tilleggsframlegg pkt.2 vart vedteke mot 4 røyster. 

Pkt.3,4 og 5 vart samrøystes vedtekne. 

Framlegget frå Steindal,AP pkt.6 fall mot 4 røyster. 

 

 

 

FORM-079/13 VEDTAK: 

 

 

1. Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a. Framskriving av dagens skulestruktur 

b. Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2. Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13 og 136/11. 

3. Utgreiinga skal vise konsekvensar for 

a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 

b. Utnytting av kapasitet i bygga 

c. Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d. Nærskuleprinsippet 

e. Økonomisk forsvarlegheit 

4. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 



 

5. Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2013 BYSTYRET 

 

(34 repr. tilstades, 1 repr. permittert) 

 

Framlegg: 

Framlegg frå Repr.Ola Teigen,AP: (Tek opp att sitt framlegg frå KUOP) 

Nytt pkt.6: 

Rådmannen skal legge fram ei oversikt over konsekvensar ved å legge ned Nepjarhaugen 

barnehage. Saka skal vise innsparte driftsutgifter og potensialet for sal av eigedomen, evt. anna 

kommunal bruk av tomta. Sparte investeringar ved rehabilitering og finanskostnader skal framgå i 

saksutgreiinga saka skal vere klar til ein skal gjere vedtak om rehabilitering/oppgradering av 

Nepjarhaugen barnehage. 

 

Endring i pkt.2: 

"og 136/11" går ut. 

 

 

Framlegg frå Repr.Nødseth, Eliasson,Djuvik og Holme: 

Sakstittel/saksnamn vert endra: tillegg " på Florelandet og i Brandsøy". 

 

Gruppermøter. 

 

Røysting: 

Framnlegget om tillegg i sakstittel vart samrøystes vedteke. 

Pkt.1 i tilrådinga vart samrøystes vedteken. 

Pkt.2, det vart røysta over framlegget frå Teigen mot formannskapet si tilråding, der formannskapet 

si tilråding vart vedteken med 19 mot 15 røyster. 

Pkt.3,4 og 5 vart samrøystes vedtekne. 

Pkt.6: Framlegget frå teigen fall mot 14 røyster. 

 

 

 

BYST-142/13 VEDTAK: 

Sakstittel endra til:  

Bruksplan for skule- og barnehagebygg på Florelandet og i Brandsøy 
 

1. Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a. Framskriving av dagens skulestruktur 

b. Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2. Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13 og 136/11. 

3. Utgreiinga skal vise konsekvensar for 

a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 



 

b. Utnytting av kapasitet i bygga 

c. Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d. Nærskuleprinsippet 

e. Økonomisk forsvarlegheit 

4. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 

5. Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

 

 

 

 

 

Terje Heggheim 

Rådmann  

 

Guri Langaas 

Kommunalsjef 

 



 

Innleiing: 

 
I sentrumsområdet er det fire barneskular: Brandsøy skule, Torvmyrane skule, Krokane skule og 

Florø barneskole. Alle desse skulane er 1-7-skular. Brandsøy skule og Torvmyrane skule er 

oppvekstsenter med både barnehage og skule. 

 

Elevtalet på sentrumsskulane nådde ein topp i 2004-2008. No er det samla elevtalet nede på same 

nivå som i 1999/2000. Dei neste årskulla som skal inn i desse skulane ligg i snitt på 140 barn, men i 

kullet som startar i 1. klasse hausten 2014 er det over 160 barn. 

 

Samla sett har skulane plass til alle elevar, men det er ikkje samsvar mellom foreldre sine ønske om 

skuleplass og kapasiteten på den enkelte skule. Mange foreldre ser på Florø barneskole som sin 

nærskule, sjølv om dei ikkje bur i det som etter lokal forskrift er opptaksområdet til skulen.  

 

Flora er ein nynorskkommune og alle skulane i Flora har nynorsk som målform. Når foreldra til 

minst ti elevar på eit årstrinn ønskjer opplæring på bokmål for sine barn, har dei rett til eiga 

språkgruppe. Etter opplæringslova er det fleirtalet av foreldra til desse elevane som vel kva for 

skule bokmålsgruppa skal høyre til. Dette er ein faktor som presser kapasiteten ved Florø 

barneskole. 

 

 

 

Ut frå folkeregisterdata ser elevtalstviklinga på barnetrinnet ut til å bli slik: 

Sentrumsområdet Elevar 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7.trinn 

2012-2013 943 133 121 133 139 134 151 132 

2013-2014 936 128 130 120 133 140 135 150 

2014-2015 948 162 128 130 120 133 140 135 

2015-2016 955 142 162 128 130 120 133 140 

2016-2017 954 139 142 162 128 130 120 133 

2017-2018 948 127 139 142 162 128 130 120 

2018-2019 947 119 127 139 142 162 128 130 



 

 

Dette er barn som er registrerte med bustadsadresse i sentrumsområdet per juli 2013. Det er ikkje 

berekna flytting inn eller ut av kommunen. 

 

Vurdering 

 

Bystyret har bedt om ei vurdering av økonomiske, driftsmessige og kapasitetsmessige 

konsekvensar av å bygge oppvekstsenter på Knapstadmarka, der det vert kombinert barnehage og 

skule (1-4 ) (BYST-109/13).  

 

Bystyret har bedt om ei utgreiing av ekstra barnehageavdeling i Brandsøy (BYST 136/11).  

 

Tilgang til grupperom for elevane på Florø barneskole er ei problemstilling knytt til auka bruk av 

avlastingstilbod ved Maurtua (BYST 094/10) Tilgang til skulebibliotek for Florø barneskole var 

oppe i Kultur- og oppvekstutvalet  som del av sak 032/13. 

 

Mange problemstillingar innan skule- og barnehageområdet grip inn i kvarandre, og kan difor ikkje 

løysast kvar for seg. Rådmannen ser behovet for ein bruksplan for skule- og barnehagebygg, og ber 

om mandat for utgreiingsarbeidet. 

 

Økonomiske konsekvensar 

 

Utgreiinga vil sjå på økonomiske konsekvensar for ulike alternativ for bruk av barnehage- og 

skulebygg. 

Rådmannen ber om fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet, kostnad avgrensa til kr 

500.000 

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m: 

 

Opplæringslova med forskrifter, lov om barnegager med forskrifter, forskrift om miljøretta 

helsevern i skular og barnehagar. 

 

 



 

          

 

FLORA 

KOMMUNE 

 
 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Kultur- og oppvekstutvalet 16.10.2013 040/13 

Formannskapet 29.10.2013 079/13 

Bystyret 05.11.2013 142/13 
 

 
 

 
 

 

 

Sakshandsamar:  

Bente Forfang 

Arkiv:    K1-144, K1-614, 

K2-A10, K2-A20 

Objekt:       

Arkivsaknr 

13/1824  

 

 

BRUKSPLAN FOR SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 
 

Kva saka gjeld: 
Flora kommune treng ein bruksplan for skule- og barnehagebygg. I høyringsutkastet til 

kommuneplanen sin samfunnsdel er dette formulert slik, kap 1.1 pkt 8: 

 

Det skal utarbeidast ein bruksplan for skule- og barnehagebygg. Planen skal ta omsyn til kvaliteten 

på opplæringstilbodet, utnytting av kapasiteten i bygga, føreseilegheit for elevar og foreldre, 

nærskuleprinsippet og økonomisk forsvarlegheit. 

 

Rådmannen ser at det må gjerast eit omfattande utgreiingsarbeid for å finne fram til langsiktige 

løysingar kommunen vil vere tent med. I ei slik utgreiing vil fleire politiske utgreiingsvedtak inngå. 

 

 BYST-109/13 VEDTAK: Pkt 6. Bystyret ber om at det i den vidare prosessen vert vurdert 

økonomiske, driftsmessige og kapasitetsmessige konsekvensar av å bygge oppvekstsenter 

på Knapstadmarka, der det vert kombinert barnehage og skule (1-4 ) 

 BYST- 136/11 VEDTAK om utreiing av ein ny barnehageavdeling i Brandsøy. 

 BYST-094/10 VEDTAK om grupperom/klasserom på Florø barneskole knytt til auka bruk 

av Maurtua som arena for avlastning. 

 

 

 

 

FRAMLEGG TIL VEDTAK: 
 

1. Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a. Framskriving av dagens skulestruktur 

b. Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2. Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13 og 136/11. 

3. Utgreiinga skal vise konsekvensar for 



 

a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 

b. Utnytting av kapasitet i bygga 

c. Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d. Nærskuleprinsippet 

e. Økonomisk forsvarlegheit 

4. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 

5. Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

 

 

 

16.10.2013 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALET 

 

Framlegg: 

 

Framlegg frå Repr.Ola Teigen,AP: 

Nytt pkt.6: 

Rådmannen skal legge fram ei oversikt over konsekvensar ved å legge ned Nepjarhaugen 

barnehage. Saka skal vise innsparte driftsutgifter og potensialet for sal av eigedomen, evt. anna 

kommunal bruk av tomta. Sparte investeringar ved rehabilitering og finanskostnader skal framgå i 

saksutgreiinga saka skal vere klar til ein skal gjere vedtak om rehabilitering/oppgradering av 

Nepjarhaugen barnehage. 

 

Endring i pkt.2: 

"og 136/11" går ut. 

 

 

 

Røysting: 

Pkt.1 i rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 

Pkt.2 :Framlegget frå Teigen vart vedteke med 4 mot 3 røyster (Solheim,Helland,Hovland). 

Pkt.3,4 og 5 vart samrøystes vedtekne som tilrådd. 

Nytt pkt.6 frå Teigen fall med 4 mot 3 røyster. 

 

 

 

KUOP-040/13 VEDTAK: 

 

1. Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a. Framskriving av dagens skulestruktur 

b. Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2. Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13. 

3. Utgreiinga skal vise konsekvensar for 

a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 

b. Utnytting av kapasitet i bygga 



 

c. Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d. Nærskuleprinsippet 

e. Økonomisk forsvarlegheit 

4. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 

5. Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

 

 

29.10.2013 FORMANNSKAPET 

 

Framlegg: 

Rådmannen ber om at det i pkt.2 vert teke inn att:……..og 136/11.  

Ordførar fremja dette som sitt framlegg. 

 

Framlegg frå Repr.Bente Frøyen Steindal,AP: 

 

Tek opp att framlegget frå Teigen,AP i KUOP om nytt pkt.6. 

 

Steindal,AP ber om gruppemøte. 

 

 

Røysting: 

Det vart føreteke punktvis røysting slik: 

Pkt.1 vart samrøystes vedteke. 

Ordførar sitt tilleggsframlegg pkt.2 vart vedteke mot 4 røyster. 

Pkt.3,4 og 5 vart samrøystes vedtekne. 

Framlegget frå Steindal,AP pkt.6 fall mot 4 røyster. 

 

 

 

FORM-079/13 VEDTAK: 

 

 

1. Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a. Framskriving av dagens skulestruktur 

b. Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2. Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13 og 136/11. 

3. Utgreiinga skal vise konsekvensar for 

a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 

b. Utnytting av kapasitet i bygga 

c. Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d. Nærskuleprinsippet 

e. Økonomisk forsvarlegheit 

4. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 



 

5. Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2013 BYSTYRET 

 

(34 repr. tilstades, 1 repr. permittert) 

 

Framlegg: 

Framlegg frå Repr.Ola Teigen,AP: (Tek opp att sitt framlegg frå KUOP) 

Nytt pkt.6: 

Rådmannen skal legge fram ei oversikt over konsekvensar ved å legge ned Nepjarhaugen 

barnehage. Saka skal vise innsparte driftsutgifter og potensialet for sal av eigedomen, evt. anna 

kommunal bruk av tomta. Sparte investeringar ved rehabilitering og finanskostnader skal framgå i 

saksutgreiinga saka skal vere klar til ein skal gjere vedtak om rehabilitering/oppgradering av 

Nepjarhaugen barnehage. 

 

Endring i pkt.2: 

"og 136/11" går ut. 

 

 

Framlegg frå Repr.Nødseth, Eliasson,Djuvik og Holme: 

Sakstittel/saksnamn vert endra: tillegg " på Florelandet og i Brandsøy". 

 

Gruppermøter. 

 

Røysting: 

Framnlegget om tillegg i sakstittel vart samrøystes vedteke. 

Pkt.1 i tilrådinga vart samrøystes vedteken. 

Pkt.2, det vart røysta over framlegget frå Teigen mot formannskapet si tilråding, der formannskapet 

si tilråding vart vedteken med 19 mot 15 røyster. 

Pkt.3,4 og 5 vart samrøystes vedtekne. 

Pkt.6: Framlegget frå teigen fall mot 14 røyster. 

 

 

 

BYST-142/13 VEDTAK: 

Sakstittel endra til:  

Bruksplan for skule- og barnehagebygg på Florelandet og i Brandsøy 
 

1. Kultur- og oppvekstutvalet ber rådmannen greie ut: 

a. Framskriving av dagens skulestruktur 

b. Ulike alternativ for aldersinndeling ved skulane 

c. Ny fordeling av areal til barnehage- og skuleføremål i eksisterande bygningsmasse 

2. Ulike alternativ etter pkt 1b skal ta omsyn til vedtak i sakene 109/13 og 136/11. 

3. Utgreiinga skal vise konsekvensar for 

a. Kvaliteten på opplæringstilbodet 



 

b. Utnytting av kapasitet i bygga 

c. Føreseilegheit for elevar og foreldre 

d. Nærskuleprinsippet 

e. Økonomisk forsvarlegheit 

4. Rådmannen får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. 

5. Saka vert å leggje fram for Kultur- og oppvekstutvalet innan juni 2014. 

 

 

 

 

 

 

Terje Heggheim 

Rådmann  

 

Guri Langaas 

Kommunalsjef 

 



 

Innleiing: 

 
I sentrumsområdet er det fire barneskular: Brandsøy skule, Torvmyrane skule, Krokane skule og 

Florø barneskole. Alle desse skulane er 1-7-skular. Brandsøy skule og Torvmyrane skule er 

oppvekstsenter med både barnehage og skule. 

 

Elevtalet på sentrumsskulane nådde ein topp i 2004-2008. No er det samla elevtalet nede på same 

nivå som i 1999/2000. Dei neste årskulla som skal inn i desse skulane ligg i snitt på 140 barn, men i 

kullet som startar i 1. klasse hausten 2014 er det over 160 barn. 

 

Samla sett har skulane plass til alle elevar, men det er ikkje samsvar mellom foreldre sine ønske om 

skuleplass og kapasiteten på den enkelte skule. Mange foreldre ser på Florø barneskole som sin 

nærskule, sjølv om dei ikkje bur i det som etter lokal forskrift er opptaksområdet til skulen.  

 

Flora er ein nynorskkommune og alle skulane i Flora har nynorsk som målform. Når foreldra til 

minst ti elevar på eit årstrinn ønskjer opplæring på bokmål for sine barn, har dei rett til eiga 

språkgruppe. Etter opplæringslova er det fleirtalet av foreldra til desse elevane som vel kva for 

skule bokmålsgruppa skal høyre til. Dette er ein faktor som presser kapasiteten ved Florø 

barneskole. 

 

 

 

Ut frå folkeregisterdata ser elevtalstviklinga på barnetrinnet ut til å bli slik: 

Sentrumsområdet Elevar 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7.trinn 

2012-2013 943 133 121 133 139 134 151 132 

2013-2014 936 128 130 120 133 140 135 150 

2014-2015 948 162 128 130 120 133 140 135 

2015-2016 955 142 162 128 130 120 133 140 

2016-2017 954 139 142 162 128 130 120 133 

2017-2018 948 127 139 142 162 128 130 120 

2018-2019 947 119 127 139 142 162 128 130 



 

 

Dette er barn som er registrerte med bustadsadresse i sentrumsområdet per juli 2013. Det er ikkje 

berekna flytting inn eller ut av kommunen. 

 

Vurdering 

 

Bystyret har bedt om ei vurdering av økonomiske, driftsmessige og kapasitetsmessige 

konsekvensar av å bygge oppvekstsenter på Knapstadmarka, der det vert kombinert barnehage og 

skule (1-4 ) (BYST-109/13).  

 

Bystyret har bedt om ei utgreiing av ekstra barnehageavdeling i Brandsøy (BYST 136/11).  

 

Tilgang til grupperom for elevane på Florø barneskole er ei problemstilling knytt til auka bruk av 

avlastingstilbod ved Maurtua (BYST 094/10) Tilgang til skulebibliotek for Florø barneskole var 

oppe i Kultur- og oppvekstutvalet  som del av sak 032/13. 

 

Mange problemstillingar innan skule- og barnehageområdet grip inn i kvarandre, og kan difor ikkje 

løysast kvar for seg. Rådmannen ser behovet for ein bruksplan for skule- og barnehagebygg, og ber 

om mandat for utgreiingsarbeidet. 

 

Økonomiske konsekvensar 

 

Utgreiinga vil sjå på økonomiske konsekvensar for ulike alternativ for bruk av barnehage- og 

skulebygg. 

Rådmannen ber om fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet, kostnad avgrensa til kr 

500.000 

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m: 

 

Opplæringslova med forskrifter, lov om barnegager med forskrifter, forskrift om miljøretta 

helsevern i skular og barnehagar. 

 

 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 

Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
037/14 Kultur- og 

oppvekstutvalet 
PS 18.11.2014 

 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Edvin Helgheim K2 - L32 

 
14/2255 

   
 
Vegnamn Fjord Base 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Flora kommune fastset vegnamn på Fjord Base. 
2. Vegar/område mot vest får namnet Botnaneset. 
3. Veg mot aust får namnet Botnastranda. 

 

 
 
 
  



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
Saksopplysningar: 
Kva saka gjeld: 
Fjord Base har bedd om at Flora kommune fastset vegnamn inne på baseområdet slik at hus og 
eigedommar blir matrikkelført og kan koordinatfestast av omsyn til blålysetatane. 

Innleiing: 
Fjord Baseer eit privat eigd område. Eigarane av basen har likevel bedd om at Flora kommune fastset 
namn på hovudvegane på baseområdet. Føremålet med dette er å sikre at det blir lettare for t.d. brann 
og politi å finne fram ved utrykning. Viss eigedommane skal matrikkelførast og få ein koordinat som 
ein kan navigere etter, er det ein føresetnad Flora kommune fastsetje namnet. Dette er òg stadfesta av 
Kartverket. 

Det er tre hovudvegar på området, ein sentral veg der basen først blei bygt ut, med ein sideveg mot 
baseområdet i vest. Så er det òg bygt ein veg mot aust innover baseområdet på Botnastranda til grensa 
av eigdommen til Fjord Base. Eigarane av basen gjer framlegg om vegane i vest får fellesnamnet 
Botnaneset, og vegen mot aust får namnet Botnastranda. 

Vurdering: 
I samsvar med tilråding frå Kartverket bør Flora kommune setje namn på vegane. Når det gjeld namna 
som Fjord Base foreslår, så bygger begge på lokal stadnamntradisjon. Dette er sterkt tilrådd i 
språkrådet si rettleiing for fastsetjing av vegnamn og i matrikkellova. I dialogen med Fjord Base i 
arbeidet med denne saka, var det først eit ønske frå basen at sidevegen mot vest skulle få eige namn. 
Frå Flora kommune vart det spelt inn eit framlegg om å gje denne vegen namnet Gjertvågneset, som er 
eit gammalt namn for det vestlegaste området på basen. Men Fjord Base støtta då vårt alternative 
framlegg om å bruke Botrnaneset som felles namn for området. Etter rådmannen si vurdering er det 
uproblematisk sidan området er konsentrert og avgrensa. Det er nummereringa som saman med 
namnet blir innført i matrikkelen og koordinatfesta, og som er avgjerande for korleis ein kan navigere 
på området. Begge namna blir då i forma områdenamn som òg omfattar sidevegar. 

Når vedtaket er gjort, skal det sendast inn til stadnamntenesta i språkrådet, som kan ha merknad til 
skrivemåten for namnet, ikkje kva namn som er valt. Det same gjelde andre som ev. vil klage på 
namnet i høyringsrunda etter vedtaket. Dersom det ikkje kjem merkander, står namnet slik det er 
vedteke. Viss det er merknader eller klager, vil saka komme oppatt i Kultur- og oppvekstutvalet på ny, 
og dersom det ikkje blir teke omsyn til klagane/merknadane, kan stadnamntenesta reise namnesak. 
Denne prosessen kunne vore gjennomført før det er gjort vedtak om namn, men rådmannen vurderer 
det som lite truleg at det ville vere merknader til desse namna. Flora kommune har brukt 
stadnamnkompetansen i Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane til å vurdere namna. Konklusjonen derifrå 
er at alle tre rnamna er gode og i samsvar med lokal stadnamntradisjon. 

Det kan oppstå ein ny situasjon dersom vegen langs Botnastranda blir samanhengande lenger austover, 
frå Fjord Base og innover til naboeigedommane. Det er svært lite truleg at dette skjer, fordi 
baseområdet er eit lukka område. Men om det skulle skje, ville det vere aktuelt å la heile vegen få 
namnet Botnastranda. Men eigedommane austover kan no enten adresserast mot Nordsidevegen (RV5) 
eller få eit eige namn med eiga avkøyrsle til RV5. Sameleis kan det komme ei endring mot vest, 
dersom baseområdet blir bygt ut over småøyane mot Rota,  i samsvar med reguleringsplanen for 
området. Dette blir vurdert dersom eller når det er aktuelt.   

Økonomiske konsekvensar: 
Dette er eit privat område, og eigarane tar kostnadene med skilting. 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
Miljømessige konsekvensar: 
Ingen 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
- Lov om stadnamn. 
- Lov om eigedomsregistrering/Matrikkellova (kapittel 6.6.1).  
- Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikklova. Adresseveileder (www.statkart.no) 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Kart Fjord Base, namnesak 
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