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Høring - Tidlig innsats i skolen 
 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i opplæringsloven og 

friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv 

opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengende 

etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å 

samarbeide med andre kommunale tjenester.  

 

Merk særlig at KS har gitt uttrykk for at nye lovbestemmelser ikke anses som nødvendige. KS 

viser til at det etter gjeldende rett er en plikt til tilpasset opplæring og forsterket innsats for 1. til 

4. klasse. Skolene har etter annet regelverk også en plikt til samarbeid med andre etater. KS har 

videre gitt uttrykk for at de foreslåtte reglenes innhold og rekkevidde ikke er tilstrekkelig klar. De 

mener de foreslåtte reglene antas å ville utløse nye krav til internkontroll i kommunen, bli 

gjenstand for statlig tilsyn og aktualisere nærmere saksbehandling i enkeltsaker, selv om 

bestemmelsene ikke er knyttet opp mot reglene om enkeltvedtak. Reglene vil sannsynligvis også 

bli brukt som grunnlag/argument for erstatningskrav mot kommuner. 

 

Legeforeningen ber spesielt om foreningsleddenes syn på forslaget om Kunnskapsdepartementets 

forslag om å innføre plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester. Vil dette 

styrke samarbeidet mellom skole og helsetjenestene om barn som trenger ekstra hjelp og 

oppfølging? 
 

Les mer på Kunnskapsdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-

forslag-til-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-tidlig-innsats-i-

skolen/id2556191/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%

C3%B8ringer-14.06.2017  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

1. september. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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