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Lokal veileder mot vold i nære relasjoner  
 

Arkivsaksnr.: 16/3102   Arkiv: F74  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

4/16 Ungdomsrådet 07.06.2016 

21/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Initiativet til den lokale veilederen Vold i nære relasjoner kommer fra Politiråd i 2015, der 

det ble vedtatt å utarbeide en lokal handlingsplan/veileder.  

Bakgrunnen er at politiet ser en økning i antall saker på dette feltet.  Riksadvokaten og ulike 

statsråder varslet større fokus på vold mot barn i 2015. Politiet vil derfor intensivere arbeidet 

med familievoldssaker i tiden framover.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Målet med veilederen er å øke kunnskapen og samhandlingen mellom de ulike tjenesteyterne 

i kommunen og det øvrige hjelpeapparatet for å bli bedre på forebygging av, og ikke minst på 

samhandling ovenfor de som opplever Vold i nære relasjoner.  

Veilederen har sitt hovedfokus på vold der barn er en del av bildet, -  enten som direkte 

voldsutsatt eller som vitne til vold.  

 

Alle barn skal oppleve gode og trygge oppvekstsvilkår. De skal kunne føle seg trygge i sitt 

nærmiljø, i barnehagen og på skolen. Ringerike kommune har nulltoleranse mot vold, og 

dette innebærer at alle ansatte skal så langt det står i deres makt, gjøre sitt for å forhindre at 

barn og unge utsettes for vold. 

 

Offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at innbyggerne ivaretas og kan leve i et 

samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn og 

unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier.  

 

Barnevernet og politiet har en spesiell rolle i forhold til slike saker. Når det oppstår mistanke 

om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal 

barnevernstjenesten kobles inn og styre den videre håndtering. Barnevernet bringer saken 

videre til politiet for eventuell etterforskning. Det er viktig med klar og tydelig saksgang i 

slike saker, - helt fra oppdagelsesfasen og til saken ligger hos politi og barnevern. 
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Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet 

frem en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i 

nære relasjoner og et forslag til handlingsplan på feltet. 

 

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende 

tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 

samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte 

instans og at rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens 

handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes 

utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret handlingsplan mot vold i nære relasjoner for 

Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle kommunalområdene og politikerne 

til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se veilederen og handlingsplanen 

i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn i det som står 

beskrevet i veilederen. 

 

Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er 

mistanke om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for 

hvordan vi håndterer disse sakene. Offentlig ansatte er forpliktet til å gjøre det de kan for å 

forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Ansatte har også et ansvar for 

hverandre som kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan, boligsosial handlingsplan og planer innen psykisk 

helsearbeid vil være tilgrensede kommunale planer/ arbeidsområder. Eksempelvis vil en 

restriktiv ruspolitikk og et styrket tilbud til rusavhengige være viktig forebyggende arbeid for 

bekjempelse av vold og kriminalitet. Videre er tilpassede boliger en sentral faktor for at 

voldsutsatte skal kunne bryte ut av voldelige forhold og starte et nytt liv. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til at både politiet og kommunale tjenester har et felles fokus på å 

forebygge og håndtere Vold i nære relasjoner. Veilederen vil være nyttige hjelpemiddel for 

ansatte i ulike deler av kommunen til dette formålet. Rådmannen tilrår at veilederen vedtas. 

 

 

 

 

Vedlegg 
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Veileder mot vold i nære relasjoner. Ringerike kommune, 2016. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Uttalelse fra Ringerike kommune til søknad fra Ringerike Montessori A/S  
 

Arkivsaksnr.: 16/3130   Arkiv: A06  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune avgir uttalelse knyttet til Ringerike Montessori A/S søknad om oppstart 

av montessoriskole på Ask. 

 

 

Innledning 

Ringerike kommunestyre har fattet i sak 66/14 vedtak om at Stranden skole skulle legges ned 

etter avslutningen av skoleåret 2013/2014. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 94/15 at skoleanlegget på Ask skulle selges til Stranden skole 

Eiendom A/S.   

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Montessori A/S søkte 1. februar 2016 Utdanningsdirektoratet om oppstart av 

montessoriskole for elever på 1. – 7. trinn. Selskapets formål er å eie og drive 

montessoribarnehage og -skole på Ask i Ringerike.   

 

Søknaden ble avslått på grunn av formelle mangler ved søknaden. Avslaget ble påklaget, og 

direktoratet har besluttet å foreta en fullstendig saksbehandling av søknaden og 

Ringerike kommune er anmodet om å avgi en uttalelse.  

Uttalefristen er 3 måneder fra 13.05.16. 

 

 Utkast til uttalelse følger vedlagt. 

 

Private grunnskoler i Ringerike 

I lokalene til nedlagte Vegård skole, starter Steinsfjorden skole S/A Montessoriskole fra 

kommende skoleår. I Åsbygda ligger Ringerike Steinerskole. 

Disse to skolene tar inn elever fra både Ringerike kommune og nabokommunene, og vurderes 

for tiden å dekke behovet for skoler med alternativ pedagogikk i regionen. 

En eventuell etablering av en ny montesorriskole på Ask vil ha små konsekvenser for den 

kommunale skolestrukturen i Ringerike. Men en ny montessoriskole kan virke uheldig for 

Steinsfjorden skole S/A (montessoriskole) som er under etablering i Åsa. 

 

Økonomi 

Kommunen mottar et statlig rammetilskudd som blant annet skal dekke grunnskoledrift. Ved 

beregning av rammetilskuddet, blir det foretatt et fratrekk for hver elev som får opplæring 
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ved private grunnskoler. Ringerike kommune må uavhengig av skolens eierskap dekke 

eventuelle kostnader til skoleskyss og spesialunderving. 

Ringerike kommunes kostnader til grunnskoledrift pr. elev er litt lavere enn det kommunen 

trekkes for i rammetilskudd for hver elev ved private grunnskoler. 

Oppstart av Ringerike Montessori A/S vil bare påvirke økonomien i liten grad. 

 

Andre skolefaglige hensyn 

Ringerike kommune forutsetter at Ringerike Montessori A/S ved en eventuell godkjenning av 

søknaden fra Utdanningsdirektoratet bemanner og drifter skolen i tråd med innsendt søknad 

og friskoleloven. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener et begrenset antall private skoler i en kommune på Ringerikes størrelse 

utgjør et berikende supplement til den offentlige grunnskolen. 

De to private grunnskolene, Ringerike Steinerskole og Steinsfjorden skole S/A vurderes å 

dekke dette behovet. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å si nei til at Ringerike 

Montessori A/S får etablere montessoriskole på Ask. 

 

Vedlegg 

Søknad fra Ringerike Montessori A/S med vedlegg. 

Utkast til uttalelse fra Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 

 rådmann 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med prosedyrer  
 

Arkivsaksnr.: 16/3192   Arkiv: 233 A10 &88  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Retningslinjer og prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ved nyetablering, utvidelser, vesentlige endringer i vedtatte tiltak og 

overdragelse/salg av barnehager slik de fremkommer vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Frem til 2011 hadde kommunen plikt til å gi tilskudd til ordinær drift til alle godkjente ikke-

kommunale barnehager. 

Fra og med 1. januar 2011 ble det gjort endringer i barnehageloven som følge av 

omleggingen til rammefinansieringen av barnehagesektoren. Dette gjelder barnehagelovens 

§§ 8 og 14 med tilhørende forskrift om likeverdig økonomisk behandling ved tildeling av 

offentlige midler. § 14: 

Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i 

kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren ble 

rammefinansiert. 

Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. 

 

For barnehageplasser som etableres etter 01.01.2011 er det altså opp til kommunens skjønn å 

finansiere nye, ikke-kommunale barnehageplasser. 

Hensikten med denne saken er å legge frem hvilke retningslinjer som skal gjelde ved tildeling 

av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Plan for barnehageutbygging skal 

rulleres hvert 4. år.  

Bakgrunn 

Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra 

kommunens to år gamle regnskap. Dette blir videreført i den nye finansieringsordningen, som 

trådte i kraft 1. januar 2016. Det betyr at det fremdeles er kommunens utgifter i egne 

kommunale barnehager to år før tilskudds året som er beregningsgrunnlaget for 

driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskudds året 2016 skal kommunen bruke 

kommuneregnskapet for 2014 i tilskuddsberegningen. Jfr. Ringerike kommunes praksis sak 

nr. 14/2898,  

 

Beskrivelse av saken 
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Kommunen stiller som vilkår for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alt 

godkjent leke- og oppholdsareal skal utnyttes, samt at den oppsatte framdriftsplan for tiltak 

som er medtatt i barnehageutbyggingsplanen følges. 

Retningslinjene for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager vil 

gjelde: 

 Nyetablering 

 Økning av antall barnehageplasser i eksisterende barnehager 

 Eierskifte 

 Overdragelse/salg av barnehager 

 Ved vesentlige endringer i vedtatte tiltak i plan for barnehageutbygging. Med 

økning/vesentlige endringer menes her en utvidelse med 9 barn under 3 år eller 18 

barn over 3 år eller mer. Mindre aktivitetsøkning vil bli regulert ved vedtatt 

telledatoene. 

 

Søknader om kommunalt tilskudd til nye plasser i forbindelse med nyetablering og utvidelse 

foreslås behandlet politisk to ganger årlig. Hoved utvalg Oppvekst og kultur har fullmakt til å 

vedta å gi kommunalt vedtak etter Kommunestyrets delegering av avgjørelsesmyndighet i 

Ringerike kommune (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013). Kommunestyrets 

avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende områder når det gjelder 

prinsipielle avgjørelser i:  
Pkt. 7 Lov om barnehager 17. juni 2005 nr. 64. 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert rådmannen. 

 
Kommunestyre vedtok i sak 13/2956-13 Barnehageplan i Ringerike kommune. I planen ble 

det skissert at Rådmannen vurderer det å kunne tilby tilstrekkelig barnehageplasser som en av 

forutsetningene for å kunne utvikle kommunen til et attraktivt boområde, både for allerede 

bosatte i kommunen og for å oppnå ønsket tilflytting. Ny barnehageplan utarbeides som en 

oppfølging av barnehage-, skolebehovsanalysen.   

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-

kommunale barnehager med prosedyrer vedtas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
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Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager med prosedyrer 

Ringerike kommune. 

  

 

Ringerike kommune, 24.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Forebyggende program; skolemiljø - skoler med barnetrinn  
 

Arkivsaksnr.: 16/3140   Arkiv: B08  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar informasjonen om forebyggende program til 

orientering. 

Programmet «Mitt valg» er kommunens foretrukne program som benyttes på barnetrinnet ved 

kommunens skoler. 

 

 

Saksutredning 

Arbeidet med elevmiljø og trivsel ved skolene er særdeles viktig. Lions club på Ringerike har 

i mange år bidratt med skolering av ansatte og materiell i dette arbeidet gjennom bruk av 

undervisningsopplegg fra stiftelsen «Mitt valg». 

«Mitt valg» er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og 

emosjonell kompetanse.  Det skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er 

å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å 

skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring. 

Gjennom programmet «Mitt valg», trener barn og unge i å ta ansvar og sette grenser, 

kommunisere godt, bygge selvfølelse, ta beslutninger og sette seg mål. 

Programmet teori- og forskningsbasert, har fokus på hele læringsmiljøet, der dilemmaer rundt 

valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp. Programmet brukes alene og suppleres med 

andre programmer. Utdanningsdirektoratet har plassert «Mitt valg» i den gruppen 

programmer som kan vise ”dokumenterte resultater”.  

For at lærer skal kunne bruke dette materiellet må de gjennomgå et kurs. Materiellet er bygd 

som leksjoner, og har også en praktisk relevant innretning. 

 

Programmet «Mitt valg» er tatt i bruk ved samtlige skoler fra 1.-7.trinn, og er kommunens 

foretrukne og felles forebyggende program. Dette er ikke til hinder for at skoler kan bruke 

andre forebyggende program i tillegg til «Mitt valg». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 
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Rådmannen ser det som viktig at Ringerikesskolen har en felles plan og program for det 

forebyggende arbeidet for å skape gode skolemiljø. 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Endringer i opplæringsloven på høring  
 

Arkivsaksnr.: 16/3336   Arkiv: B10 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om endringer i opplæringsloven – nytt kapittel om skolemiljø, tas til orientering. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringen oppnevnte i august 2013 et utvalg, Djupedalutvalget, for å vurdere de samlede 

virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og 

uønskede hendelser i skolen. Utvalget avgav sin utredning i mars 2015. 

Denne ble sendt ut på høring, - Ringerike kommune ved Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur (HOK) avgav høringsuttalelse datert 10.06.15. Denne følger saken som vedlegg. 

 

Kunnskapsdepartementet har nå vurdert alle innspillene de fikk i høringsrunden våren 2015, 

og har kommet med konkrete forslag til endringer i opplæringsloven. Dette er nå sendt ut på 

høring. 

 

Det foreslås blant annet: 

 ny aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som krenker elever 

 ny håndheving ved brudd på aktivitetsplikten 

 hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten 

 hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på 

aktivitetsplikten 

 ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapitlet om 

skolemiljø 

 

Hele høringsnotatet følger denne saken som vedlegg. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at de foreslåtte endringene i opplæringsloven vil styrke elevens rett til et godt 

skolemiljø. HOK avgav uttalelse til Djupedalutvalgets innstilling i fjor, og anbefales å ta de 

foreslåtte endingene i opplæringsloven til informasjon. 

 

Vedlegg 

 

 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Nytt kapittel om 

skolemiljø 

 Høringsnotat med forslag til endringer 

HOK´s avgitte uttalelse av 16.06.15. 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 16/3102-1   Arkiv: F74  

 

Veileder - Vold i nære relasjoner  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Initiativet til den lokale veilederen Vold i nære relasjoner kommer fra Politiråd i 2015, der 

det ble vedtatt å utarbeide en lokal handlingsplan/veileder.  

Bakgrunnen er at politiet ser en økning i antall saker på dette feltet.  Riksadvokaten og ulike 

statsråder varslet større fokus på vold mot barn i 2015. Politiet vil derfor intensivere arbeidet 

med familievoldssaker i tiden framover.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Målet med veilederen er å øke kunnskapen og samhandlingen mellom de ulike 

tjenesteyterne i kommunen og det øvrige hjelpeapparatet for å bli bedre på forebygging av, 

og ikke minst på samhandling ovenfor de som opplever Vold i nære relasjoner.  

Veilederen har sitt hovedfokus på vold der barn er en del av bildet, -  enten som direkte 

voldsutsatt eller som vitne til vold.  

 

Alle barn skal oppleve gode og trygge oppvekstsvilkår. De skal kunne føle seg trygge i sitt 

nærmiljø, i barnehagen og på skolen. Ringerike kommune har nulltoleranse mot vold, og 

dette innebærer at alle ansatte skal så langt det står i deres makt, gjøre sitt for å forhindre at 

barn og unge utsettes for vold. 



 

Offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at innbyggerne ivaretas og kan leve i et 

samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn 

og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier.  

 

Barnevernet og politiet har en spesiell rolle i forhold til slike saker. Når det oppstår mistanke 

om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal 

barnevernstjenesten kobles inn og styre den videre håndtering. Barnevernet bringer saken 

videre til politiet for eventuell etterforskning. Det er viktig med klar og tydelig saksgang i 

slike saker, - helt fra oppdagelsesfasen og til saken ligger hos politi og barnevern. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet 

frem en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i 

nære relasjoner og et forslag til handlingsplan på feltet. 

 

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende 

tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 

samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte 

instans og at rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens 

handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes 

utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret handlingsplan mot vold i nære relasjoner for 

Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle kommunalområdene og politikerne 

til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se veilederen og 

handlingsplanen i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn i det 

som står beskrevet i veilederen. 

 

Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er 

mistanke om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for 

hvordan vi håndterer disse sakene. Offentlig ansatte er forpliktet til å gjøre det de kan for å 

forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Ansatte har også et ansvar for 

hverandre som kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan, boligsosial handlingsplan og planer innen psykisk 

helsearbeid vil være tilgrensede kommunale planer/ arbeidsområder. Eksempelvis vil en 

restriktiv ruspolitikk og et styrket tilbud til rusavhengige være viktig forebyggende arbeid 

for bekjempelse av vold og kriminalitet. Videre er tilpassede boliger en sentral faktor for at 

voldsutsatte skal kunne bryte ut av voldelige forhold og starte et nytt liv. 

 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen er positiv til at både politiet og kommunale tjenester har et felles fokus på å 

forebygge og håndtere Vold i nære relasjoner. Veilederen vil være nyttige hjelpemiddel for 

ansatte i ulike deler av kommunen til dette formålet. Rådmannen tilrår at veilederen vedtas. 

 

Vedlegg 

Veileder mot vold i nære relasjoner. Ringerike kommune, 2016. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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1. Bakgrunn og mandat 

1.1 Bakgrunn 
Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. Ofte 
er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever mange 
voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig belastning for 
voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. 

Manglende bevissthet og kunnskap om vold i nære relasjoner, liten oversikt over behandlingstilbud og 
tjenestene, og mangelfullt samarbeid, kan være et vesentlig hinder for å gi et godt tilbud til den som 
rammes av volden. 

All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan 
leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. 

” Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å 
bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner, ”(Vendepunkt 2007). 

”Alle har rett til et liv i trygghet og sikkerhet. Den som utsettes for vold og trusler, har krav på bistand 
og beskyttelse. Tilbudet skal være av god kvalitet, individuelt tilpasset og tilgjengelig for alle som har 
behov for det. Den voldsutsatte, samt barn som opplever vold mot nærstående, skal få samfunnets 
støtte til å leve et normalt liv i frihet, men med utgangspunkt i egne ressurser og behov, ”(Vendepunkt, 
2007). 

Vold er en kriminell handling og skal behandles deretter. Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares 
som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering. 

I bestillingen legges det vekt på en helhetlig tverrfaglig forståelse vedr. utarbeidelse av 
handlingsplanen, rutiner og innføringen av disse. 

• Utarbeide rutiner for kartlegging, utredning og avklaring av tiltak. Rutinene avspeiler 
hensiktsmessig samhandling og ansvarsavklaring, og skal være godt kjent og godkjent av alle 
aktuelle aktører i kommunen. 

• Implementere rutinene i alle ledd/enheter i kommunen. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 

Mona Dalen, leder barneverntjenesten, Belinda Gjærlow, leder forebyggende barn og unge, Miriam 
Rasch, leder Krisesenteret, Karianne Berg, SLT koordinator 

Hvis planen og innsatsen mot vold i nære relasjoner skal lykkes, må den politiske og administrative 
ledelse ønske at målene skal nås, og alle må være med å prioritere dette arbeidet.  

Handlingsplanen og forebygging av vold er en god investering for en tryggere fremtid, en bedre 
kommune å bo og vokse opp i, som over tid gir mindre behov for hjelpetjenester, sosialhjelp, 
barnevernstiltak og helsehjelp. 

Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling må vektlegges i framtiden for å få nødvendige og 
helhetlige tilbud til voldsutsatte. Målet er at de fleste tiltak ikke skal utløse ekstra kostnader, men 
gjennomføres innenfor eksisterende rammer. 

1.2 Veileder – Handlingsplan, hvorfor og for hvem 
Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet frem en 
veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i nære relasjoner.  

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende tilbud, 
roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 
samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte instans og at 
rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens handlingsplaner mot vold i nære 
relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle 
kommunalområdene og politikerne til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se 
veilederen og handlingsplanen i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn 
i det som står beskrevet i veilederen. 
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Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er mistanke 
om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for hvordan vi 
håndterer disse sakene. Som offentlig ansatt er man forpliktet til å gjøre det som står i sin makt for å 
forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Vi har også et ansvar for hverandre som 
kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

1.3 Avgrensninger 
Holdningsskapende og forebyggende arbeid 

En viktig og avgjørende del av voldsbekjempelse dreier seg om å drive forebyggende arbeid. Dette 
dreier seg om å endre holdninger og å legge et grunnlag for at vold eller trusler om vold ikke skal skje. 

Forebygging kan og skal drives på mange arenaer og er et stort og vanskelig felt. Det forskes på hva 
slags forebygging som gir effekt, og hva slags forebygging en ikke kan se effekt av.  

Denne veilederen tar i svært liten grad for seg forebyggende arbeid.  

I handlingsplanen derimot, vil tiltak som bidrar til holdningsendring og som virker forebyggende være 
et viktig satsningsområde.  

Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn og voksne, menneskehandel og psykisk helsearbeid 
omtales ikke i veilederen, men innsatsen for å bekjempe vold vil også innbefatte disse formene for 
vold. Det registreres samtidig at de fleste seksuelle overgrep blir begått av en person som den 
krenkende har en relasjon til. Dette gjør det nødvendig å se på ulike tiltak og forbyggende arbeid mot 
dette i handlingsplanen. 

Et samarbeid med politiet er helt nødvendig i arbeidet mot vold i nære relasjoner, og politiets fokus og 
rolle har vært sentral i dette arbeidet. Samtidig vil det også være andre samarbeidspartnere utenfor 
Ringerike kommunes tilbud og tjenester som er aktuelle i arbeidet mot vold i nære relasjoner, som vi 
ikke går nærmere inn på i veilederen og handlingsplanen. For eksempel sykehuset, stiftelser, frivillige 
eller private organisasjoner. Dette fordi det i hovedsak er en veileder for de kommunale tjenestene, og 
fordi mange av henvisningene til spesialisttjenestene vanligvis går via fastlegen. 

  



Ringer ike  kommune   5  Ve i leder ,  vo ld  i  nære  re las jone r  

2. Hva er vold i nære relasjoner 

Vold i nære relasjoner 

I forbindelse med statlig innsats mot vold i hjemmet og i familien ble begrepet ”Vold i nære relasjoner” 
tatt i bruk. Man fant at begreper som ”Familievold” eller ”Vold i hjemmet” kunne ekskludere deler av 
målgruppen. ”Vold i nære relasjoner” er derfor blitt et standardisert begrep hvor voldsutøver og offer er 
knyttet til hverandre ved for eksempel familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i 
hverdagen. 

Hva er vold 

• Vold kan utføres både fysisk og psykisk og er i hovedsak en handling som påfører en annen 
person skade eller smerte. 

• Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen 
skader, smerter, skremmer eller krenker får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller 
slutte å gjøre noe den vil (Isdal, 2003, Alternativ til Vold). 

For å kunne vurdere om det er vold eller ikke, må dette vurderes ut fra fire ulike aspekter: 

1)Handlingens budskap, 2) Hensikt, 3) Konsekvens og 4) Handlingen i seg selv. 

Voksne og barn som opplever massiv og regelmessig redsel og utrygghet, kan utvikle store psykiske 
vansker. 

Ulike typer vold 

Fysisk vold er alle former for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske (eks: 
slag, spark, bitt, kvelertak, holding, vri armen, ørefik). 

Psykisk vold er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader 
eller krenker dine nærmeste. Den psykiske volden har offerets psykiske tilstand, følelser og tanker 
som direkte eller indirekte mål. Barn som lever i og er vitne til fars/mors vold mot mor/far, utsettes for 
psykisk vold. Psykisk vold kan være når en utsettes for indirekte- eller direkte trussel, degraderende 
og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering eller emosjonell vold. Indirekte trusler er 
alle andre måter å formidle en mulig fare eller voldelig konsekvens på, som ikke er en direkte trussel. 
Kroppen, stemmen, blikket. Søke å påvirke ved å virke skremmende. Ytringen er ikke påfallende 
dersom de ikke settes i en annen sammenheng. Hvis en person er blitt utsatt for vold en gang kan det 
være nok å si «du husker hva som skjedde sist?» 

Materiell vold er utagerende adferd og sinne (eks: knuse eller kaste ting, slå i vegg/dør). 

Seksuell vold. Denne metoden brukes ofte for å kontrollere og ydmyke den andre. For eksempel, 
berøring mot sin egen vilje, påtvungen seksuell aktivitet, seksuell trakassering, incest. 

Latent vold betyr å gå på nåler, være på vakt, vente på volden eller tilpasse seg atferd for å forhindre 
en fremtidig voldshandling.  

Kontrollerende atferd. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og 
kontroll over sin partner/ familie. Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre 
maktmidler som krenker og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren 
å handle slik at partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold.  

Eksempler på dette kan være: 

- Økonomisk kontroll: Nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over 
pengene. 

- Sette barna opp mot partner: True med å kontakte barnevernet dersom partner vil reise, beskrive 
partneren på en krenkende måte overfor barna. 

- Trusler: Utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer. True med å 
sette ut rykter om partner til de samme.  

- Dominerende atferd: Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner i påsyn av andre. 

- Sette partner i forlegenhet: Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker partneren.  
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-Isolasjon: Kontrollere hva partneren gjør, hvor partneren er, og hvem partneren er sammen med. 
Kontroll på hva partner snakker med andre om. 

Vitne til vold 

Moderne forskning levner ingen tvil om at barn som er vitne til at nære omsorgspersoner utsettes for 
vold får minst de samme skadevirkninger som barn som får volden direkte rettet mot seg selv. Det 
anses følgelig som like presserende å hindre at barn opplever vold mot andre som å skjerme barn for 
selv å bli utsatt for vold. 

Ære og æres-relatert vold − Begrepet ”ære” 

Ære er et positivt begrep som forbindes med sosial anerkjennelse, selvfølelse og selvrespekt. 
Verdiene varier i de ulike samfunn. Ære er et spørsmål om velferd, status og posisjon. Noen punkter 
om ære under: 

 

• Det er et sett av regler som spesifiserer hva som gir, og ikke gir ære. 

• Brytes reglene, mistes æren. 

• Ære kan ikke økes, bare mistes - og eventuelt gjenvinnes. 

• Familiemedlemmer har felles ære. 

• Verdienes vurderinger er viktigere enn personens egen moral. 

• Ære har en kjønnet dimensjon. 

• Ære har en maktdimensjon. 

 

Begrepet ”æres relatert vold” 

Om ”gjenopprettelse” av ære innebærer vold, benyttes ofte begrepet æres-relatert vold. Noen punkter 
om det under: 

• Vold som oppstår innenfor nære familiære relasjoner. 

• Når familiens omdømme står i fare for å svertes. 

• Ofre er ofte kvinner. 

• Initieres ofte av deler av storfamilien eller nære nettverk. 

• Utøver er familiemedlemmer både lokalt og internasjonalt. 

• Oppstår spesielt i situasjoner som er preget av sosial forandring, hvor stor familiens identitet 
er under press, eks. bosetting i et annet land. 

Ekstrem kontroll/tvangsgiftet 

I noen kulturer brukes æres-relatert vold og ekstrem kontroll til å gifte bort barn mot deres vilje.  

Tvangsekteskap er et overgrep mot menneskets rett til å velge ektefelle. Denne friheten er nedfelt i 
internasjonale konvensjoner. Historisk har tvangsekteskap i større eller mindre grad vært et vanlig 
fenomen også i Norge. Tradisjonen blir mer og mer sjelden, men forekommer fortsatt, og selv om det 
ikke finnes klare tall på forekomsten i Norge, er det viktig å forebygge at denne maktbruken finner 
sted.  

Kjønnslemlestelse/omskjæring  

Dette er en fellesbetegnelse på alle typer inngrep der ytre kvinnelige kjønnsorgan blir varig skadet, og 
der inngrepet blir gjort av andre årsaker enn medisinsk behandling. 

Kjønnslemlestelse er vold mot kvinner. På verdensbasis er mellom 100-144 millioner jenter og kvinner 
utsatt for dette voldelige inngrepet. I Afrika har 34 land lang tradisjon for kjønnslemlesting av kvinner, 
og i Asia har 6 land denne tradisjonen. I noen land er det opp til 80-90 % av kvinnene som er 
kjønnslemlestet.Tradisjonen er flere tusen år gammel, og det kreves langvarig innsats både nasjonalt 
og internasjonalt for å bekjempe denne tradisjonen. Her er det spesielt viktig med kunnskap og 
forebyggende arbeid. 
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3. Omfang av vold 

3.1 Stabilitet i anmeldt voldskriminalitet i Norge 
I 2010 ble 25 900 voldslovbrudd anmeldt, hvorav 7 000 er trusler og 18 300 er tilfeller av fysisk vold. 
Dette er på nivå med de foregående tre-fire årene. Når vi tar hensyn til befolkningsøkningen, har det 
totale omfanget av anmeldt voldskriminalitet holdt seg relativt stabilt siden tusenårsskiftet, på rundt 5,5 
per 1 000 innbyggere. 

 

Fordelingen av de ulike typene fysisk vold har imidlertid endret seg noe de siste årene. Antall 
anmeldte tilfeller av mishandling i familieforhold og vold mot offentlig tjenestemann øker, samtidig med 
en nedgang i legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser. Endringene i registreringene av 
voldslovbrudd ser ut til å fortsette, og etter ikraftsettelsen av de nye bestemmelsene om mishandling i 
familieforhold (i 2006) øker denne typen mest. I 2010 ble totalt i overkant av 2 400 tilfeller av 
mishandling i familieforhold anmeldt. 
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4. Kommunale tjenester 
 

4.1 Forebyggende helsetjenester for barn, unge og gravide 
Forebyggende helsetjenester barn og unge har sitt ansvarsområde for barn og unge fra 0 – 23. 
Tjenesten innbefatter helsesøstre, kommunejordmor, to fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog samt 
helsestasjon for ungdom. Videre er folkehelse, friskliv og bofelleskap underlagt enheten 

Svangerskapsomsorg 

Jordmortjenesten i Ringerike holder til på Ringerike Sykehus, og omfatter svangerskapskontroll, 
fødselsforberedende undervisning individuelt og etterkontroller med prevensjonsveiledning, 
celleprøver og spiralinnsetting. Tjenesten har fokus på å identifisere risikogravide og tilpasse et 
individuelt konsultasjonsprogram til hver enkelt kvinne. Vi bruker screening verktøy for å oppdage rus 
og kartlegging av voldsproblematikk. 

Helsestasjon for sped- og småbarn 0 – 5 år 

Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og 
forebyggende arbeid rettet mot barn fra  0-5 år. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Barn og familier med 
spesielle behov følges opp tettere med ekstra konsultasjoner.  

Tjenesten konsulterer alle barn ved hjemmebesøk, 3 uker, 6 uker, 3 mnd, 4 mnd, 5 mnd 6 mnd, 8 
mnd, 11 mnd, 12 mnd, 15 mnd, 2 år, 4 år og 5 år (skolestart).  

Helsestasjonen har en sentral funksjon i å fange opp tidlige signaler på mistrivsel og utviklingsavvik. 
Tjenesten skal bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn gjennom tiltak som styrker foreldrerollen 
og fremmer barnas lærings- og utviklingsmiljø. 

Det er laget særskilt oppfølgingsprogram på helsestasjonen og i det tverrfaglige samarbeidet 

for for tidlig fødte barn. Videre er det organisert for tverrfaglig samhandling mellom barnehage, 
foresatte og helsestasjon ifbm 4 – år undersøkelsen. «4 år trygg og klar».   

Skolehelsetjenesten barneskole fra 1-7 trinn og ungdomsskole fra 8 – 10 trinn 

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, 
skade eller lyte. Skolehelsetjenestens tilbud til elever skal omfatte: 

-- Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov. 
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-- Opplysningsvirksomhet og veiledning - individuelt og i grupper. 

-- Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for 
elever. 

-- Bistand og helseopplysning i grupper/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. 

-- Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og 
funksjonshemmede. 

-- Informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet.  

Skolehelsetjenesten i videregående skole 

Skolehelsetjenesten i videregående skole arbeider i stor grad etter ”åpen dør” prinsippet. Det vil si at 
skolehelsesøster er på kontoret og elevene kan komme ved behov. Helsesøster er også tilgjengelig på 
telefon når hun ikke er på skolen. Helseskjema fylles ut av alle på første året og alle tilbys 
oppfølgingssamtale. Skolehelsetjenesten har faste samarbeidsmøter med skolens personell og med 
andre tverrfaglige instanser etter behov. Det gis undervisning etter oppsatte tema og ellers etter 
forespørsel/behov. Helsesøster informerer/holder foredrag også på foreldremøter gjerne i tverrfaglig 
samarbeid, samt omfattende tverrfaglig samarbeid om russen.   

Ved Hønefoss videregående skole ble det i 2013 opprettet et tilbud «Aktiv jobb i skolen». Tilbudet er 
tverrfaglig sammensatt med representanter fra Ungdomskontakten, SLT – koordinator, NAV, 
barnevern, helsesøster, krisesenter, ruskonsulenter og kommune psykolog deltar ved behov. Målet 
med prosjektet er å komme enda nærmere brukeren, samt tilstrebe et godt samarbeid på tvers av 
etater.  

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom (HFU) omfatter rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling.  

Helsestasjon for ungdom er en lovpålagt oppgave og skal være et supplement til og ikke en erstatning 
for skolehelsetjenesten til ungdom. Den retter sin virksomhet mot aldersgruppen 13 – 23 år. 

HFU har høyt fokus på å forebygge uønsket svangerskap og abort – forebygge seksuelle overførbare 
sykdommer og generelt smittevern. Høyt fokus på fysisk og psykisk helse med særlig vekt på 
risikogrupper. Videre arbeides det med avklaring av rusmisbruk, samt forebygging av ytterligere 
misbruk (ungdomskontrakter – et samarbeid med nordre Buskerud Politidistrikt). Familiesamarbeid og 
generelt tverrfaglig samarbeid oppleves som en vesentlig faktor for å kunne oppnå gode resultater. 
Åpningstiden er mandager fra 14.00 – 18.00 og torsdager kl. 14.00 – 17.00. Hver mandag er det 
lege/gynekolog.  

4.2 Barnehagen 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem. Dette følger av barnehageloven § 1. Barnehagen skal 
være en pedagogisk virksomhet og bidra til den gode barndommen.  

Gjennom sin daglige omgang med barn kan personalet på grunnlag av egne observasjoner få 
informasjon om barnas dagligliv og omsorgssituasjon. De ansatte i barnehagen skal i sitt arbeid være 
oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet, jf. barnehageloven § 22. Barnehagen 
kan sitte med opplysninger som er viktige for barneverntjenesten ved undersøkelse og oppfølging av 
barnets omsorgssituasjon. Formidling av barnehageplass benyttes dessuten av barneverntjenesten 
som et frivillig hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. 

Slike opplysninger kan også være viktige for politiet ved en eventuell etterforskning. Gjennom sin 
daglige kontakt med barnet vil barnehagen for øvrig ha en sentral funksjon i forhold til å støtte og følge 
opp barn som kan være eller er utsatt for vold i familien.  

Barnehagen kan også få informasjon om at et barn kan være utsatt for vold i familien ved at barnet, 
barnets omsorgspersoner eller andre kommer med opplysninger 

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter barnehagen som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt.  
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Minoritetsspråklig støttefunksjon 

Ringerike har en Minoritetsspråklig støttefunksjon i 40 prosent stilling som arbeider ut mot 
minoritetsspråklige barn i form av grupper og veiledning til ansatte. Foreldrene trenger informasjon om 
rutiner, forventninger og rammer, mye er lagt til rette for av støttefunksjonen enten gjennom samtaler 
eller oversatt materiell. Det er under utarbeidelse en Handlingsplan for arbeidet i disse dager.  

4.3 Skolen 
Skolens primæroppgave er i samarbeid og forståelse med hjemmet å gi den enkelte elev opplæring og 
oppdragelse i samsvar med opplæringslovens formålsparagraf og det øvrige regelverket som gjelder 
for skolen, slik at de kan “utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å 
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. ”, jf. opplæringsloven § 1-2. 

Skolen kan få informasjon om at barn kan være utsatt for vold eller trusler om vold i familien ved at 
eleven selv, elevens omsorgspersoner eller andre, på eget initiativ kommer med opplysninger. Skolen 
vil også kunne få informasjon på grunnlag av observasjoner som skolens eget personale gjør. 
Personalet som er knyttet til skoler og skolefritidsordninger tar del i barn og unges daglige liv, og vil 
gjennom dette kunne få kunnskap om deres livssituasjon.  

Personalet i skolen skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra 
barneverntjenesten, jf. opplæringsloven § 15-3.  

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter skolen som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt. 

4.4 P Spesialpedagogisk enhet (PPT) 
Spesialpedagogisk enhet (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til barn, 
unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger der 
loven krever det, samtidig som den skal bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i skole og 
barnehage. I tillegg utføres enheten spesialpedagogisk arbeid etter vedtak i barnehage.  Tjenesten er 
lovpålagt. 

Barnets utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/ eller sosiale vansker. 

PPT samarbeider med foreldre, barnehager, skoler og læringssenteret for å tilrettelegge opplæringen 
etter den enkeltes forutsetninger og behov. 

PPT kan tilby: 

• Utredning, kartlegging, veiledning og sakkyndig vurdering, knyttet til enkeltbarn/elever.  

• Systemarbeid, kompetanse og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler.  

• Samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og statlige 
hjelpeinstanser. 

• Fremskutt eller utsatt skolestart.   

• Fritak fra opplæringsplikten.  

• Tegnspråkopplæring.  

• Punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever. 

Barn/elever henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole. Foresatte og unge voksne 
kan på eget initiativ ta kontakt med PP-tjenesten for informasjon og vurdering av behov for tjenester. 
Helsesøster, barnehage og skole kan etter skriftlig samtykke og i samarbeid med foresatte, henvise 
saker til PP-tjenesten.  

Tjenesten er frivillig og gratis.  

PPT er sammensatt av psykologer, pedagoger, spesialpedagoger og logopeder samt et barne- og 
ungdomsarbeider team. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten, PP-tjenesten, som er en del av skolen, skal primært bidra til 
at elever med særlige behov får en opplæring som er tilpasset behovet deres, jf. Opplæringsloven 
kapittel 5. PP-tjenesten skal blant annet sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i 
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situasjoner der loven krever det. Selv om PP-tjenesten er en del av skolen, har denne tjenesten også 
et ansvar for å utrede barn under opplæringspliktig alder med særskilt behov for spesialpedagogisk 
hjelp.  

PP-tjenesten vil gjennom sine oppgaver også kunne få kunnskap om livssituasjonen til de barn 
tjenesten følger opp.  

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter PPT som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt. 

4.5 Barneverntjenesten  
Barneverntjenestens formålsbestemmelse, § 1-1. 

-- sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

-- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.  

Videre vil barneverntjenesten bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og utviklingsmuligheter ved 
råd, veiledning og hjelpetiltak § 4-4.  

Når barneverntjenesten mottar en bekymring, gjøres en vurdering om det er grunnlag for videre 
undersøkelser. Om meldingen vurderes som en akutt sak, behandles saken etter gjeldene rutiner for 
akutt saker. 

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har 
særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, for eksempel ved å 
oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved 
avlastningstiltak i hjemmet, ved opphold i senter for foreldre og barn eller andre foreldrestøttende 
tiltak. På samme måte skal barneverntjenesten også søke å sette i verk tiltak som kan stimulere 
barnets fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å 
bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn ved at den oppnevner 
tilsynsfører for barnet. 

Barnevernet kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet. 

Barneverntjenesten er organisert med ulike team og ansvarsområder: 

Mottak – tar imot alle meldingene til barneverntjenesten. I meldingsmøtet blir meldingene behandlet og 
vurdert om de skal henlegges eller undersøkes videre. 

Alle kan melde, både offentlige ansatte og private. Offentlige myndigheter og ansatte har en plikt til å 
melde, og å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet 
eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt.  

Alle som er bekymret for et barn/ungdom kan ta kontakt med barneverntjenesten og drøfte saken 
anonymt. 

Dersom meldingen omhandler seksuelle overgrep eller vold drøftes saken anonymt med politiet for å 
avgjøre videre saksgang. Foreldrene skal da ikke kontaktes i forkant. 

Se kap 7.3 for rutiner. 

Undersøkelsesgruppa jobber videre med å utrede situasjonen og vurderer eventuelle tiltak. 

Dette skal gjøre innenfor ulike frister.  

Tiltaksgruppa jobber med frivillig hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester § 4-4 med barn som bor 
hos foreldrene sine. Barneverntjenesten har som målsetting å hjelpe flest mulig barn i hjemmet.  

Omsorgsgruppen har oppfølgning av alle barn/ungdom kommunen har plassert utenfor 
foreldrehjemmet, enten de er plassert i fosterhjem eller på institusjon. Omsorgsgruppen har også 
ansvar for å følge opp biologiske foreldre, samt fosterhjem/beredskapshjem og institusjonene. 

Om en henvendelse vurderes til å være akutt innenfor barnevernlovens bestemmelse, blir det vurdert 
om man må fatte et hastevedtak og en akuttplassering. Akuttvedtak skal godkjennes og vedtak om 
omsorgsovertagelse blir avgjort i Fylkesnemnda.  
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Blir henvendelsen vurdert som akutt, betyr det i praksis at noen kan ta skade om situasjonen ikke 
endres raskt. Barneverntjenesten og barneverntjenestenes mandat er først og fremst å sikre at barn 
og unge har det trygt og får den omsorgen de trenger. 

Mange akuttsituasjoner kan løses ved hjelp av råd og veiledning. I mange tilfeller vil også privat 
nettverk være en del av løsningen. I alle barnevernsaker er tverrfaglig samarbeid viktig, også i 
voldssaker. Det kan være nødvendig at andre tjenester bistår barnevernet under saken, og dette må 
disse være villig til å ta del i. Dette samarbeidet er helt nødvendig. Vanlige samarbeidspartnere i 
voldssaker er politiet, krisesenter, sykehus, fastlege, skole, barnehage, BUF-etat for å nevne noen. 
Når barnevernet ønsker en samtale med barnet på skolen, kan det være aktuelt at læreren er med 
som en trygg person. 

4.6 Barnevernvakta 
Barnevernvakta er vedtatt opprettet. (Kommunestyret april 2016) 

4.7 Familierådet 
Ringerike kommune har et lavterskel tilbud der man sammen med familien bistår til endring og setter 
familiene i stand til å forebygge en videre skjevutvikling. Tilbudet er gratis og frivillig.  

Foresatte, ungdom og offentlige instanser kan ta direkte kontakt.  

Tilbudet er for de som ønsker hjelp og veiledning i forhold til utfordringer i familien som over tid har 
hatt en vanskelig livssituasjon, opplevd kriser eller er bekymret for barnets sosiale eller 
følelsesmessige utvikling.  

Det er familiene selv som velger hva de vil ta opp, og hva de vil ta med seg fra familierådet.  Familien 
har mulighet til å få flere møtepunkter med familierådet etter behov.  

Kontakt på tlf. 32117400, og spør etter familierådet.  

4.8 Fastleger og legevakt 
Der fastlegene kontaktes av voldsoffer eller får mistanke, dokumenteres funn nøye, pasienten 
oppfordres til å anmelde forholdet, og kan varsle barnevernet i henhold til lovverket om dette.  

Ivaretakelse av pasientens psykiske og kroppslige helse herunder som følge av vold er en naturlig del 
av fastlegens ansvarsområde. 

Voldsepisoder avdekkes ofte utenom fastlegenes ordinære åpningstid. I avdekkingsfasen er derfor 
legevakten sentral. Pasientenes fastlege informeres fra legevakten i form av epikrise om pasienten 
ikke motsetter seg det og fastlege er kjent og står for videre medisinsk oppfølging. Fastlegen 
koordinerer pasientens/familiens hjelpebehov, eventuell sykmelding og henvisning til annen instans. 
Fastlegene utgjør som regel kontinuiteten og ser ofte hele familien. 

Nærmere om legevaktens tjenester: 

Rådgiver/veileder 

Både sykepleiere og leger (kommunens fastleger) på legevakten har god kunnskap om farer og 
senvirkninger personer utsettes for når de oppholder seg i hjem hvor de eller deres nærmeste utsettes 
for vold. 

• Legevakten har god kjennskap til øvrige hjelpeapparat. 

• Legevakten holder åpent når det øvrige hjelpeapparatet holder stengt (kvelder, netter, helger og 
høytider). 

Psykososial førstehjelp 

Sykepleierne og legene på legevakta har stor erfaring i å snakke om vanskelige livssituasjoner. Kriser 
og traumer av forskjellig art er innenfor kompetanseområdet, også når det gjelder påførte belastninger 
av nære relasjoner. Behov for psykisk oppfølging vil bli vurdert. 

Medisinsk undersøkelse 

Personer som utsettes for vold og overgrep har ofte behov for medisinsk undersøkelse. På legevakten 
vil fysiske skader bli behandlet. Behov for videre undersøkelser som f.eks. røntgen, eller innleggelser 
på sykehus vil bli vurdert. 
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4.9 Kommunalt kriseteam  
Kriseteamet er, sammen med legevakta, ryggraden i kommunens Helseberedskap. Det inngår som en 
del i hverdagens beredskap og er forankringspunkt for all psykososial beredskap ved akutte og større 
hendelser rettet mot innbyggere.  

Beredskapsplan Helse i Ringerike kommune skal nyttes i situasjoner, som vurderes som en krise eller 
en katastrofe, og der omfanget og karakteren av det akutte hjelpebehovet er større enn den normale 
tilgangen til ressurser. Tilføring av ekstra ressurser, prioritering av innsats og/eller omlegging av 
virksomheten blir da nødvendig. Planen skal legge til rette for at vi velger å gjøre de rette tingene på 
rett måte og til rett tid. 

Kommunalt kriseteam kan bare iverksettes av Ringerike interkommunale legevakt eller politiet. 

 Kontakttelefon legevakta: 116117 

 Kontakttelefon politiet:  02800 Nødnr 112 

Kriseteamet skal bistå det ordinære hjelpeapparatet ved alvorlige/traumatiske livshendelser, som feks 
ulykker, voldshandlinger, uventet dødsfall og trussel handlinger. 

Teamet består av medarbeidere fra hjemmetjenesten, helsesøstertjenesten, kirken, brann og politi i 
Ringerike kommune. 

Teamet kan bistå og hjelpe: 

• Rammede 

• Pårørende 

• Hjelpepersonell 

• Berørte institusjoner/organisasjoner 

Kriseteamet har retningslinjer for når og hvordan oppdrag utføres.  

Kontakt telefon: 46 84 57 26. 

4.10 Overgrepsmottaket i Drammen 
Overgrepsmottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt 
for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse, eller som er blitt utsatt for alvorlig vold 
av personer i nære relasjoner. Tilbudet er åpent for deg som bor eller oppholder deg i Buskerud, samt 
kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker.  

Tilbudet er gratis. Tilbudet gjelder uavhengig av politianmeldelse. De som arbeider på 
overgrepsmottaket har taushetsplikt. 

Overgrepsmottak er organisert som en faglig del av legevaktmedisin. 

Oppdrag og mandat 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å 
drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for 
ansatte i overgrepsmottak.  

Overgrepsmottak har nødvendige kunnskaper og ferdigheter slik at de kan gi adekvat behandling og 
hjelp til mennesker utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, herunder: 

 Å behandle akutte fysiske skader. 

 Sporsikring. 

 Å behandle akutte psykiske skader. 

 Å minimalisere fysiske, psykiske og sosiale følger av overgrepet. 

 Å bidra til å redusere faren for nye overgrep for mennesker som søker hjelp for vold i nære 
relasjoner. 

 Ha kunnskap om hjelpetiltak i nærmiljøet som kan bidra til å forebygge utvikling av  

 posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og øke de utsatte sin mestringsevne  

 /livskvalitet. 

 Å sørge for forebygging av mulig HIV, hepatitt og andre infeksjoner. 

 Å sørge for at pasienter med risiko for senskader blir fulgt opp. 

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS: 32 26 90 00. 
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4.11 Statens barnehus i Sandefjord 
Statens barnehus i Sandefjord er åpnet i 2016. Personalet er sivilt ansatte med barnefaglig 
kompetanse. 

Statens barnehus er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og voksne personer med 
utviklingshemmede som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. 
Barnehuset er også for de som har vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. På barnehuset 
gjennomføres tilrettelagt avhør, det vil si et lyd- og bildeopptak av barnets forklaring.  

Barnehusets oppgave er å ivareta de barn og unge, eller voksne personer med utviklingshemming, 
før, underveis og etter tilrettelagt avhør. Det betyr at vi samarbeider tett med etterforsker og 
påtalejurist i politiet slik at alle er godt forberedt til å ta i mot den som skal avhøres. Den som kommer 
til tilrettelagt avhør på barnehuset blir møtt av trygge voksne i et barnevennlig miljø.  

Etter at de tilrettelagte avhørene er gjennomført kan barnehuset tilby hjelp til de som er i behov av det. 
Hjelpen kan ha ulike former som fore eksempel å snakke med barna og følgepersonene, i tillegg å 
samarbeidet med  viktige personer og instanser i barnets liv. 

Målet er å styrke barns rettsikkerhet og sørge for god ivaretakelse av barn og familier. 

Barnehuset tilbyr: 

- Spisskompetanse på traumer, seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner. 
- Tilrettelegging av dommeravhør og medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser. 
- Koordinering av det tverrfaglige samarbeidet. 
- Korttidsterapi, oppfølging og behandling. 
- Støtte og veiledning til barn og pårørende. 
- Rådgiving og konsultasjon til offentlige aktører og privatpersoner. 

4.12 Vold mot eldre 
Krisesenteret rapporterer om vold og overgrep mot eldre. 

Dette utgjør en utfordring for hjemmetjenestene og institusjoner, som en søker å være oppmerksom 
på. De fleste overgrep mot eldre skjer i det private og fra personer som står vedkommende nær, ofte i 
eget hjem, men overgrep skjer også i sykehus og institusjoner som sykehjem, servicehjem og 
eldreboliger. 

De eldre kan bli utsatt for alle typer overgrep, og både menn og kvinner kan bli utsatt. Overgriperen er 
vanligvis en som den eldre kjenner som ektefelle, barn, barnebarn, slektninger, helsepersonell eller 
andre som står den eldre nær.  

I institusjon kan det dessuten være ansatte eller andre beboere. Det er i en del tilfeller sammenheng 
mellom vold, rus og psykiatri.  

Vold i nære relasjoner, spesielt parrelasjoner, kan være kjennetegnet med omfattende bruk av 
rusmidler. Samtidig blir også eldre personer utsatt for trusler og vold fra familiemedlemmer som sliter 
med rus og psykiatriproblemer.  

Fra 1. desember 2008 ble det opprettet en nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for overgrep. 
Personer over 62 år og eldre som er utsatt for overgrep eller krenkelser eller kjenner noen som er det, 
kan ringe for råd støtte til Vern for eldre. Dette gjelder både privatpersoner eller alle som arbeider i det 
offentlige hjelpeapparat. 

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196. mandag – fredag 09.00 – 15.00.  

4.13 Boliger/tjenester for funksjonshemmede 
Flere forskningsstudier viser at funksjonshemmede barn er mer utsatt for seksuelle overgrep enn 
andre barn. Det rapporteres også at kvinner med funksjonshemninger er mer utsatt for overgrep enn 
andre kvinner.  

Sammenlignet med kvinner generelt, vil denne gruppen ofte oppleve overgrep over lengre tid, 
overgrepene er mer alvorlige og de foregår oftere i institusjoner. 

Vold forekommer også mellom beboere på institusjon. Utagerende beboere kan utøve vold mot for 
eksempel pårørende og tjenesteytere. Tjenesten arbeider systematisk for å forebygge dette. 
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4.14 SLT (Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak) 
Ringerike er en SLT-kommune. SLT er en modell for samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak 
for aldersgruppen 12-18 år.  

Hensikten er å få mer effekt ut av eksisterende tjenester ved at forskjellige miljøer støtter og utfyller 
hverandres arbeid. Aktivitetene skal forankres og drives i regi av instanser og virksomheter som er 
tjenesteytere i organisasjonen.  

SLT skal i første omgang koordinere og påse at samarbeidet flyter helt på tvers av organisering, 
sektorer, fagområder og forvaltningsnivåer. I tillegg til kommunale virksomheter er politiet, 
konfliktrådet, kriminalomsorgen og fylkeskommunen (videregående skoler) ”partnere” i arbeidet. SLT 
kan som et ledd i dette arbeidet initiere nye tiltak og prosjekter.  

I forhold til vold i nære relasjoner vil SLT-nettverket ha en pådriverrolle i forhold til best mulig 
samhandling og tverrfaglig arbeid for den aktuelle aldersgruppen. I tilfeller der tjenester og 
virksomheter ikke kommuniserer slik det er ønskelig, bør SLT være en garanti for sikring av at dette 
likevel skjer og at hindringer forseres. 

4.18 Kultur, idrett og fritid 
Ringerike byr på et omfattende og variert kultur- og fritidstilbud for barn og unge. Dette er møteplassen 
for mange aktiviteter på ulike arenaer, noe som vil innebære et ansvar for den ansatte og frivillige som 
jobber i disse miljøene.  

En trener eller annen kontaktperson kan observere eller være den første som hører om at noen 
utsettes for vold i nære relasjoner, og må ha rutiner for å handtere dette på en god måte. 

4.19 Nav 
Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og 
velferdspolitikken. NAV er et samarbeid mellom stat og kommune. 

Hovedoppgaven for det kommunale tjenesteområdet i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2014 er å 
bidra til at flere kan komme i arbeid, videreutvikle arbeidet på fattigdomsområdet og sikre god 
forvaltning av lov om sosiale tjenester i NAV(STL). Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer de 
kommunale oppgavene og tjenestene som skal inngå i NAV kontoret. Loven er en av hoved-lovene i 
NAV, sammen med NAV- loven, folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven. 

NAV Ringerike forvalter flere kommunale tjenester i tillegg til de som er regulert i lov om sosiale 
tjenester i NAV, som husbank, boligtildeling til vanskeligstilte samt introduksjonsordningen for 
flyktninger. 

I de sakene hvor NAV Ringerike mistenker eller får informasjon om vold i nære relasjoner vil det være 
råd og veiledningsplikten som regulerer ansvaret videre. Denne er hjemlet i lov om sosiale tjenester i 
NAV §17 samt forvaltningslovens §11.  

Opplysning, råd og veiledning er et av kjerneområdene i NAV- kontoret. Hensikten med tjenesten er å 
løse eksisterende sosiale problemer og å forebygge at slike problemer oppstår. Tjenesten omfatter alt 
fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen, til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging.  

Opplysning, råd og veiledning er en tjeneste som kan omhandle familiesituasjonen og forhold knyttet 
til barn og unge, men det er primært voksne som foreldre tjenesten retter seg mot. I enkelte tilfeller 
kan det imidlertid være hensiktsmessig og nødvendig å gi tjenesten direkte til ungdommen selv, f.eks. 
der ungdommen har et konfliktfylt forhold til foreldrene, er offer for tvangsekteskap eller andre 
overgrep i familien eller står i fare for å bli det.  

Barn og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner, og NAV kontoret skal være ekstra 
oppmerksom på at det gjennom kartlegging og tjenesteyting kan fremkomme informasjon om forhold 
som utløser en opplysningsplikt til barneverntjenesten. Plikten er nærmere regulert i STL §45 i 
merknadene i  rundskrivet; 

 NAV- kontoret har oppmerksomhetsplikt om forhold som kan føre til tiltak fra 
barneverntjenesten. Dette innebærer at bekymring for barnets eller den unges livssituasjon 
skal undersøkes nærmere gjennom samtale med foreldrene. Oppmerksomhetsplikten gir i seg 
selv hverken rett eller plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten. Ved å oppfylle sin 
oppmerksomhetsplikt kan NAV- kontoret imidlertid bli kjent med forhold som gjør at kontoret 
må vurdere om det har plikt til å melde fra til barneverntjenesten 
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 NAV- kontoret har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barnet er 
utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

 NAV-kontoret har opplysningsplikt til barnevernstjenesten etter pålegg. 

Lov om sosiale tjenester i NAV §17 innebærer en mer omfattende råd og veiledning enn  etter 
forvaltningslovens §11.  Tjenesten etter §17 skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer hos 
den enkelte, og bygger på prinsippet om hjelp til selvhjelp. 

NAV kontoret har et særlig ansvar for å hjelpe de som ikke får hjelp fra andre offentlige instanser og å 
opprette kontakt mellom brukeren og hjelpeapparatet der det er behov for det. I sammenhenger der 
det er snakk om vold i nære relasjoner vil krisesenter og/eller politi være aktuelle aktører. 

4.20 Flyktninger/introduksjonsordningen:  
Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i 
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Læringssenteret for voksne har ansvar 
for både bosetting og for introduksjonsprogrammet for flykninger.  

Ringerike kommune har vedtatt å bosette 100 flyktninger i 2016. Bosetting innebærer fremskaffing av 
bolig, barnehageplass, helsetjenester m.m, samt tett oppfølging, veiledning og tilrettelegging slik at 
flyktningen og familien skal kunne orientere seg og fungere i lokalsamfunnet på egen hånd etter hvert. 
Egne programveiledere er knyttet til dette arbeidet. 

4.21 Krisesenteret i Hønefoss 
Krisesentertilbudet er et lovpålagt offentlig tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 
(krisesenterlova).  

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt 
for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som har behov for rådgivning eller et trygt og 
midlertidig botilbud.  

Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet 
og skal omfatte: 

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og 
b) Et gratis dag- og kveldstilbud (samtaler), og 
c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og 
d) Oppfølging i reetableringsfasen. 

Enkeltpersoner kan vende seg direkte til krisesenteret uten henvisning eller timeavtale 
(lavterskeltilbud). 

Tilbudet skal så langt det er mulig være tilrettelagt for brukernes individuelle behov. Dersom bruker 
ønsker det skal Krisesenteret bidra for å få til en god samordning med hjelpeapparatet i kommunal, 
statlig eller privat sektor.  

Barna skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides for at 
barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.  

Brukerne av bo- og dag/kveldstilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for at 
de skal få et fullgodt tilbud.  

De ansatte ved Krisesenteret i Hønefoss er pålagt taushetsplikt og trenger opphevelse av denne for at 
andre instanser skal kunne kontaktes. Senteret vil heller ikke kunne opplyse om hvem som er 
beboere/brukere med mindre taushetsplikten er opphevet av beboer/bruker.  

Senteret har meldeplikt til barneverntjenesten der det foreligger omsorgssvikt/vold og varsler politiet 
når nye beboere ankommer senteret dersom det er nødvendig. Dette for beboerens og de ansattes 
sikkerhet, samt at leteaksjoner skal unngås.  

Tilbudet er frivillig og det forutsettes at brukeren nyttiggjør seg tilbudet og deltar i egen 
prosess/rehabilitering.  

Kontakttelefon:32 17 06 90. 

Mail: Krisesenteret@ringerike.kommune.no 

Hjemmeside: www.krisesenteret.info 
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4.22 Kontor for tjenestetildeling 
Kontor for tjenestetildeling ligger organisert under Helse omsorg- og omsorg. 

Kontoret har som mål å sikre at alle innbyggere uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted vil få lik 
tilgang på helse- og velferdstjenester. Dette etter vedtatte kriterier. 

Alle som har behov for hjelp kan ta kontakt med kontoret. Kontor for tjenestetildeling vil kunne svare 
på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse, omsorg- og velferdstjenester. 
Saksbehandler behandler søknaden og fatter vedtak etter kriterier for tildeling av tjenester. 

 Kontor for tjenestetildeling kan tildele følgende tjenester: 

 Praktisk bistand og praktisk bistand opplæring. 

 Pleie og omsorg utenfor institusjon- hjemmetjenester. 

 Dagopphold i institusjon. 

 Trygghetsalarm. 

 Matombringing. 

 Korttidsopphold institusjon. 

 Langtidsopphold institusjon. 

 Avlastningsopphold institusjon. 

 Avlastning utenfor institusjon. 

 Omsorgsbolig og Bofellesskap for demente. 

 Dagsenter for demente. 

 Ergo- og fysioterapeut-tilbud til voksne hjemmeboende/institusjon. 

 Omsorgslønn - over 18 år. 

 Rehabilitering døgn- og dagopphold. 

 Støttekontakt /Fritidskontakt. 

Kontoret er åpent alle virkedager. 
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5. Andre samarbeidspartnere 

5.1 Ringerike Familievernkontor  
Familievernkontoret tilbyr samtaler for enkeltindivid, par, familie og gruppe. Tilnærming og omfang 
varierer, avhengig av problematikk og behov.  

Bufetat legger føringer i forhold til arbeid med vold i nære relasjoner, og har et særlig fokus på dette 
gjennom faglig oppdatering ved skolering av medarbeidere i Brøsetmodellen (kognitiv terapi for 
sinnemestring), deltagelse i konferanser, meklingssamlinger og interne fagmøter der dette er tema. 
Videre samarbeid med barneverntjenesten, krisesenteret, BUP og DPS der vold er tema.  

Arbeid rettet mot klienter består av tilbud om hjelp for sinnemestring basert på Brøsetmodellen. 
Tilbudet blir gitt individuelt eller i gruppe, og både kvinner og menn, ungdom og voksen er 
representert. I arbeid med par er familievernkontoret særlig oppmerksom på å avdekke vold i nære 
relasjoner, noe som gjenspeiles i kartleggingen.  

5.2 Tannhelsetjenesten  
Tannlegen kan være den første som blir bekymret for at et barn er utsatt for overgrep eller 
omsorgssvikt, ved at han eller hun oppdager avvikende funn i munnhulen, eller registrerer en unormal 
oppførsel i tannlegestolen.  

Mistanke om barnemishandling, omsorgssvikt og/eller seksuelle overgrep skal meldes til 
barneverntjenesten.  

Alle kan henvende seg til tannlegen og be om en tannlegeundersøkelse, men ved mistanke om 
overgrep er det ønskelig og hensiktsmessig at en henvisning skjer i samråd med lege på 
barneavdeling, barneverntjeneste eller politi. Erfaringen taler for at det bør opprettes et nært 
samarbeid. Henvisningen bør inneholde opplysninger om bakgrunnen, hvilke observasjoner som er 
gjort tidligere, og hva man ønsker tannlegen skal undersøke og diagnostisere/uttale seg om. Det bør 
også gå fram om det er ønskelig at det utføre tannbehandling.  

Hvis saken er anmeldt, bør tannlegeundersøkelse, på lik linje med den somatiske undersøkelsen, 
rekvireres som en sakkyndig undersøkelse fra politiet, og det skal foreligge et klart mandat. 

5.3 Politiet  
Politiets oppgaver i saker som omhandler vold i nære relasjoner: Etterforske og eventuelt 
idrettsfører straffbare forhold, forebygge og bringe volden/ overgrepene til opphør i samarbeide med 
andre etater innen det offentlige hjelpeapparat.   

Meldinger til politiet:  Om offentlige ansatte / privatpersoner er usikre på hvordan de skal handtere 
opplysninger/ mistanker de har fått om seksuelle overgrep, noen som er usatt for vold- vitne til vold - 
kan dette drøftes med politiet- som rettleder videre. Enten politiets operasjonssentral, koordinator for 
familievold / seksuelle overgrep eller annen etterforsker på avdelingen kan kontaktes – telefon:  
02800.  

Som andre offentlige ansatte har politiet meldeplikt til barnevernet.  (Politiet avgjør i samarbeid med 
barnevernet når foresatte skal varsles).    

Straffelovens § 139: Det medfører straffeansvar for den som unnlater å anmelde til politiet eller på 
annen måte søke å avverge en straffbar handling - grov vold eller seksuelle overgrep.  Denne 
avvergeplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. 

Straffesak: Politiet oppretter straffesak dersom de får mistanke om straffbare forhold. Enkelte - både 
private og offentlig ansatte - anmelder direkte til politiet, eller varsler barnevernet som etter egen 
vurdering sender underretning om mulig straffbart forhold til politiet.  

Under etterforskning av slike saker har politiet nært samarbeid med barnevern, skoler, barnehager og 
lignende. 

Familievoldskoordinator hos politiet: Det er et ubetinget offentlig ansvar å gripe inn, avdekke og 
anmelde vold i nære relasjoner. Familievoldskoordinator i Nordre Buskerud politidistrikt skal være en 
pådriver for dette arbeidet, og skal koordinere tiltak som skaper trygghet. 
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5.4 Konfliktrådet  
Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom 
private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt 
med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. 

Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er en frivillig reaksjonsform for ungdom som har begått alvorlig 
eller gjentatte lovbrudd. Ungdom kan tilbys dette som et alternativ til de tradisjonelle straffereaksjoner.  

Oppfølgingsteam innenfor konfliktrådsmodellen er en todelt straffereaksjon som innbefatter 
“RestorativeJustice” (gjenoppretting) og en tidsbestemt oppfølgingsavtale. Modellen går ut på at unge 
gjerningspersoner møter mennesker som er berørt av en kriminell handling ansikt til ansikt, og følges 
tett opp av et team bestående av konfliktråd, retts- og hjelpeapparatet.  

Målet er å motvirke en kriminell løpebane og bidra til en positiv utvikling for den enkelte unge lovbryter. 
Deltakelse i stormøte innebærer også at samarbeidspartnere legger et felles grunnlag for den 
tidsbestemte oppfølgingsavtalen. Det hele blir samordnet av en egen ungdomskoordinator tilsatt i 
konfliktrådet. 

Telefon: 22777090, E-post: Buskerud@konfliktraadet.no 

5.5 Tolk  
Pasienter og tolking: 

 Pasient/bruker skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk som 
vedkommende forstår. 

 Det er helsetjenesten som har plikt til og ansvar for å bestille tolk. 

 Tolketjenesten er gratis for pasienten/bruker. 

 Pasient/bruker kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk. 

 Pasient/bruker kan ha rett til tolk selv om vedkommende snakker norsk til daglig. Dette gjelder 
spesielt ved alvorlige og kroniske sykdommer, og ved samtaler om psykiske lidelser. 

 Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk. 

 Barn skal ikke brukes som tolk. 

 Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte. Dersom pasient/bruker ikke 
ønsker tolk, skal vedkommende informeres om at dette kan få negative følger for helsen. 

 Telefontolk kan være et godt alternativ til å ha tolk til stede i rommet. 

 Hvis pasient/bruker ikke kan møte til avtalt time, må den avbestilles 24 timer i forveien. Hvis 
ikke, må en betale for konsultasjonen. 

Hva er en tolk og hva er tolkens oppgaver? 

 En godt kvalifisert tolk har tolkeutdanning og erfaring med å tolke. 

 En tolk sier tolkereglene på begge språk når samtalen starter. 

 En tolk skal ikke ta parti med noen av personene i samtalen. 

 En tolk har taushetsplikt og det er straffbart å bryte taushetsplikten. 

 En tolk skal tolke alt som blir sagt, men ikke gi råd eller legge til egne meninger  

 En tolk skal kun tolke, og skal ikke gjøre andre oppgaver for verken pasienten/bruker eller 
helsepersonell. 

 Tolken må ikke avbrytes, men få tid til å tolke det som partene i samtalen sier. 

 Alle spørsmål skal rettes til helsepersonellet, og ikke til tolken. 

Eksempler på hvor man kan søke etter kvalifisert tolk er: www.tolkeportalen.no og www.amesto.no/tolk  
og www.bestilltolk.no  
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6. Opplysningsplikt, avvergingsplikt og taushetsplikt 

6.1 Opplysningsplikten til barneverntjenesten 
Opplysningsplikten til barneverntjenesten innebærer at opplysninger skal gis uten hinder av 
taushetsplikten. Plikten til å gi opplysninger gjelder både av eget tiltak og etter pålegg fra 
barneverntjenesten.  

For at barneverntjenesten skal kunne ivareta et ansvar overfor barn som utsettes for vold i familien, er 
barneverntjenesten avhengig av å motta opplysninger fra andre som kjenner barnets situasjon. Selv 
om opplysningsplikten er helt nødvendig, avdekker opplysningsplikten vanskelige dilemmaer, ikke 
minst i saker der det er mistanke om at barn kan være utsatt for vold i familien. Det er av avgjørende 
betydning for barneverntjenesten å motta opplysninger om at et barn kan være utsatt for vold i 
familien, samtidig er det viktig at familier med problemer velger å oppsøke offentlige instanser og 
tjenester for å få hjelp. Konsekvensen av dette kan bli at forholdet mellom instansen eller tjenesten og 
familien blir vanskelig.  

Opplysningsplikten til barneverntjenesten er begrenset til å gjelde de mer alvorlige tilfeller: Tilfeller når 
det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. I noen av tilfellene der det oppstår mistanke om at barn er utsatt for vold i familien, fører 
opplysningsplikten til at den enkelte må foreta vanskelige vurderinger. Det ligger en alvorlig anklage i 
det å melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan være utsatt for vold i familien. Enda mer 
alvorlig er det imidlertid om et barn fortsetter å bli utsatt for vold direkte eller indirekte, ved å være 
vitne til vold, som påfører barnet alvorlige skader. 

Hvem opplysningsplikten gjelder for 

Opplysningsplikten til barneverntjenesten gjelder for alle offentlige instanser og tjenester og offentlig 
ansatte eller andre som utfører tjenester for disse. Den gjelder også for en rekke yrkesutøvere med 
profesjonsbestemt taushetsplikt, jf. Barnevernsloven §6-4 tredje ledd. 

Plikten påligger den enkelte medarbeider. At plikten påligger den enkelte er imidlertid ikke til hinder for 
at det kan etableres praktiske rutiner som innebærer at opplysninger til barneverntjenesten formidles 
gjennom en bestemt person, for eksempel en styrer i en barnehage. Slike rutiner må ikke føre til 
forsinkelser og kan ikke gi denne personen adgang til å overprøve om opplysningsplikten foreligger. 

Slike rutiner fratar uansett ikke den enkelte et selvstendig ansvar for å formidle opplysningene til 
barneverntjenesten dersom den enkelte mener at opplysningsplikt foreligger. 

Mishandling i hjemmet eller andre former for alvorlig omsorgssvikt 

Når det gjelder spørsmålet om et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt, viser opplysningspliktbestemmelsene blant annet til bestemmelsene i 
barnevernloven §§ 4-10, 4-11 og 4-12.  

Disse bestemmelsene gir på nærmere angitte vilkår adgang til å treffe vedtak dersom barn er i 
situasjoner som beskrevet i bestemmelsene. Dersom et barn er utsatt for vold i familien vil det ofte 
være klart at dette kan karakteriseres som mishandling i hjemmet eller andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. Dette vil for eksempel være tilfellet ved seksuelle overgrep eller annen fysisk vold av 
større omfang i hjemmet. Men også i andre tilfeller, der barnet er vitne til vold eller der barnet utsettes 
for fysisk eller psykisk vold av mindre omfang, kan barnet være utsatt for alvorlig omsorgssvikt i lovens 
forstand. Hvorvidt mistanke om slike forhold omfattes av opplysningsplikten vil blant annet avhenge av 
en totalvurdering av den skaderisiko barnet utsettes for, herunder voldens karakter og hyppighet, 
barnets allmenne tilstand og eventuelt andre forhold som sier noe om hvordan barnet har det i 
hjemmet. 

Grunn til å tro 

En mistanke om at et barn kan være utsatt for vold i familien kan bygge på alt fra en uspesifikk følelse 
om at noe kan være galt, til tydelige tegn på at barnet utsettes for vold. Kravet om at det må være 
”grunn til å tro” innebærer at det må foreligge en begrunnet bekymring for at barnet befinner seg i en 
situasjon som utløser opplysningsplikten. Det må altså foreligge noe mer enn en vag mistanke. Det 
stilles imidlertid ikke krav om sikker kunnskap om at barnet befinner seg i en slik situasjon. 
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Opplysningene skal overleveres når opplysningsplikten foreligger 

Når opplysningsplikten foreligger skal opplysningene uten hinder av taushetsplikten umiddelbart gis 
videre til barneverntjenesten. Bestemmelsen om opplysningsplikt opphever dermed den 
taushetsplikten giveren av opplysningene i utgangspunktet har.  

Den som sitter med opplysningene skal derfor i utgangspunktet ikke foreta ytterligere undersøkelser 
for å bekrefte eller avkrefte innholdet i sin bekymring når opplysningsplikten foreligger. 

Opplysningsplikten faller ikke bort selv om vedkommende selv forsøker å avhjelpe situasjonen. På 
tross av at flere instanser eller tjenester legger stor vekt på samarbeid med familier som har 
problemer, kan de ikke på dette stadiet foreta en nærmere vurdering av om det ut i fra hensynet til 
barnet og familien er best å gi opplysningene videre til barneverntjenesten eller ikke.  

Når opplysningsplikten først foreligger, kan instansen eller tjenesten med andre ord ikke velge om 
opplysningene skal gis eller ikke - opplysningene skal da overleveres til barneverntjenesten. Så lenge 
det på det tidspunkt opplysningene ble gitt var grunn til å tro at barnet ble mishandlet eller at det forelå 
andre former for alvorlig omsorgssvikt, har den som ga opplysningene til barneverntjenesten gjort det 
som var vedkommende sin plikt.  

Dersom det i ettertid skulle vise seg at barnets situasjon er mindre alvorlig enn antatt, eventuelt at 
barnet ikke er utsatt for vold i familien, har den som ga opplysninger til barneverntjenesten dermed 
ikke brutt sin taushetsplikt. 

Informasjon om at melding gis til barneverntjenesten 

Det kan stilles spørsmål ved om barnet og dets omsorgspersoner skal informeres om at 
opplysningene overleveres til barneverntjenesten. I saker der det foreligger en mistanke om at et barn 
er utsatt for vold i familien, kan det være et selvstendig og vesentlig poeng at det er 
barneverntjenesten eller eventuelt politiet som vurderer om og når det skal informeres. Av sikkerhet til 
barn og partner og det vil kunne skade både barneverntjenestens og politiets arbeid med saken 
dersom den mistanken retter seg mot allerede er blitt informert før opplysningene er blitt gitt til 
barneverntjenesten og politiet. 

Etter pasientrettighetsloven § 3-6 er hovedregelen at det skal gis informasjon om at opplysninger er 
gitt til barnevernet. Bare i situasjoner der det å gi opplysninger kan være direkte til skade for barnet, 
kan man unnlate å informere de som har foreldreansvaret. 

Den som har gitt opplysninger er ikke sikret anonymitet 

Opplysningsplikten forutsetter at den som gir melding gir seg til kjenne slik at barneverntjenesten på 
best mulig måte kan vurdere innholdet i meldingen og behovet for å innhente ytterligere opplysninger.  

Når det foreligger en mistanke om at et barn er utsatt for vold i hjemmet som utløser opplysningsplikt, 
skal melderen derfor ikke gi opplysningene anonymt. Barneverntjenesten kan heller ikke garantere 
den som har gitt opplysninger anonymitet dersom opplysningene medfører at det opprettes en 
barnevernssak. Grunnen til dette er forvaltningslovens hovedregel om at partene har adgang til å gjøre 
seg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven § 18. Dette gjelder uten hinder av eventuell 
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 1.  

I visse tilfeller hvor det foreligger helt spesielle grunner til at den som ga opplysningene bør beskyttes, 
kan opplysning om vedkommende likevel unntas sakens parter etter forvaltningsloven § 19 annet ledd 
b. Slike grunner kan for eksempel foreligge dersom det er grunn til å tro at den som ga opplysningene 
kan bli utsatt for hevnaksjoner dersom identiteten blir gjort kjent. Denne adgangen til å unnta 
opplysningene gjelder imidlertid ikke for dokumenter som fremlegges for fylkesnemnda for sosiale 
saker, jf. barnevernloven § 7-1 d jf. sosialtjenesteloven § 9-5. 

Barneverntjenestens tilbakemelding til den som har gitt opplysninger 

Taushetsplikten etter barnevernloven § 6-7 gjelder også overfor den som har gitt melding til 
barneverntjenesten om bekymring for et barns atferd eller dets omsorgssituasjon. 

Iflg. lovendringen 01.07.09 plikter barneverntjenesten å gi den som har sendt melding til 

barneverntjenesten, jf. § 4-2, tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at 
meldingen ble mottatt. Tilbakemelding kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart grunnløs, eller 
der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. 
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Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra melder som 
omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet 
undersøkelsessak etter § 4-3. 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at barneverntjenesten gir den som har gitt melding til 
barneverntjenesten en generell tilbakemelding om at meldingen er mottatt og at den vil bli fulgt opp i 
overensstemmelse med bestemmelsene i barnevernloven. En slik generell tilbakemelding vil ikke 
inneholde noen opplysninger som ikke allerede er kjent for melderen, og er dermed ikke underlagt 
taushetsplikt. 

Utover adgangen til å gi en slik generell tilbakemelding innebærer taushetsplikten at 
barneverntjenesten som hovedregel verken har rett eller plikt til å gi melderen tilbakemelding om 
hvorvidt barneverntjenesten finner grunn til å gå videre med saken, eventuelt på hvilken måte saken 
følges opp videre. Når barneverntjenesten mottar en melding plikter barneverntjenesten snarest, og 
senest innen en uke, å gjennomgå meldingen og vurdere behovet for å følge opp meldingen med 
undersøkelse. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for 
tiltak skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. 

Særlig om politiets opplysningsplikt 

Dersom politiet får kjennskap til eller mistanke om at barn mishandles av foreldre, foresatte eller andre 
som barnet bor sammen med, skal det straks meldes fra om dette til barneverntjenesten, jf. 
barnevernloven § 6-4 annet ledd, forvaltningsloven § 13 f annet ledd, straffeprosessloven § 61 c første 
ledd nr. 8 og påtaleinstruksen § 5-2. 

Politiets plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten går i visse tilfeller noe lenger enn det som 
følger av barnevernlovens bestemmelse om opplysningsplikt. Påtaleinstruksen § 5-2 annet ledd 
pålegger politiet å underrette barnevernstjenesten om bruk av tvangsmidler eller andre etterforsknings 
skritt dersom det er grunn til å tro at det samtidig bør settes i verk tiltak overfor barnet. Vilkåret er 
imidlertid at det ikke må være utilrådelig av hensyn til etterforskningen å gi slik melding. I politiets 
tjenesteinstruks § 12-4 presiseres politiets plikt til å underrette barnevernet om straffbare forhold som 
er begått mot barn med henvisning til påtaleinstruksen. 

Særlig om helsepersonells opplysningsplikt 

Opplysningsplikten for helsepersonell retter seg bare mot personell som yter helsehjelp og som har en 
selvstendig dokumentasjonsplikt, jf. helsepersonelloven § 33. Med helsepersonell menes personer 
som har autorisasjon eller lisens i medhold av helsepersonelloven §§ 48 og 49, jf. § 3 første ledd nr. 1. 
Som helsepersonell menes videre personer i helsetjenesten eller i apotek, jf. helsepersonelloven § 3 
første ledd nr.2 og elever og studenter under helsefaglig opplæring, jf. helsepersonelloven § 3 første 
ledd nr. 3, dersom de yter helsehjelp i sin arbeidssituasjon. Autorisert helsepersonell som arbeider i 
apotek og som yter helsehjelp, vil ha opplysningsplikt. De opplysninger som er nedtegnet i 
pasientjournal i forbindelse med at det er gitt helsehjelp, og på bakgrunn av journalføringsplikten i 
helsepersonelloven § 39 omfattes dermed av opplysningsplikten. 

Annen dokumentasjon (for eksempel reseptregister) som benyttes i virksomheten som ledd i driften vil 
ikke omfattes av opplysningsplikten. 

Opplysningsplikten etter helsepersonelloven § 33 er knyttet til det enkelte helsepersonell. I den 
enkelte helseinstitusjon skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for å utlevere opplysninger 
når et helsepersonell henvender seg til den utpekte med sin bekymring. Denne bestemmelsen har 
som siktemål å forhindre at flere personer utleverer opplysninger om samme pasient etter ulikt 
vurderingsgrunnlag. Dette fratar imidlertid ikke det enkelte helsepersonellet plikten til å gi 
opplysninger, og helsepersonellet vil fremdeles ha like stor plikt til å påse at riktig informasjon 
videreformidles. Dersom det skulle bli uenighet mellom institusjonens ansvarlige og det helsepersonell 
som ønsker å gi opplysningene, kan den som ønsker å gi opplysninger selv gå direkte til 
barneverntjenesten, dersom den ansvarlige ikke vil gå videre med opplysningene. Helsepersonell har 
plikt til å nedtegne i pasientjournalen hvilke forhold som lå til grunn for at opplysningsplikt til 
barneverntjenesten forelå. 

Selv om helsetjenesten ikke har noen generell adgang til å gi opplysninger til andre 
forvaltningsorganer eller til politiet, er det bestemmelser i helsepersonelloven som gir mulighet for at 
opplysninger kan gis til andre, når bestemte vilkår er oppfylt. 

Opplysninger kan gis til samarbeidende personell og til andre som yter helsehjelp, når det er 
nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, og pasienten ikke motsetter seg det, jf. 
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helsepersonelloven §§ 25 og 45. Videre er ikke taushetsplikten til hinder for at det gis opplysninger når 
det i lov eller i medhold av lov er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde.  

Taushetsplikten etter helsepersonelloven er ikke til hinder for at opplysninger kan gis videre ”når 
tungtveiende private eller offentlige hensyn gjør det rettmessig”, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4. Det 
er lagt til grunn en streng norm for når det kan være aktuelt å benytte denne opplysningsretten. Det er 
bare i helt spesielle alvorlige situasjoner at det kan være aktuelt å sette til side taushetsplikten på dette 

grunnlaget. Hensynene som taler for å bryte taushetsplikten må veie vesentlig tyngre enn hensynene 
som taler for å bevare tausheten. I alminnelighet vil det være snakk om nødrettsbetraktninger. Det 
betyr at det skal mye til før opplysninger kan gis. 

Helsepersonell kan ha opplysningsrett etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 i situasjoner hvor det 
foreligger truende farer. Helsepersonell har derimot vanligvis ikke slik opplysningsrett dersom det er 
for sent å avverge faren, for eksempel dersom barnet allerede har vært utsatt for volden og det ikke er 
grunnlag for å anta at barnet kan bli utsatt for ytterligere vold. 

De situasjoner som aktualiserer opplysningsretten etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 vil kunne være 
like alvorlige som de situasjoner som utløser opplysningsplikt til barneverntjenesten etter 
helsepersonelloven § 33. Når opplysningsplikten til barneverntjenesten foreligger skal opplysningene 
videreformidles til barneverntjenesten. 

Helsepersonell vil etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 ha mulighet til å gi opplysninger både til politiet 
og barneverntjenesten. Disse instansene kan så iverksette nødvendige tiltak. I mange tilfeller kan det 
være nærliggende å melde fra til barneverntjenesten som har myndighet til å ivareta barnets 
interesser. I enkelte tilfeller vil imidlertid melding til barneverntjenesten ikke gi barnet tilstrekkelig 
beskyttelse raskt nok. I slike situasjoner vil det være mest aktuelt å melde fra til politiet. 

6.2 Plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige 
forbrytelser 
Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde 
forholdet til politiet eller på annen måte avverge forholdet, jf. straffeloven § 139. Denne avvergeplikten 
går foran lovbestemt taushetsplikt. Forbrytelsene som er omfattet er blant annet familievold, voldtekt, 
seksuell omgang med barn, seksuelt misbruk av fosterbarn eller stebarn eller noen under 18 år som 
står under vedkommendes omsorg, myndighet eller oppsikt, samt voldtekt, grov legemsbeskadigelse 
og drap av barn eller voksne. 

Plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige forbrytelser gjelder bare ved pålitelig 
kunnskap om at en slik forbrytelse er i ferd med, eller ventes å finne sted. Er forbrytelsen allerede 
gjennomført har man bare plikt til å anmelde eller på annen måte avverge dersom det kan forebygge 
nye alvorlige forbrytelser. Plikten gjelder derfor ikke dersom den aktuelle voldshandlingen allerede er 
gjennomført, og det ikke er tale om å forebygge ny vold eller følgene av volden.  

For andre instanser og tjenester enn barneverntjenesten vil det å gi barneverntjenesten opplysninger 
om at et barn er utsatt for slike alvorlige forbrytelser i en del tilfeller kunne være en annen måte å 
avverge forbrytelsen på enn ved å anmelde forholdet til politiet. I enkelte tilfeller vil imidlertid det å gi 
opplysninger til barneverntjenesten ikke gi barnet tilstrekkelig beskyttelse raskt nok. I slike tilfeller kan 
eneste alternativ være å anmelde forholdet til politiet. 

Barneverntjenesten har den samme plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige 
forbrytelser som andre instanser og tjenester. Barneverntjenestens primære oppgave er imidlertid 
nettopp å beskytte barn mot mishandling og overgrep. Plikten til å anmelde til politiet vil derfor først 
inntre dersom barneverntjenesten ikke på annen måte, for eksempel ved å igangsette egne tiltak, kan 
avverge alvorlige forbrytelser mot barnet. 

6.3 Særlig om helsepersonellsopplysninger til politiet som nødetat 
Helsepersonell har i tillegg til plikten etter straffeloven § 139 plikt til å varsle nødetater der dette er 
“nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom”, jf. helsepersonelloven § 31. Denne 
bestemmelsen kan medføre en plikt til å gi politiet opplysninger om mishandling av barn der dette er 
nødvendig for å avverge videre mishandling. 
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6.4 Samtykke 
Taushetsplikten er som hovedregel begrunnet i hensynet til beskyttelse av den som har krav på 
taushet. Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre, 
oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder. Dette følger både av forvaltningsloven § 13 
a nr. 1, straffeprosessloven § 61 b nr. 1, helsepersonelloven § 22, pasientrettighetsloven § 3-6 annet 
ledd og familievernkontorloven § 6 første ledd. Samtykke opphever således taushetsplikten for alle de 
offentlige instanser og tjenester som er sentrale i forhold til saker der barn er utsatt for vold i familien. 

Når samtykke er aktuelt 

Som et generelt utgangspunkt bør samarbeid mellom instanser og tjenester i størst mulig grad bygge 
på samtykke til videreformidling av opplysninger fra dem som har krav på taushet.  

Innhenting av samtykke bidrar til å etablere et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom instansene og 
tjenestene, barnet og familien. Dette har en egenverdi, og vil dessuten ofte være en forutsetning for å 
kunne hjelpe barnet og familien på best mulig måte. For sosialtjenestens del kommer prinsippet om 
medvirkning til uttrykk i sosialtjenesteloven § 8-4 hvor det heter at tjenestetilbudet så langt mulig skal 
utformes i samarbeid med klienten. Prinsippet kommer også til uttrykk i sosialtjenesteloven § 8-5 og 
barnevernloven § 6-4 hvor det heter at opplysninger så lang som mulig skal innhentes i samarbeid 
med den saken gjelder eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen.  

Utgangspunktet om at formidling av opplysninger mellom instanser og tjenester fortrinnsvis bør skje på 
grunnlag av samtykke, gjelder imidlertid ikke i alle faser for alle typer saker der barn er utsatt for vold i 
familien. Både opplysningsplikten til barneverntjenesten, jf. kapittel 4, og anmeldelsesplikten til politiet 
ved alvorlige straffbare forhold, jf. kapittel 5, gjelder uavhengig av samtykke.  

I oppdagelsesfasen vil det dessuten i en del tilfeller kunne være av avgjørende betydning for den 
videre undersøkelsen eller etterforskningen av saken at barneverntjenesten og/eller politiet blir varslet 
før familien blir informert. Det bør da være barneverntjenesten eller politiet som avgjør når familien 
skal informeres.  

I utredningsfasen og tiltaksfasen vil det være mer aktuelt å forsøke å innhente samtykke. I saker der 
barn utsettes for vold i familien kan det imidlertid av og til, ut fra sakens karakter, være vanskelig både 
å få innhentet samtykke og å få etablert et nærmere samarbeid med familien. I en del av sakene der 
barn er utsatt for vold i familien vil den eller de som etter hovedregelen kan samtykke i at opplysninger 
om barn gis ut (vanligvis barnets foreldre) være inhabile fordi deres interesser strider mot barnets.  

I alvorlige tilfeller der foreldrenes interesser klart strider mot barnets interesser vil det ikke være aktuelt 
å innhente samtykke fra foreldrene. I slike tilfeller må det foreligge annet grunnlag for videreformidling 
av opplysninger. 

Krav til samtykke 

Når samtykke er aktuelt må det innhentes under omstendigheter som sikrer at det skjer frivillig og etter 
grundige overveielser hvor den som har krav på taushet har full oversikt over konsekvensene. 
Personen må opplyses om hva samtykket innebærer, herunder hvilke opplysninger det gjelder, hvem 
som skal få opplysningene og hva opplysningene skal brukes til. 

Det finnes i liten grad formelle formkrav til et samtykke. Både hensynet til forsvarlig saks behandling 
og behovet for i ettertid å kunne dokumentere hva noen har samtykket til, innebærer at et samtykke 
normalt bør være skriftlig. Det bør fremgå hvem som har samtykket, hvilke opplysninger samtykket 
gjelder, og hvilke mottakere og/eller formål samtykket gjelder for. Et samtykke kan når som helst, helt 
eller delvis, trekkes tilbake. 

Kompetanse til å samtykke 

Hovedregelen er at det er den opplysningene gjelder som kan samtykke i at de gis ut. Dersom 
opplysningene gjelder flere personer, for eksempel i en familie, må alle personene samtykke. Når et 
barn er utsatt for vold i familien blir spørsmålet hvem som kan samtykke i at opplysninger om barnet 
gis ut. Når opplysningene gjelder et barn kreves som en hovedregel samtykke fra den eller de som har 
foreldreansvaret. 

Etter barnevernloven § 6-3 har barn egne partsrettigheter fra de har fylt 15 år. Etter barnevernloven vil 
således både barnets og foreldrenes samtykke være nødvendig når barnet har fylt 15 år.  

Dersom de aktuelle opplysningene bare gjelder barnet vil i utgangspunktet barnets samtykke være 
tilstrekkelig. For helsetjenesten gjelder egne regler i pasientrettighetsloven om hvem som kan 
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samtykke til helsehjelp, jf. pasientrettighetsloven kapittel 4. Det er ellers ikke regulert i lovgivningen når 
mindreårige har en selvstendig samtykkekompetanse.  

Som et utgangspunkt kan samtykke fra barnet innhentes dersom barnet har oppnådd en slik 
modenhetsgrad at han eller hun kan forstå rekkevidden av samtykket. En grense på 16 år, tilsvarende 
hovedregelen om samtykkekompetanse for barn etter pasientrettighetsloven, kan benyttes som et 
veiledende utgangspunkt ved vurderingen av barnets modenhetsgrad. 

6.5 Anonymisering 
Taushetsplikten er begrunnet i hensynet til beskyttelse av den som har krav på taushet.  

Dersom opplysningene i en sak kan anonymiseres på en effektiv måte, er den som har krav på 
taushet fortsatt beskyttet. Anonymitet foreligger bare dersom det ikke er mulig, verken direkte eller 
indirekte, å spore opplysningene tilbake til de enkeltpersoner opplysningene knytter seg til. Dersom 
behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at de aktuelle opplysningene gis i statistisk form eller 
ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, kan opplysningene brukes uten hinder 
av taushetsplikten. Dette følger av forvaltningsloven § 13 a nr. 2, straffeprosessloven § 61 b nr. 2 og 
helsepersonelloven § 23 nr. 3. Anonymisering opphever således taushetsplikten for alle de offentlige 
instanser og tjenester som er sentrale i forhold til saker der barn er utsatt for vold i familien. 

Når anonymisering er aktuelt 

Saker der barn utsettes for vold i familien, eller der det er mistanke om dette, er ofte kompliserte. Det 
kan derfor være nyttig å diskutere problemstillinger og å få konkrete råd i samtaler med andre 
fagpersoner og instanser. Dette kan være særlig aktuelt i en innledende fase, hvor den som sitter med 
opplysninger kan være svært usikker på videre fremgangsmåte. I slike tilfeller kan det å ta saken opp i 
anonymisert form være en god løsning og ofte en nødvendig forutsetning. 

Krav til anonymiseringen 

Videreformidling av opplysninger på grunnlag av anonymisering kan bare skje hvis den opplysningene 
gjelder er effektivt beskyttet mot å bli identifisert.  

En konkret sak kan anonymiseres ved at navn, adresse og andre individualiserende kjennetegn tas 
bort og eventuelt erstattes med bokstaver eller lignende. Det kan også gis et sammendrag av saken 
uten at individualiserende data tas med. Det må vurderes fra sak til sak om opplysninger kan 
videreformidles i anonymisert form. Det må ikke bare vurderes om personene opplysningene gjelder 
kan identifiseres ut i fra de konkrete opplysningene som vurderes videreformidlet. Det må også 
vurderes om disse opplysningene kan kobles sammen med andre opplysninger slik at de til sammen 
kan identifisere personene opplysningene gjelder. 

Dersom opplysningene gjelder en sak som allerede er alminnelig kjent, kan det være en fare for at 
opplysningene som vurderes videreformidlet kan kobles sammen med denne saken. Dersom 
opplysningene gjelder en person som fra før er kjent for mottakeren, kan det være fare for at 
opplysningene kan kobles sammen slik at personene opplysningene gjelder blir identifisert. Den som 
vurderer å gi opplysninger i anonymisert form må derfor forsikre seg om at mottakeren ikke sitter med 
opplysninger som innebærer at personene opplysningene gjelder kan bli identifisert. I små kommuner 
kan selv få opplysninger gi muligheter for å kjenne igjen en person. Det er større fare for at personene 
opplysningene gjelder kan bli identifisert i et lite og gjennomsiktig samfunn enn i en stor by. 

Bruk av opplysninger for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller 
innhentet for, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og straffeprosessloven § 61 c nr. 2.  

Opplysningene kan blant annet brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring 
av avgjørelse, oppfølging og kontroll. Adgangen til å gi opplysninger fra seg kan benyttes når det i 
forbindelse med saksforberedelse er behov for å ta kontakt med en annen instans eller tjeneste for å 
innhente opplysninger med relevans for saken. For å få innhentet relevante opplysninger, vil det ofte 
være nødvendig å gi fra seg opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger kan gis 
uten hinder av taushetsplikten så langt det er nødvendig for å få relevante opplysninger i saken. Hvilke 
opplysninger som kan gis, og mengden av opplysninger må vurderes i forhold til den enkelte 
samarbeidspartner. 

Dette grunnlaget åpner kun for en adgang til å gi opplysninger fra seg. Den som blir kontaktet i 
forbindelse med innhenting av informasjon må imidlertid på selvstendig grunnlag vurdere om 
informasjonen kan videreformidles. 
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Grunnlaget gjelder for de tjenestene og instansene som ikke omfattes av helsepersonelloven, eller lov 
om familievernkontor. Helsepersonell kan bare gi taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende 
personell eller utlevere dem til andre som yter helsehjelp dersom det er nødvendig for å yte helsehjelp, 
jf. helsepersonelloven §§ 25 og 45.  

Pasienten kan motsette seg at opplysninger utleveres, og pasientens oppfatning må da som regel 
respekteres. Ansatte ved familievernkontor kan gjøre opplysninger kjent for annet personell ved det 
enkelte kontor av hensyn til klientbehandlingen, med mindre klienten motsetter seg det og det etter 
forholdene kan og bør respekteres, jf. lov om familievernkontor § 7. 

6.6 Adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan og 
adgang til å anmelde lovbrudd til politiet  
Forvaltningsloven § 13 b nr. 5 gir et forvaltningsorgan en generell adgang til å opplyse et annet 
forvaltningsorgan om en persons forbindelse med organet, om avgjørelser som er truffet, og ellers 
slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, 
instruks eller oppnevningsgrunnlag. 

Det er særlig alternativet ”opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets 
oppgaver” som her er aktuelt. Dette alternativet gir for eksempel skolen adgang til å gi opplysninger til 
andre offentlige instanser og tjenester når det er nødvendig for å ivareta hensynet til elevens 
opplæring.  

Dersom en elev er utsatt for vold i familien, påvirker dette elevens opplæring på en negativ måte. Da 
vil relevante opplysninger om forholdet kunne videreformidles når dette er nødvendig for å bedre 
forholdet. Adgangen til å gi opplysninger avhenger ikke av at det er nødvendig å gi opplysninger for å 
fremme avgiverinstansen eller tjenestens oppgaver i den enkelte saken. Det er tilstrekkelig at 
videreformidling av opplysningene er nødvendig for å fremme avgiverinstansen eller tjenestens 
virksomhet og formål.  

Etter forvaltningsloven § 13 b nr. 6 har et forvaltningsorgan også adgang til å anmelde eller gi 
opplysninger om lovbrudd til politiet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn, eller forfølgning av 
lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver.  

Av de instanser og tjenester som omfattes av denne veilederen gjelder bestemmelsene fullt ut for 
skolen og barnehagen. Dette innebærer at for disse er adgangen til å videreformidle opplysninger til 
andre instanser og tjenester relativt vid.  

Også for politiet gjelder adgangen til å gi andre organer opplysninger for å fremme politiets oppgaver, 
jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 7. 

For barneverntjenesten og sosialtjenesten gjelder lignende men mer begrensede grunnlag, se punkt 
6.4.1 og 6.4.2 nedenfor. For helsetjenesten og familievernkontorene er det ikke noen generell adgang 
til å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer eller til politiet. Helsepersonelloven har ingen 
bestemmelse som tilsvarer forvaltningsloven § 13 b nr. 5, se imidlertid punkt 6.4.3. 

6.7 Særlig om barneverntjenesten 
Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan, og til å anmelde eller gi 
melding om lovbrudd til politiet, er mer begrenset enn det som følger av forvaltningsloven § 13 b nr. 5 
og 6. Barneverntjenesten kan bare gi slike opplysninger når dette er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade for noens helse, jf barnevernloven § 6-7 tredje ledd. 

Nødvendig for å fremme barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver 

For barneverntjenesten er adgangen til å gi opplysninger til andre offentlige instanser og tjenester 
knyttet opp til hensynet til det enkelte barn. Barneverntjenesten kan derfor alltid gi opplysninger til 
andre offentlige instanser og tjenester når dette etter en konkret vurdering er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens oppgaver overfor et barn som er eller kan være utsatt for vold i familien. 
Barneverntjenesten kan ikke gi opplysninger ut i fra rene arbeidsmessige betraktninger, ved at dette 
forenkler barneverntjenestens arbeidsoppgaver, eller dersom formålet bare er å fremme 
mottakerorganets arbeidsoppgaver. 
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Nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse 

Barneverntjenesten kan også gi opplysninger til andre offentlige tjenester og instanser når det er 
nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Dette grunnlaget 
for å videreformidle opplysninger er bare aktuelt i situasjoner hvor hensynet til barnet er ivaretatt, men 
hvor barneverntjenesten mener det er nødvendig å beskytte andre personers interesser. Det kan or 
eksempel være aktuelt å gi opplysninger til politiet om nærliggende fare for alvorlig mishandling av en 
voksen. 

6.9 Anmeldelse 
Vold i nære relasjoner er undergitt ubetinget offentlig påtale, og politiet bør i størst mulig grad ta 
ansvaret for at anmeldelse blir skrevet. Det er i slike saker ikke nødvendig for en fornærmet å anmelde 
det straffbare forholdet selv. Politiet kan på selvstendig grunnlag iverksette etterforskning. Det er viktig 
at det på forhånd foreligger nødvendig informasjon / dokumentasjon som danner grunnlag for videre 
straffesaksbehandling. 
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7. Eksisterende rutiner i voldssaker 

7.1 Ansvar i voldssaker 
All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan 
leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. 

Mistanke om vold og overgrep oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og 
familier. Eksempler på dette er skoler, barnehager og helsestasjoner. Andre tjenester og virksomheter 
som Nav, deler av pleie og omsorg, andre deler av helsetjenesten og deler av kulturtjenesten 
representerer imidlertid også fagområder som gjennom møteplasser med sine brukere kan få en rolle 
som ”oppdager”. 

7.2 Spesielt for helsetjenestene 
Helsepersonell er underlagt et lovverk som pålegger dem et noe sterkere hensyn til personvern enn 
de fleste andre offentlige tjenester. Dette, og at helsepersonell er underlagt bestemte 
autorisasjonsordninger, gjør at det stilles noe høyere krav til disse profesjonenes grunnarbeid før 
barneverntjenesten koples inn. 

Ut over dette gjelder de samme rutinene for helsepersonell og helsetjenester som for de øvrige 
offentlige tjenestene. 

7.3 Barneverntjenestens rutiner 
Barneverntjenestens arbeid er strengt lovregulert. Det skilles tydelig mellom meldingsfase, 
undersøkelsesfase og tiltaksfase. Og tydelige frister for meldingsavklaring (7 dager) og undersøkelse 
(3 mnd) er lovbestemt. Barneverntjenesten har også bestemmelser knyttet til personvern og 
taushetsplikt som er strengere enn for det meste av annen offentlig virksomhet.  

Barnevernet kan, og vil som oftest, være en nyttig samtalepartner når det dukker opp mistanke om 
vold eller overgrep mot barn, herunder også mistanke om at barnet er vitne til vold i hjemmet. Slike 
samtaler kan være på anonymt grunnlag, men når en sak er meldt til barnevernet, er det barnevernet 
som styrer det videre løpet. Hver henvendelse som identifiserer et mulig offer er å anse som en 
melding.  

‘Barnevernet har plikt til selvstendig å vurdere om de skal anmelde voldssaker, men som hovedregel 
vil man i Skien gå til politiet med slike saker. Barnevernet kan ikke innhente opplysninger og 
dokumentasjon for å bistå politiet i deres etterforskning, men dette gjøres i forbindelse med at 
barnevernet gjennomfører en egen undersøkelsessak parallelt med politiets etterforskning. Til eget 
bruk kan barnevernet innhente opplysning og dokumentasjon fra familien, skole, barnehage, SFO, 
helsesøster, helsestasjon osv. vedrørende barnet. 

Når barneverntjenesten vurder at et barn må plasseres utenfor hjemmet mot foreldrenes vilje, skal det 
forberedes en sak for Fylkesnemnda for barnevern og sosial saker som fatter vedtak om dette opp 
mot de kriteriene barnevernloven setter for omsorgsovertagelse. 

Barn kan imidlertid også plasseres etter akuttvedtak fattet av barnevernleder eller politijurist, men 
dette må da godkjennes av Fylkesnemnda innen 48 timer. Så må saken saksforberedes og behandles 
i sin fulle bredde innen 6 uker. Slike vedtak må, foruten å være basert på barnevernlovens kriterier for 
omsorgsovertagelse, også være tydelig hjemlet i trussel mot barnets liv og helse. Barnevernet har 
egne saksbehandlingsrutiner som regulerer alt barnevernfaglig arbeid. 

7.4 Politiets rutiner  
Politiet kan skrive en anmeldelse på bakgrunn av et straffbart forhold, eller motta en anmeldelse om 
en mulig straffbar handling, eks. gjennom brev, tlf. eller personlig oppmøte. 

Avhengig av opplysninger som fremkommer i anmeldelsen, blir det avgjort hva som skal gjøres videre. 
I en del tilfeller mottar politiet melding om vold fra barneverntjenesten som utløser politiets 
etterforskningsplikt. Formålet med etterforskningen er, foruten å avdekke kriminalitet, også å bidra 
med nødvendige opplysninger i forhold til barneverntjenestens behandling av spørsmålet om det skal 
settes i verk tiltak etter barnevernloven. 

Ut i fra de opplysningene som fremkommer i meldingen, oppretter politiet straffesak. 



Ringer ike  kommune   29  Ve i leder ,  vo ld  i  nære  re las jone r  

Politiet beslutter om det skal foretas tilrettelagte avhør der det er vitner under 16 år. Avhøret skal 
foretas så fort som mulig og senest to uker etter at anmeldelse av den straffbare handlingen er mottatt 
av politiet, jfr. Forskrift om avhør av barn og andre særlige sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte 
avhør) Tilrettelagte avhør tas av en politietterforsker under ledelse av en påtalejurist, jfr 
straffeprosessloven §239a  

Politietterforskeren er ofte en utdannet polititjenestemann/ kvinne med erfaring i å kommunisere med 
barn. I saker der barnevernet har eller kan få en rolle i saken, tilstrebes det at også barnevernet 
inviteres til å være til stede i forbindelse med tilrettelagte avhør. Tilrettelagte avhør skjer i 
spesialinnredede rom i Statens barnehus. Hovedhensikten med at det gjennomføres tilrettelagte avhør 
på denne måten, er at barn under 16 år skal slippe å møte i retten dersom det blir tatt ut tiltale. 
Videoopptak av avhøret kan da vises i retten. Det oppnevnes setteverge av overformynderiet for barn / 
unge under 18 år der det er motstrideneinteresser mellom den mindreårige og verge, eks. mor/far. 
Setteverge oppnevnes for å bistå barnet i forbindelse med straffesaken. Politiet vurderer fra sak til sak 
hvilke etterforskingsskritt som kan gjennomføres. Dette gjøres ut fra de opplysningene som foreligger 
før et evt. tilrettelagte avhør. Eksempler på slike etterforskingsskritt kan være: avhør av den 
mistenkte/siktede og av sentrale vitner, ransaking etc. Man bestreber seg på å koordinere slike 
aktiviteter i løpet av samme dag. Koordinering av oppfølging av barnet og familien, bl.a. samarbeid 
med barnevernet i den enkelte sak, skjer i alle saker, og knyttes ikke direkte opp mot 
etterforskingsskrittene i enkeltsaken. 

Vedlagt: Rutiner for samarbeid i saker der barnevernet anmelder familievolds - og overgrepssaker til 
Nordre Buskerud politidistrikt. 

7.5 Spesielt om arbeid med tolk 
Utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at norsk er administrasjonsspråket. Selv om 
minoritetsspråklige ikke har lovfestet rett til tolk i sin kontakt med offentlige organer, må allikevel 
forvaltningslovens bestemmelser om at saken skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, forstås 
slik at innhenting av opplysninger ofte betinger tolkebruk (jf. Lovens §§ 16 og 17). Tilsvarende kan det 
samme følge av veiledningsplikten (jf. § 11). 

Språket er viktig for god kommunikasjon. Personer med svake norskkunnskaper klarer ofte ikke 
situasjoner (dette er alltid enklest på morsmål). Selv om personen har et godt overflatespråk kan det 
være godt og nødvendig å snakke eget morsmål når samtalen handler om vanskelige opplevelser. 

Skal vi hjelpe barn, må vi ha god kommunikasjon med foreldrene. Mestrer ikke foreldrene norsk, er en 
god tolk alfa og omega. Tolkens oppgave består kun i å tolke det som blir sagt av samtalepartene, 
uten å vurdere eller bedømme budskapets moral, sannhet eller nøyaktighet. Tolken har med andre ord 
ikke ansvar for at det som sies er riktig. Tolken har imidlertid ansvar for at det som sies blir tolket riktig. 
Tolken skal ikke lage sammendrag, da han kan komme til å utelate ting som kan ha betydning for 
sakens behandling. Tolken skal heller ikke komme med egne forklaringer. 

Viktig i forbindelse med bruk av tolk: 

 Ikke bruk barn eller andre familiemedlemmer som tolk. 

 Det hender at enkelte ikke ønsker å bruke en bestemt tolk, eller ønsker tolk av et bestemt 
kjønn. Etterlev dette etter beste evne. 

 Husk at også barn og ungdom kan ha behov for å snakke via tolk når det er slike vanskelige 
temaer. 

 Planlegg samtalen godt – dette innebærer bl.a. å avsette mer tid til en samtale med tolk enn 
for en tilsvarende ettspråklig samtale. Vurder om spørsmålene er enkle nok, planlegg de 
emner du ønsker å ta opp, og hva du ønsker samtalen skal føre til. I spesielt vanskelige saker 
kan det være nødvendig å orientere tolken på forhånd. 

 Avklar ansvarsforholdene – det er du som skal styre samtalen, ikke tolken. 

 Tolk skal ikke formidle kultur. Mange ønsker å bruke tolken som kulturformidler og –rådgiver. 
Tolken skal kun oversette det som kommer til uttrykk, verken mer eller mindre. 

 Noen ønsker imidlertid å ha med seg en minoritetsrådgiver som kan formidle kultur. Det er da 
viktig å skille mellom tolken og minoritetsrådgiverens rolle. Tolken skal ikke formidle kultur, og 
minoritetsrådgiveren er ikke tolk. 
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7.6 Om sikkerhet  
Alt hjelpearbeid hvor vold er en del av bildet, og som derfor på et eller annet vis involverer en 

voldsutøver, innebærer en vurdering av sikkerheten. Å samtale om vold kan skape sterke følelser 
både hos voksne og barn. For eksempel kan avmektigheten, skuffelsen og sinnet hos en voldsutøver 
gå ut over barn, partner eller andre. Det er derfor nødvendig å ha nødvendig kunnskap og 
kompetanse om vold for å intervenere i barns liv på en måte som fremmer deres utvikling og ikke 
setter dem i fare for mer eller alvorligere vold. 

Sikkerhet for barnet og voldsutøvers partner 

Foreldre og foreldre/barn skal snakkes med hver for seg i samtaler om vold. Det kan være farligere for 
barna og partner om man snakker med utøver og utsatt samtidig. 

Mange utsatte vil trenge saklig informasjon om at det vanligste er at volden blir verre over tid, dersom 
utøver ikke har begynt å ta ansvar for volden, eller søkt hjelp for å klare dette. De trenger videre å få 
informasjon om sine rettigheter, at volden er ulovlig, og volden kan anmeldes. Volden i barns liv kan 
fortsette selv om volden har opphørt, enten helt eller delvis. Ettervirkninger av vold og relasjonen til 
utøver fortsetter, derfor er det viktig med oppfølging av disse barna. Det er ikke uvanlig at for 
eksempel mor velger å gå tilbake til utøver.  

Videre kan mor finne seg en ny mann, som også utøver vold. Dette skjer i mange barns liv. Også her 
er det vanligvis riktig å samarbeide med barnevernet og krisesenteret. Den som utøver volden kan 
fortsette å true barn og mor/far i årevis etter et brudd. Politiet vil i slike situasjoner også være en viktig 
samarbeidspartner. Voldsalarm kan for eksempel være et riktig hjelpemiddel. 

Det kan være riktig å lage en detaljert sikkerhetsplan sammen med den voldsutsatte.  

Overskriften for en slik plan kan være: Hva kan du gjøre for å ta vare på deg selv (og barna 
dine) dersom ny vold skjer eller dersom du opplever at det er stor fare for ny vold? Noen 
stikkord for innholdet: Når du bringer volden på banen, ikke stå øverst i trappen, ikke ta det 
opp når du eller utøver har drukket, ha en venn/venninne som vet om når du skal ta opp dette 
temaet, sørg for å ha nummeret til krisesenteret eller andre viktige instanser lett tilgjengelig, ha 
pakket en koffert med det nødvendige osv. 

Å lage sikkerhetsplaner og sikre utsatte krever tverrfaglig samarbeid, primært mellom barnevernet, 
politiet, familievernkontor, krisesenter og eventuelt psykisk helsevern og helsetjenestene. Vurderes det 
som utrygt å sende barnet hjem etter at volden er avdekket, kontaktes barnevernet for videre 
vurdering av situasjonen om nødvendig. 

Sikkerheten for deg som ansatt 

Som hjelper må du alltid også tenke på din egen sikkerhet. Tenk over situasjonen på forhånd; hva skal 
vi samhandle om, hvordan kommuniserer jeg? Bør vi være to i samtalen? 

Informer kollegaer hvor du skal og når du kommer tilbake. Vurder risiko, og vurder om samtalen bør 
gjennomføres på kontoret. Ta med mobil på et eventuelt hjemmebesøk. 

Vær nøye med hvor du står eller sitter i forhold til voldsutøveren, kom ikke nærmere enn nødvendig og 
tenk gjennom eventuell rømningsvei. Gå alltid etter voldsutøveren ned trapper og inn dører. Ikke stå 
med ryggen til voldsutøveren. Tilkall andre hvis du føler deg truet eller usikker i en situasjon. 

 Skill mellom person og handling. Si at vi respekterer dem som personer selv om de slår, men 
ikke handlingen de gjør ved å slå. 

 Fortell at vi har et forbud i Norge mot å utøve vold mot barn, og mot partnerne våre. 

 Fortell at det er de voksnes ansvar å sørge for at hjemmet er trygt. 

 Fortell at det ER vanskelig å være foreldre, og at man blir sint mange ganger på barna sine 
eller kanskje partner. 

 Fortell at det er viktig med grenser, men at det finnes mange andre løsninger enn å slå/ true/ 
sperre inne (bruk de samme ordene som har blitt brukt). 

 Si at du kan hjelpe dem videre med dette som er vanskelig (det å oppdra barn), men at du må 
si ifra til noen andre som kan hjelpe. 

 Si at de som kan hjelpe jobber for barnevernet, og er spesielt flinke til å hjelpe familier med å 
slutte å utøve vold. De har i oppgave fra myndighetene å beskytte barn også i hjemmet. 
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8. Tjenestenes regelverk 

8.1 Helsetjenestene 
Det følger av helsepersonelloven § 21 at helsepersonell har profesjonsbestemt taushetsplikt om 
opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i 
egenskap av å være helsepersonell. Etter pasientrettighetsloven §13 har pasienten rett til vern mot 
spredning av opplysninger som går like langt som taushetspliktbestemmelsene i helsepersonelloven, 
jf. pasientrettighetsloven § 3-6.  

Av bestemmelsen går det frem at opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige 
opplysninger skal behandles i samsvar med bestemmelsene om taushetsplikt. Videre skal 
opplysningene behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder. 

Helsepersonell som har profesjonsbestemt taushetsplikt kan også ha forvaltningsmessig taushetsplikt 
i forhold til behandling av pasientopplysninger, jf. helseregisterloven14 § 15. Taushetsplikt etter 
helsepersonelloven gjelder alle grupper som har autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven. 
Helsepersonelloven gjelder for blant annet leger, tannleger, psykologer, sykepleiere, jordmødre, 
fysioterapeuter og annet helsepersonell når disse utøver sin profesjon. I praksis skal helsepersonell 
forholde seg til helsepersonellovens taushetspliktregler.  

Den klare hovedregel er at helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller tilgang til opplysninger 
som de får i egenskap av å være helsepersonell. Formålet med denne regel er å verne pasientens 
integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonellet. Bestemmelsene om 
taushetsplikt skal hindre at pasienter lar være å oppsøke helsetjenesten dersom de har behov for 
helsehjelp. 

Pasientene skal føle seg trygge på at de opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelpen, ikke 
benyttes i andre sammenhenger. Når det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, kan 
opplysninger gis til samarbeidende personell, med mindre pasienten motsetter seg det, jf. 
Helsepersonelloven § 25.  

Mottar helsepersonell henvendelser fra andre som yter helsehjelp, som trenger pasientjournalen eller 
deler av pasientjournalen for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, har de plikt til å levere ut opplysningene, 
med mindre pasienten motsetter seg det, jf. Helsepersonelloven § 45.I helsepersonelloven er det 
bestemt at taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21 ikke er til hinder for at opplysninger kan gis 
videre i visse situasjoner. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at pasientopplysninger kan gis til andre i den utstrekning 
pasienten selv samtykker til det, jf. helsepersonelloven § 22, se kapittel 6 punkt 6.1, eller når det er 
bestemt i lov eller i medhold av lov at taushetsplikt ikke skal gjelde.  

Helsepersonell har adgang til å gi opplysninger dersom disse er helt anonymisert, jf. 
Helsepersonelloven § 23 nr. 3, se kapittel 6 punkt 6.2. Opplysningene er ikke anonyme dersom de, 
direkte eller indirekte, kan spores tilbake til de enkeltpersoner opplysningene knytter seg til.  

Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger kan gis videre “når tungtveiende private 
eller offentlige hensyn gjør det rettmessig”, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4, se kapittel 6 punkt 6.4.3. 
Det er lagt til grunn en streng norm for når det kan være aktuelt å benytte denne opplysningsretten. 

Helsepersonell har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, se helsepersonelloven 
§ 33 jf. barnevernloven § 6-4. Helsepersonell har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen 
måte avverge visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet 
seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse. Det følger for øvrig av helsepersonelloven § 31 at 
helsepersonell skal varsle politiet dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person. 

8.2 Barnehage 
Ansatte i barnehagen har taushetsplikt etter den generelle bestemmelsen i forvaltningsloven § 13. 
Dette følger av barnehageloven § 20. 

Barnehagens adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester reguleres av 
forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d. Dette innebærer at ansatte i barnehagen blant annet kan 
formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene er 
anonymisert, eller i konkrete saker når opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet 
for, samt når videreformidling av opplysningene er nødvendig for å fremme barnehagens oppgaver, se 
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kapittel 6 punkt 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4. Barnehagen kan også anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd 
til politiet når barnehagen finner at dette er ønskelig av allmenne hensyn. 

Barnehagen har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Barnehageloven § 
22 og barnevernloven § 6-4. 

Barnehagens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse 
alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og 
grov legemsbeskadigelse. 

8.3 Skole  
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste etter opplæringsloven og friskoleloven11 har taushetsplikt 
etter den generelle bestemmelsen i forvaltningsloven § 13. Dette følger av opplæringsloven § 15-1 og 
friskoleloven § 7-3. Opplæringsloven omfatter både grunnskolen og den videregående skolen. 
Skolenes adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester reguleres av 
forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d.  

Dette innebærer at lærere og annet skolepersonell blant annet kan formidle opplysninger til andre 
forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene er anonymisert, eller i konkrete 
saker når opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet for og når videreformidling av 
opplysningene er nødvendig for å fremme skolens oppgaver, se kapittel 6 punkt 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4. 
Skolen kan også anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd til politiet når skolen finner at dette er 
ønskelig av allmenne hensyn, se punkt 6.4. 

Det følger av opplæringsloven at den forvaltningsmessige taushetsplikten gjelder for den virksomhet 
som drives av PP-tjenesten. For psykologer i PP-tjenesten gjelder imidlertid også den 
profesjonsbestemte taushetsplikten etter helsepersonelloven ved utøvelsen av enkelte typer 
oppgaver. Psykologer i PP-tjenesten utfører ulike typer oppgaver. De driver generell faglig veiledning 
overfor skolen, og opptrer som sakkyndig etter opplæringsloven. I noe utstrekning kan de også gi 
behandling til enkeltelever.  

Når psykologer i PP-tjenesten utøver generell faglig veiledning gjelder den forvaltningsmessige 
taushetsplikten etter opplæringsloven. Når de gir behandling eller individuell faglig veiledning til 
enkeltelever yter psykologer helsehjelp, og den profesjonsbestemte taushetsplikten vil da gjelde. 

Når psykologer opptrer som sakkyndige er oppdraget og mandatet forankret i opplæringsloven. 
Oppdraget faller likevel normalt inn under helsehjelpbegrepet i helsepersonelloven § 3. Psykologer 
som opptrer som sakkyndige bruker sin fagkyndighet som psykolog og utøver således sin profesjon. 
Det foreligger imidlertid ikke noe behandler - pasientforhold i denne sammenhengen, og hensynene 
som ligger bak den profesjonsbestemte taushetsplikten kan derfor ikke fullt ut gjøres gjeldende i disse 
tilfellene.  

Forutsatt at psykologen gjør det klart for eleven at vedkommende opptrer som sakkyndig, og at dette 
innebærer at opplysninger som skriver seg fra sakkyndighetsoppdraget blir gitt oppdragsgiver, er det 
den forvaltningsmessige taushetsplikten etter opplæringsloven som gjelder for de opplysningene 
psykologen mottar. Opplysninger som gis til oppdragsgiver blir deretter underlagt oppdragsgivers 
rådighet. 

Personalet i skolen har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Opplæringsloven § 
15-3, friskoleloven § 7-4 og barnevernloven § 6-4. 

Skolens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige 
forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov 
legemsbeskadigelse. 
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8.5 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, jf. Straffeloven 
Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Det betyr at all omgang med barn under 16 år som 
utgangspunkt er straffbart, uansett om barnet samtykker eller selv tar initiativet. 

Seksuell omgang med barn som er eldre, det vil si mellom 16 og 18 år, er ikke straffbart i seg selv, 
men kan være det hvis det for eksempel foreligger misbruk av stilling eller tillitsforhold, eller hvis det 
skjer vold eller trusler.  

Det er også forbudt å ha seksuell omgang med en person under 18 år dersom det skjer mot vederlag, 
altså prostitusjon. ”Barn som voldsofre” veileder, Stine Sofies Stiftelse 2009. 

 

8.6 Ringerike Familievernkontor 
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste på et familievernkontor har taushetsplikt etter reglene i 
helsepersonelloven § 21. Dette følger av familievernkontorloven § 5. Ansatte på familievernkontor er 
dermed bundet av en streng taushetsplikt, som innebærer en plikt til å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om blant annet personlige forhold, som de får vite om i sitt arbeid. 

Familievernet har adgang til å videreformidle opplysninger til andre offentlige instanser og tjenester 
ved samtykke, jf. familievernkontorloven § 6, se kapittel 6 punkt 6.1. Familievernet har også adgang til 
å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester når opplysningene er anonymisert eller 
når ”tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre”. 
Dette følger av familievernkontorloven § 5 som viser til helsepersonelloven § 23.  

Fagpersonell ved familievernkontor har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro 
at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 
familievernkontorloven § 10 og barnevernloven § 6-4. Ansatte på familievernkontor har som alle andre 
en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. 
Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse. 

 

8.7 Barneverntjenesten 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan eller en institusjon etter 
barnevernloven har taushetsplikt i henhold til barnevernloven § 6-7 første ledd. Bestemmelsen 
henviser til forvaltningsloven § 13 til 13 e. 

Taushetsplikten som gjelder etter barnevernloven er imidlertid på enkelte punkter strengere enn 
taushetsplikten etter forvaltningslovens generelle bestemmelser. I motsetning til etter forvaltningsloven 
regnes alltid også fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel 
og arbeidssted som et personlig forhold som er omfattet av taushetsplikten etter barnevernloven. 

Videre er barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer, og til å 
anmelde eller gi melding om lovbrudd til politiet, mer begrenset enn den adgangen som følger av 
reglene i forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6. Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger er 
begrenset til situasjoner der formidling av opplysninger er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade for noens helse, jf. barnevernloven § 6-7 annet ledd. 

Utover dette gjelder bestemmelsene om adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og 
tjenester i forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d. Dette innebærer at barneverntjenesten blant annet 
kan formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene 
er anonymisert, eller i konkrete saker når opplysningene brukes for å oppnå det formålet de er gitt eller 
innhentet for. 

Barneverntjenestens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge 
visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven7 § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle 
overgrep og grov legemsbeskadigelse. 
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8.8 Politiet 
Reglene om politiets taushetsplikt er begrunnet dels i hensynet til personvern, dels i hensynet til 
etterforskning og muligheter til å avverge straffbare handlinger. Politiets taushetsplikt gjelder enhver 
som utfører arbeid eller tjeneste for politiet. Politiloven skiller mellom taushetsplikt for opplysninger 
som er kommet frem i straffesaker og for opplysninger som er kommet frem i politiets øvrige 
virksomhet, jf. politiloven § 24. 

Straffesaker 

Taushetsplikt for opplysninger politiet blir kjent med ved behandlingen av straffesaker reguleres i 
straffeprosessloven §§ 61 a til 61 e.  

Enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten plikter å 
hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun i straffesaker får vite om noens 
personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også for andre opplysninger som det ut i fra hensynet til 
etterforskningen i den enkelte sak er nødvendig å holde hemmelig. På nærmere bestemte vilkår, som 
langt på vei sammenfaller med vilkårene i forvaltningsloven, kan politiet gi andre forvaltningsorganer 
opplysninger som ellers er taushetsbelagte.  

Blant annet kan politiet, uten hinder av taushetsplikt gi opplysninger om noens personlige forhold på 
grunnlag av samtykke, der opplysningene er anonymisert, eller for å oppnå at opplysningene brukes til 
det formål de er gitt eller innhentet for, se punkt 6.1, 6.2 og 6.3. Opplysningene kan også gis ut til 
andre offentlige organer når formålet er å forebygge lovovertredelser, jf. straffeprosessloven § 61 c nr. 
5. Straffelovens § 196 Plikt til å avverge et straffbart forhold.  

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den om unnlater gjennom anmeldelse eller annen måte å søke 
å avverge en straffbar handling eller følgende av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det 
fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.  

Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten og gjelder straffbare handlinger som nevnt i 
straffelovens §§ 292 og 283 som omhandler mishandling i nære relasjoner og grov mishandling i nære 
relasjoner. 

§282 Mishandling i nære relasjoner 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre 
krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler 

A. Sin nåværende eller tidligere ektefelle/samboer,  
B. sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedadgående linje 
C. Sin slektning i rett oppstigende linje 
D. Noen i sin husstand eller 
E. Noen i sin omsorg 

§283 Grov mishandling i nære relasjoner 

Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelser av om 
mishandlingen er grov skal det særlig leges vekt på om den har hatt til følger betydelig skade eller 
død, og for øvrig 

A. dens varighet 
B. om den er utført på en særlig smertefull måte, eller hatt til følge betydelig smerte eller 
C. Om den er begått mot en forsvarsløs person. 

Andre saker 

Taushetsplikten for opplysninger som er kommet til politiets kunnskap på annen måte enn ved 
behandlingen av straffesaker, følger av bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f med de tillegg 
og begrensninger som følger av politiloven § 24. Henvisningen til forvaltningsloven innebærer at 
politiet, uten hinder av taushetsplikten, kan gi opplysninger om noens personlige forhold til andre 
offentlige instanser på grunnlag av samtykke, der opplysningene er anonymisert, eller for å oppnå at 
opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet for, se punkt 6.1, 6.2 og 6.3. Politiet kan 
også, uten hinder av taushetsplikt, gi slike opplysninger til andre offentlige myndigheter når formålet er 
å forebygge eller avverge straffbare handlinger, jf. politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2. 

Dersom det er nødvendig av hensyn til etterforskningen, kan politiet pålegge offentlige organer som 
mottar informasjon fra politiet taushetsplikt, jf. straffeprosessloven § 61 c annet ledd og politiloven § 24 
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femte ledd. På den måten kan hensynet til samarbeidet i enkeltsaker vektlegges foran hensynet til å 
bevare taushet om etterforskningen. 

Politiets adgang til å gi ut opplysninger fra strafferegisteret er regulert i strafferegisterloven. Adgangen 
er svært begrenset. Politiet har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et 
barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 
barnevernloven § 6-4, forvaltningsloven § 13 f annet ledd, straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 8 
og påtaleinstruksen9 § 5-2. 

8.9 Krisesenteret 
Krisesentertilbudet ble lovfestet med Lov om kommunale krisesentertilbud fra og med 01.01.10. 

§ 1. Formålet med loven. 

Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn 
som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

§ 2. Krav til krisesentertilbudet 

Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne nyttes av personer som er utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig 
botilbud. 

Tilbudet skal gi voldsutsatte støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av 
tjenesteapparatet og skal omfatte: 

a) et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, og  

b) et gratis dagtilbud, og  

c) et helårs og heldøgns tilbud der personer nevnt i første ledd kan få råd og veiledning per 
telefon, og  

d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4.  

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til krisesentertilbudet som nevnt i andre ledd, uten 
henvisning eller timeavtale (lavterskeltilbud). 

Kommunen skal sørge for god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å 
ta vare på de særskilte behovene til brukerne. 

Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk atskilt. 

Tilbudet skal være individuelt tilpasset iht § 3 og kommunene skal sørge for at brukerne får en 
helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av 
tjenesteapparatet, jf. § 4.  

Alle ansatte har taushetsplikt etter § 5 og opplysningsplikt til barneverntjenesten etter § 6. De ansatte 
må levere politiattest etter § 7.  
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9. Tiltakskortet 
Når det avdekkes vold i nære relasjoner vil den videre strategien være avhengig av om situasjonen er 
akutt eller ikke. Ligger voldserfaringene tilbake i tid, bør man ta opp med vedkommende om 
vedkommende ønsker hjelp til å bearbeide opplevelsene. Både krisesentret og familievernkontoret har 
tilbud om støttesamtaler til den målgruppen. Kanskje kan den kommunale tjenesten som avdekker 
volden selv kunne tilby støttesamtaler. Vær klar over at det finnes hjelpetiltak som dekker ulike 
områder,  se på tiltakskortet. 

Er volden pågående og situasjonen akutt, kreves en annen tilnærming.  Det kan derfor være lurt å 
avklare med vedkommende om de ønsker hjelp fra krisesenteret. 

Forslag på saksgang når situasjonen er akutt: 

 

10. Handlingsplan – forslag til tiltak 
 

1. Tiltak overfor barn som lever med vold   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 1.1  

Utrede «Alternativ til vold» som tiltak gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til barn 
som lever med vold. 

Målgruppe: Barn som lever med eller har erfaring 
med vold i nære relasjoner. 

Ansvar: Kommunalsjef Barn og unge 

Planperioden 2016.2019  

Tiltak 1.2  

Innføre rutine på informasjon om vold i nære 
relasjoner i oppstartsamtalene og på foreldremøter i 
barnehagene. 

Målgruppe: Barnehagene 

Ansvar: Styrerne i barnehagene 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 1.3  

Gjennomgå/oppdatere rutiner og kvalitetssystem for 
håndtering, rapportering og tjenester når det 
mistenkes at barn utsettes for vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Arenaer hvor man møter barn: 
Legetjenester,tannhelsetjensten, barnehage, skoler, 
helsestasjon 

Ansvar: Kommuneoverlegen, Fylkestannlegen, 

Kommunalsjefer skole og barnehage 

Behov for at det 
prioriteres ressurser 
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2. Tiltak overfor voksne som lever med vold   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 2.1 

Utrede muligheten for «Alternativ til vold» gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til kvinner og 
menn som lever med vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Kvinner og menn som lever med vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Kommunalsjef Helse og omsorg 

Forslag til 
budsjett/interkommunalt 
samarbeid 

 

 

Tiltak 2.2 

Innføre rutiner rundt samtalene med alle nybakte 
foreldre på helsestasjonen hvor det tas opp temaer som: 

- krenkelser og det å være redd 

- barns utsatthet ved å være vitne til alle typer vold 

Målgruppe: Forebyggende helsetjeneste for barn, unge 
og gravide 

Ansvar: Enhetsleder Familie helsetjeneste. 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.3 

Oppfordre til å innføre temaet vold i dåpssamtaler og 
navnefest i ulike trossamfunn 

Målgruppe: Ansvarlig for seremoniene 

Ansvar: Politikere 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.4 

Videreføre og utvikle svangerskapsomsorgen med fokus 
på å identifisere vold i nære relasjoner og tilrettelegge 
tilbud hos jordmortjenesten og fastlegen. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune som i sitt 
virke møter gravide kvinner som kan være utsatt for vold 
i nære relasjoner 

Ansvar: Enhetsleder Familie helsetjeneste. 

Kommuneoverlegen 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.5 

Øke bevisstheten om menn og eldre utsatt for vold i nære 
relasjoner, samt drive holdningsskapende arbeid ved å ha fokus på 
temaet i tverretatlige kurs og konferanser 

- Informasjon om tilbudet til menn ved Krisesenteret 

- Informasjon om tilbudet til hjemmeboende eldre med 
og uten kommunale hjelpetjenester.  

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune som i sitt 
virke møter personer som kan være utsatt for vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Enhetslederne i alle kommunalområdene 

Behov for 
opplæringsvirksomhet 
og innføres i allerede 
eksisterende rutiner 
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3. Tiltak for å bekjempe ekstrem kontroll, 
æresrelatert vold og kjønnslemlestelse 

  

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 3.1 

Videreutvikle og følge opp kunnskap om temaet vold i 
nære relasjoner i introduksjonsprogrammet, 
voksenopplæringens norsk- og grunnskoleopplæring. 

- Opplæring om skadevirkninger av oppdragervold 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Læringssentret/migrasjonshelsetjenesten 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 3.2 

Utrede muligheten for «Alternativ til vold» gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til kvinner og 
menn som lever med vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Kvinner og menn som lever med vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Forslag til budsjett/interkommunalt samarbeid 
Videreutvikle eksisterende rutiner og kvalitetssystem for 
håndtering og rapportering ved bekymring for 
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ved reiser og 
ferier i utlandet. 

- Revidere eksisterende rutiner for oppfølging ved 
mistanke om utført 

kjønnslemlestelse 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Barnevernleder, Flyktninghelsetjenesten 

Behov for at det 
prioriteres ressurser og 
at det innføres i 
allerede eksisterende 
ruiner 

 

 

Tiltak 3.3 

Igangsette samtalegrupper for innvandrerungdom 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Migrasjonshelsetjenesten 

Behov for at det 
avsettes ressurser 

 

Tiltak 3.4 

Den som utøver vold i nære relasjoner skal tilbys 
behandling. 

Målgruppe: Personer som utøver vold i nære relasjoner 

Ansvar: Forslag til budsjett/interkommunalt samarbeid 

Mulig behov for at det 
avsettes ressurser  
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4. Tiltak for å styrke hjelpeapparatets kunnskap 
og samarbeid 

  

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 4.1 

Arrangere tverretatlige kurs/konferanser om vold i nære 
relasjoner hvert andre år (avdekke, mistanke, ansvar og 
meldeplikt osv) 

- Oppfordre til jevnlige temadager om dem som møter 
voldsutsatte i sitt arbeid 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike Kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan være utsatt for vold i nære relasjoner 

Ansvar: Kommuneoverlegen, Kommunalsjef helse og 
omsorg. 

Behov for at ansatte 
frigjøres til 
opplæringsvirksomhet 

Øremerke midler til 
felles 
kompetanseheving/ 
veiledningsmateriell 

 

Tiltak 4.2 

Ansatte i Ringerike Kommune og andre aktuelle 
samarbeidspartnere skal gjøres kjent med Veilederen/ 
Handlingsplanen mot Vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike Kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan være utsatt for vold i nære relasjoner 

Ansvar: Kommunalsjef helse og omsorg 

Behov for at ansatte 
frigjøres til 
opplæringsvirksomhet 

 

 

Tiltak 4.3 

Øke bevissthet, kompetanse og samhandling rundt 
temaet sammenhengen mellom bruk av anabole 
androgene steroider og utøvelse av vold ved å: 

- Delta i fagkonferanse om anabole steroider i regi av 
Antidoping Norge 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan bli berørt av dette.  

Ansvar: Kommunalsjef Helse og Omsorg og 
Kommuneoverlegen 

Behov for at det 
prioriteres 
opplæringsvirksomhet 

 

 

Tiltak 4.4 

Øke bevissthet, kompetanse og samhandling om tema 
ekstrem kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune og 
andresamarbeidspartnere som i sitt arbeid møter 
personer som kan bli berørt av dette. 

Ansvar: Kommunalsjef Helse og Velferd/ og 
Kommuneoverlegen 

Behov for at det 
prioriteres 

 

 

  



Ringer ike  kommune   40  Ve i leder ,  vo ld  i  nære  re las jone r  

5. Tiltak for gjennomføring av planen   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 5.1 

Oppfølging av handlingsplanen og gjennomføring av de 
aktuelle tiltakene 

Målgruppe: Alle kommunens ansatte 

Ansvar: Alle kommunens ansatte 

Bruk av allerede 
eksisterende ressurser 

 

 

Tiltak 5.2 

Jevnlig evaluering og rullering av handlingsplanen hvert 
3 år 

Målgruppe: Alle kommunens ansatte 

Ansvar: Rådmann 

Bruk av allerede 
eksisterende ressurser 
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11. Vedlegg - rutiner: 

11.1. Mottak av meldinger til Barneverntjenesten 
Formål/hensikt 

Å sikre at henvendelser til barneverntjenesten om bekymring for et konkret barn blir tatt i mot og 
behandlet faglig forsvarlig og i tråd med kravene i barneverntjenesteloven og annet regelverk. 

Mottak- akutt og voldsmottaket har følgende funksjon: 

-- mottak og avklaring etter gjeldene prosedyre 

-- håndtering av akuttsaker etter gjeldende prosedyre 

-- behandle saker/forespørsler om innsyn i dokumenter/mapper 

-- svare på spørsmål vedr. barneloven (samvær, daglig omsorg osv.) 

-- svare på førstegangsspørsmål om adopsjon-sende ut aktuelle skjemaer etc. 

-- delta i møter med instanser (utenom TFM) som ønsker å diskutere barn/familier der det er 

usikkerhet på om den skal meldes til barnevernet 

Definisjon av melding: 

En melding er enhver henvendelse som kommer til barneverntjenesten om bekymrig for et konkret 
barn, uavhengig av form og hvem som er melder. 

Akuttsaker: 

Akuttbestemmelsene i loven skal brukes med forsiktighet og tolkes strengt. Akuttvedtak skal unngås 
hvis mulig. 

Definisjon av akuttsak: 

-- barnet er uten omsorg 

-- det har oppstått en akutt skaderisiko, dvs. at barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i 
situasjon Meldinger som dreier seg om barn der det er mistanke om at de er utsatt for vold, seksuelle 
overgrep, kjønnlemlestelse og/eller tvangsgifte, skal alltid regnes som akuttsaker, og behandles etter 
denne prosedyren. 

Fordelingsmøte i mottaks- og akuttfunksjonen 

Fordelingsmøtet, avholdes før meldingsmøtene på mandager og torsdager. Her fordeles innkomne 
meldinger på en av saksbehandlerne i mottaks- akuttfunksjonen. 

Meldingsmøtet 

Her drøftes alle meldinger (med unntak av det som går frem av punkt 5), og det avgjøres om 

meldingen skal 

• henlegges 

• undersøkes videre 

Blir saksbehandler i mottaks- og akuttfunksjonen etter meldingsmøte i tvil om konklusjonen som ble 
trukket i møtet likevel er riktig (det kan for eksempel komme nye opplysninger), må saken tas opp på 
nytt i meldingsmøtet med de samme deltagerne som var med på den første beslutningen. Hvis saken 
henlegges kan ansatte i mottaks- og akuttfunksjonen gi melder og/eller foreldre råd og veiledning 
enten over telefon eller ved å ta en samtale (bør begrenses til en tlf./samtale.) 

Hvis saken skal undersøkes skal det i meldingsmøte avgjøres om undersøkelsen skal starte opp med 
mottaksmøte, eller om den skal undersøkes av barneverntjenesten uten et slikt møte (på tradisjonelt 
vis),  

Ved avgjørelse om mottaksmøte, skal det samtidig også avgjøres hvem som skal innkalles til dette, 
bl.a. om barn/ungdom skal innkalles. 

Ved uenighet om konklusjonene, er det barnevernsleder som avgjør. Ved barnevernleders fravær, 
skal stedfortreder ta avgjørelsen. 
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Etter meldingsmøtet 

Når meldingsmøte har konkludert med videre undersøkelse, enten med eller uten mottaksmøte, 
ordeler teamleder (evt. konsulent) for barne- eller ungdomsteamet saken til saksbehandlere i teamet 
når det er ledig kapasitet. Dette gjøres på teammøtene. 

Når undersøkelsen skal starte med mottaksmøtet 

-- og saken fordeles rett etter meldingsmøtet, skal saksbehandler i mottaks- og akuttfunksjonen få 
beskjed om hvem som har blitt saksbehandler(e). 

-- og saken ikke umiddelbart fordeles til saksbehandler, skal teamleder gjennomføre mottaksmøtet 
sammen med ansatte i mottaks- og akuttfunksjonen. Hvis mottaksmøte ikke skal holdes, får disse 
saksbehandlerne overført saken til seg og starter undersøkelsen. 

Tilbakemelding til melder 

Når konklusjonen er trukket, skal melder ha tilbakemelding. Hvis det arrangeres mottaksmøte, og 
melder møter her, får melder kjennskap til konklusjonen via dette. 

Mottaksmøtet 

Undersøkelser kan starte med mottaksmøte når foreldrene gir samtykke til dette. Det vil sjelden være 
aktuelt å ha mottaksmøte ved meldinger som kommer mindre enn 6 mnd. etter at samme sak ble 
henlagt i barneverntjenesten. Målsettingen med mottaksmøtet er å: 

-- Avklare meldingsinnholdet med meldingsinstans og familien. 

-- Skape best mulig samarbeidsrelasjoner tidligst mulig. 

-- Finne frem til ressurser i nettverk og familie, evt. få frem tanker/forslag om tiltak 

-- Tydeliggjøre for de andre deltakerne, barneverntjenestens vurderinger så langt i saken (møtet i 
møtet) 

11.2. Rutiner for samarbeid i saker der barnevernet anmelder 
familievolds - og overgrepssaker til Sør Øst Politidistrikt tidligere 
Nordre Buskerud politidistrikt 
1. Drøftinger om sak bør anmeldes eller ikke kan gjøres anonymt med politiet ved å kontakte 
familievolds- og sedlighetskoordinator (FV/SO-koordinator) ved So-teamet i Telemark politidistrikt. 
Leder /jurist på so-teamet kan gi generelle opplysninger om hva som normalt skal foreligge av 
opplysninger for at det skal foreligge rimelig grunn til å starte politietterforskning. 

2. Underretting om mulige straffbare forhold bør inneholde: personalia, faktaopplysninger samt 
relevante opplysninger. 

3. Før anmeldelse blir sendt/overlevert politiet bør fortrinnsvis leder av So-teamet eller 
saksjourhavende etterforsker kontaktes om det forstående og om gjeldende saksbehandlingstid og 
mulig oppstart på saken. 

4. Etter anmeldelsen er levert har saksbehandler i begge etater ansvar for å sette seg i kontakt med 

hverandre og; 

 Man informerer den andre om sin egen fremdriftsplan i saken, eventuelle aksjonsplaner og 
tidspunkt og legger eventuell felles fremdriftsplan sammen, med ansvarsfordeling, bistand til 
hverandre m.v. 

 Der det er planlagt aksjoner, særlig med dommeravhør, bør det tilstrebes å avtale et felles 
møte/telefonmøte i forkant der, etterforsker, påtaleansvarlig, eventuelt dommeravhører og 
saksbehandler(e)i barnevernet utveksler relevant informasjon og praktiske opplysninger i 
forbindelse med aksjonen/dommeravhøret. 

 Dersom retten/ saken tillater det bør barnevernet være representert ved dommeravhøret. 

 Etter gjennomført dommeravhør/andre viktige avhør setter man seg hurtig i kontakt med 
hverandre og informerer hverandre om videre saksgang. 

5. Av hensyn til bevisforspillelsesfaren bes om at saken i mest mulig grad skjermes/ holdes 
uavdekt overfor den mistenkte overgriper og den/ de som ut i fra situasjonen kan bruke informasjonen 
til skade for etterforskningen, dersom det er forsvarlig av hensyn til barnets beste, inntil politiet har 
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vurdert bevissikringen og avholdt eventuelle aksjoner. Det er viktig at den informasjonen som gis 
uformelt i drøftingsmøter ikke blir gjenstand for informasjon i offisielle notater/journaler uten at dette er 
avklart med informasjonsgiver. Begge etater bør tilstrebe å samarbeide slik at deres oppgaver og 
formål blir ivaretatt på best mulig måte. 

11.3. Anmeldelse til politiet bør inneholde: 
Må vurderes fra sak til sak. Listen er ikke uttømmende og sakene er svært forskjellige slik at det ikke 
er mulig å sette opp en standard mal for alle saker. Ikke alt er relevant i alle saker og andre ting kan 
være svært relevant i en spesiell sak. (Er du i tvil: ta med mer heller enn mindre eller ring oss!) 

 Navn, fødselsnummer, adresser, telefonnummer og arbeidssted / skole på alle involverte i 
saken 

 Tydelig beskrivelse av de aktuelle relasjoner mellom involverte 

 SVÆRT detaljert beskrivelse av barnevernets kunnskap om saken og hva som er gjort i første 
kontakt / melding om familien / barnet 

 Hvem (navngitt) har snakket med aktuelle involverte 

 Når og hvor skjedde dette 

 Hva var utgangspunktet for samtalen 

 Hvem var til stedet da dette skjedde. Var evt. mor/far, andre i rommet ved siden av? 

 Hva er sagt / gjort 

 Hvordan er spørsmål stilt 

 Hvilke reaksjoner kom på spørsmålet 

 Hva var svaret 

 Hvordan forløp samtalen videre 

 Detaljer, detaljer, detaljer 

 Tilsvarende beskrivelse av videre oppfølging, kontakt og samtaler med barnet / familien og 
andre relevante personer i barnets liv 

 Hvem er disse og hvilken rolle har de i barnets liv (besteforeldre, steforeldre, gode venner 
o.a.) 

 Beskrivelse av all kontakt med andre etater / institusjoner, skole: hvem er lærer / 
kontaktperson i barnehage – hvem kjenner barna best 

 Hvilken informasjon har disse om 

 Barnet: nivå, språk, interesser 

 Foreldre: adferd, relasjoner seg i mellom, konflikter osv. 

 Dersom det er språkvanskeligheter hos foreldre og/eller barn – beskriv detaljert 

 Hva er morsmål 

 Hva er utfordringene med å kommunisere med dem på norsk - hvis det er mulig 

 Evt. problemer i forhold til funksjonsnivå – mentalt eller på annen måte – beskrives detaljert 

 Hvem kan evt, si mer om dette – evt. behandlingspersonell involvert 

 Evt. trusselbilde som aktualiserer spesielle tiltak 

 Hvilke planer har barnevernet for videre i oppfølging av saken 

 Navn, telefonnummer til saksbehandler som skal kontaktes i saken 
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12. Viktige telefoner 
Ringerike kommune:      32117400 

Politiet       02800/112 

Barneverntjenesten:      32117400 

Barnevernvakta:  

Legevakt:       116 117 

Overgrepsmottaket i Drammen:    32269000 

Senter mot seksuelle overgrep i Buskerud (PRIS): 32045800 

Barnas Hus i Sandefjord:    116 111 

Krisesenteret i Hønefoss:    32 17 06 90 

Helsestasjonen:     32117575 

Alarmtelefonen for barn og unge:   116 111 

Røde Kors telefon om tvangsekteskap    815 55 201 

IMDI       24168800 

Nasjonal kontakttelefon for eldre  
som er utsatt for overgrep:     800 30 196 

Kriseteamet i Ringerike:                                 46845726 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
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Arkivsaksnr.: 16/3130-1   Arkiv:   

Uttalelse fra Ringerike kommune til søknad fra Ringerike 

Montessori A/S  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune avgir uttalelse knyttet til Ringerike Montessori A/S søknad om oppstart 

av montessoriskole på Ask. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning 

Ringerike kommunestyre har fattet i sak 66/14 vedtak om at Stranden skole skulle legges 

ned etter avslutningen av skoleåret 2013/2014. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 94/15 at skoleanlegget på Ask skulle selges til Stranden skole 

Eiendom A/S.   

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Montessori A/S søkte 1. februar 2016 Utdanningsdirektoratet om oppstart av 

montessoriskole for elever på 1. – 7. trinn. Selskapets formål er å eie og drive 

montessoribarnehage og -skole på Ask i Ringerike.   

 

Søknaden ble avslått på grunn av formelle mangler ved søknaden. Avslaget ble påklaget, og 

direktoratet har besluttet å foreta en fullstendig saksbehandling av søknaden og 

Ringerike kommune er anmodet om å avgi en uttalelse.  

Uttalefristen er 3 måneder fra 13.05.16. 

 

 Utkast til uttalelse følger vedlagt. 

 

Private grunnskoler i Ringerike 

I lokalene til nedlagte Vegård skole, starter Steinsfjorden skole S/A Montessoriskole fra 

kommende skoleår. I Åsbygda ligger Ringerike Steinerskole. 

Disse to skolene tar inn elever fra både Ringerike kommune og nabokommunene, og 

vurderes for tiden å dekke behovet for skoler med alternativ pedagogikk i regionen. 

En eventuell etablering av en ny montesorriskole på Ask vil ha små konsekvenser for den 

kommunale skolestrukturen i Ringerike. Men en ny montessoriskole kan virke uheldig for 

Steinsfjorden skole S/A (montessoriskole) som er under etablering i Åsa. 

 



Økonomi 

Kommunen mottar et statlig rammetilskudd som blant annet skal dekke grunnskoledrift. Ved 

beregning av rammetilskuddet, blir det foretatt et fratrekk for hver elev som får opplæring 

ved private grunnskoler. Ringerike kommune må uavhengig av skolens eierskap dekke 

eventuelle kostnader til skoleskyss og spesialunderving. 

Ringerike kommunes kostnader til grunnskoledrift pr. elev er litt lavere enn det kommunen 

trekkes for i rammetilskudd for hver elev ved private grunnskoler. 

Oppstart av Ringerike Montessori A/S vil bare påvirke økonomien i liten grad. 

 

Andre skolefaglige hensyn 

Ringerike kommune forutsetter at Ringerike Montessori A/S ved en eventuell godkjenning 

av søknaden fra Utdanningsdirektoratet bemanner og drifter skolen i tråd med innsendt 

søknad og friskoleloven. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener et begrenset antall private skoler i en kommune på Ringerikes størrelse 

utgjør et berikende supplement til den offentlige grunnskolen. 

De to private grunnskolene, Ringerike Steinerskole og Steinsfjorden skole S/A vurderes å 

dekke dette behovet. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å si nei til at Ringerike 

Montessori A/S får etablere montessoriskole på Ask. 

 

Vedlegg 

Søknad fra Ringerike Montessori A/S med vedlegg. 

Utkast til uttalelse fra Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 

 rådmann 
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Anmodning om uttalelse - Ringerike Montessori AS - Org.nr. 
916231539 - søknad etter friskoleloven 

Ringerike Montessori AS søker om godkjenning etter friskoleloven. 

Utdanningsdirektoratet gjør for ordens skyld oppmerksom på at skolens søknad i første 

omgang ble avslått på grunn av formelle mangler. Skolen har imidlertid påklaget 
vedtaket, og har i den forbindelse dokumentert at manglene skyldtes at feil 

dokumentasjon var vedlagt den opprinnelige søknaden. Direktoratet har etter dette 
besluttet å foreta en fullstendig saksbehandling i forbindelse med skolens klage, og vil 

behandle søknaden på lik linje med andre søknader. Dette innebærer bl.a. at skolens 

vertskommune gis anledning til å uttalelse seg i saken. 

Det fremgår av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune. Skolen ønsker å drive 

sin virksomhet på grunnlag av friskoleloven § 2-1 annet ledd bokstav b. anerkjent 

pedagogisk retning. 

Kopi av søknaden er vedlagt. 

Det søkes om: 



Trinn 
Søkt elevtall 

80 

Trinn 1 ✓ 

Trinn 2 ✓ 

Trinn 3 ✓ 

Trinn 4 ✓ 

Trinn 5 ✓ 

Trinn 6 ✓ 

Trinn 7 ✓ 

Trinn 8   

Trinn 9   

Trinn 10   

 

Rett til uttalelse 

Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 

beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 

godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 

blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 

vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 

vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 

skjønnsmessige vurdering. 

Uttalelsen 
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 

positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. 

Dersom vertskommunen mener at en etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få 

negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha 
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. 

Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er 

negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til saksbehandlingsprosessen 
tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det 

tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. 
Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra 

vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for 
utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges: 

Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  

I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering 
av en friskole vil ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige bindinger på 

skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta (om)prioriteringer mellom 
ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt investeringer i nye 

skoleprosjekter, kan dette også være av betydning. 



Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen 
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 

reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering 

av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av 
sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 

nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 

som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 

enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 

vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 

henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Marianne Elisabeth Lystad  

  

Kopi sendt til: 

Ringerike Montessori AS 
Fylkesmannen i Buskerud  

  

Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 

Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon: 

+47 23 30 12 00 

Telefaks: 

+47 23 30 12 99  

Epost: 

post@udir.no 

Internett: 

www.utdanningsdirektoratet.no 

Org.nr.: 

NO 970 018 131  

Bankgiro: 

7694 05 10879 

IBAN: 

NO8876940510879 

BIC/SWIFT 

DNBANOKK  

 



Søknad om: Ny grunnskole etter 
friskoleloven 

Generelt om skolen 

Geografisk plassering 

Oppgi hvor skolen skal etableres. 

Fylke: Buskerud 
Kommune: Ringerike (0605)  

 

Organisasjonsform 

Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. 

Skolens navn tilsvarer navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen. 

Navn på rettssubjektet: Ringerike Montessori AS 

Organisasjonsnummer: 916231539 
Organisasjonsform: AS  

 

Registerutskrift fra Enhetsregisteret 

Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende 

register. Registreringen må vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, 
revisor mv. Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig. 

Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir 
tilsvarende notoritet. 

Vedlegg 

1. Firmaattest_Ringerike_Montessori_as.pdf (lastet opp: 19.01.2016 20:52:21) 

 

Innskuddskapital 

Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000 
kr. Skolens organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. 
Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng.  

Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra 
søknaden er levert til den er ferdig behandlet. 

Vedlegg 



1. SB1 Næringsliv_20151109_125231.pdf (lastet opp: 19.01.2016 20:52:55) 

 

Lov 

friskoleloven  

 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Aklangveien 2 

Postnummer: 3519 

Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 93005933 

E-post: bernt.gran@gmail.com 
Nettside:  

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, 

bydel osv.). Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er 
godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart. 

 

Styret og vedtekter 

Krav til styrings- og rådsorgan 

Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har 

lest, og forstått at: 

 

styret er skolens øverste organ 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  



 

styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og 

forskrifter 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven 

eller stiftelsesloven) 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens 

rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven) 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Vedtekter 

Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende: 

Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke fordeles til andre. 

Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til friskoleloven 
kap. 4 og 5.  

Ved nedleggelse av en friskole er det klare føringer i regelverket på hvordan gjenstående midler 
kan benyttes. I henhold til økonomiforskriften § 6 andre ledd skal for mye utbetalt statstilskudd 
tilbakebetales til Utdanningsdirektoratet. Det vises videre til økonomiforskriften § 11 andre ledd om 

tilbakeføring av fondsmidler ved nedleggelse av skoledriften. 

Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter. 

Vedlegg 

1. VEDTEKTER.pdf (lastet opp: 19.01.2016 20:55:28) 

 

Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 



Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 b. anerkjent pedagogisk retning  

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en 

helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et 
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. 

Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i 
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:  

Montessori-pedagogikk  

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 

den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge alternativ godkjent læreplan  

Skriv inn navn på læreplanen og dato den er godkjent av Utdanningsdirektoratet. 

Læreplan for montessoriskolen.  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  
✓ Norsk 

☐ Samisk 

☐  

 

Vurderingsform 

 Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven 

 

Elevtall – Grunnskole 

Elevtall grunnskole 



Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 

med. 

Fra skoleår: Høsten 2017 

Trinn 

Søkt 

elevtall 

80 

Trinn 1 ✓  

Trinn 2 ✓  

Trinn 3 ✓  

Trinn 4 ✓  

Trinn 5 ✓  

Trinn 6 ✓  

Trinn 7 ✓  

Trinn 8 

 

Trinn 9 

 

Trinn 10 

 

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en 
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis. 



Vedlegg 

1. Demografi.pdf (lastet opp: 01.02.2016 01:27:45) 

 

Elevene 

Elevenes rettigheter 

Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge 
reglene om: 

 

tilpasset opplæring og tidlig innsats 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

spesialundervisning 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

organisering i klasser og basisgrupper 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

særskilt språkopplæring 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

rådgivning 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Inntaksreglement 



Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn 
skolens godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se 
friskoleloven § 3-1. 

Vedlegg 

1. Inntaksreglement for barneskoletrinnet ved Ringerike Montessori.pdf (lastet opp: 
19.01.2016 21:07:48) 

 

Ordensreglement 

Skolens ordensreglement og eventuelle andre dokumenter som beskriver elevenes rettigheter og 

plikter. 

  

Vedlegg 

1. ORDENSREGLER FOR RINGERIKE MONTESSORISKOLE.pdf (lastet opp: 19.01.2016 
21:08:33) 

 

Skolens personale 

Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse 

 

Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Kompetansekrav til undervisningspersonalet 

 

Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 



Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår 

 

Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det 

som gis i den offentlige skolen. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett 

Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha 
oppstartsåret, første hele driftsår og ved fullt utbygd skole, dvs. et helt skoleår for det totale 
elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og budsjettmal. 

Vedlegg 

1. Budsjett Skolesøknad_Horisontal.pdf (lastet opp: 01.02.2016 01:20:42) 

 

Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Annen virksomhet 

Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for 
annen virksomhet og eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles 
på de forskjellige budsjettene. Se veileder. 

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt 

om dette under "Annet". 

 

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO 

Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas. 



 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 

 

Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

 









VEDTEKTER		
FOR	

RINGERIKE	MONTESSORI	AS	

Vedtatt	ved	stiftelsen	den	25.	oktober	2015	

	
	

§	1	 Selskapets	navn	er	Ringerike	Montessori	AS.	

	

§	2	 Selskapet	skal	ha	sitt	forretningskontor	i	Ringerike	kommune.	

	

§	3	 Selskapets	formål	er	å	eie	og	drive	montessoribarnehage	og	-skole	på	Stranden	skole	i	
Ringerike,	samt	det	som	naturlig	står	i	forbindelse	med	dette.	Formålet	er	ikke	å	gi	
kapitalavkastning	til	aksjonærene.	Eventuelt	overskudd	skal	godskrives	egenkapitalen	i	
selskapet.	Barnehage	og	skole	skal	drives	i	samsvar	med	de	til	enhver	tid	gjeldende	lover	
og	forskrifter	for	barnehage-	og	skolevirksomhet.		

	

§	4	 Selskapets	aksjekapital	er	NOK	30.000	fordelt	på	30	aksjer	hver	pålydende	NOK	1000.	

	

§	5	 For	øvrig	henvises	til	den	til	enhver	tid	gjeldende	aksjelovgivning.	

	



Elevgrunnlag	Ringerike	montessoriskole		

Ringerike	kommune	ligger	i	pressområdet	rundt	Oslo	og	opplever	befolkningsvekst.	
Kommunen	hadde	29.712	innbyggere	i	2015,	noe	som	er	en	økning	på	766	siden	2011.	

Utbygging	av	Ringeriksbanen	og	ny	E16	ligger	i	Nasjonal	Transportplan	med	varslet	
byggestart	i	2019.	Den	valgte	traseen	ligger	kun	få	kilometer	fra	Ringerike	
montessoriskole,	og	det	er	grunn	til	å	tro	at	byggingen	av	denne	vil	bidra	til	sterk	
befolkningsvekst	i	området.		Ask/Tyristrand	er	i	gjeldende	kommuneplan	valgt	som	
prioritert	fortettingsområde,	og	vil	sannsynligvis	oppleve	befolkningsvekst	også	
uavhengig	av	samferdselsutbygging.		

Prognoser	som	kommunen	tidligere	har	presentert	viser	vekst	i	elevtallet	innenfor	
gjeldende	Stranden	skolekrets;	med	vedtak	av	nye	samferdselsplaner	og	et	attraktivt	
barnehage	og	skoletilbud,	er	det	grunn	til	å	tro	at	dette	vil	øke.	

Det	er	1115	barn	i	grunnskolen	i	Ringerike	kommune	i	2015.	I	tillegg	ligger	deler	av	de	
folkerike	kommunene	Hole	(ca.	6700	innbyggere),	Jevnaker	(ca.	6000	innbyggere)	og	
Modum	(ca.	7000	innbyggere)	innenfor	30	minutters	reisetid	fra	Stranden	skole.	Til	
sammen	gir	dette	omkring	19.700		innbyggere	som	per	i	dag	ikke	har	montessoritilbud.			

Beregning	av	elevtall	

Det	er	vanskelig	å	anslå	nøyaktig	hvor	mange	elever	som	vil	være	interessert	i	
skoleplass,	men	med	utgangspunkt	i	sentral	plassering	i	et	område	med	stor	befolkning,	
antar	vi	at	det	vil	være	god	etterspørsel.	I	tillegg	kommer	den	lokale	etterspørselen	
innenfor	skolekretsen.		

I	anslagene	for	elevtall	har	vi	tatt	utgangspunkt	i	fødselstall	for	skolekretsen.	Siden	
Stranden	skole	ble	hastenedlagt,	og	det	vil	gå	to	år	fra	nedleggelse	til	ny	montessoriskole	
kan	være	operativ,	er	det	grunn	til	å	tro	at	elever	som	allerede	er	etablert	på	andre	
skoler	føler	tilhørighet	der	i	liten	grad	vil	søke	seg	tilbake.	Vi	har	derfor	antatt	et	lavt	
estimat	for	elevtall	for	høyere	klassetrinn.	Vi	vil	opprette	en	SFO-ordning	på	skolen	i	
2016	og	håper	det	vil	skape	tilhørighet	som	gjør	at	elevene	som	allerede	går	på	andre	
skoler,	vil	velge	Montessori-skolen	som	vil	være	deres	nærskole.		

Det	er	14	barn	født	i	skolekretsen	i	2011	som	begynner	på	skolen	i	2017.	Det	vil	være	
helt	avgjørende	for	å	lykkes	med	skolen	at	dette	kullet	får	tilbud	om	å	søke	seg	til	den	
nye	montessoriskolen.	Basert	på	erfaring	fra	andre	steder,	er	det	grunn	til	å	tro	at	elever	
utenfor	skolekretsen	vil	velge	skolen	fordi	de	ønsker	montessoripedagogikken	eller	
fordi	de	av	ulike	årsaker	ønsker	et	alternativ	til	det	offentlige	tilbudet.	Flere	
omkringliggende	grendeskoler	er	nedlagt,	og	ny	storskole	i	Hønefoss	er	ikke	bygget,	så	
det	er	grunn	til	å	tro	at	elever	i	disse	kretsene	også	vil	finne	en	montessoriskole	på	Ask	
attraktivt.	Med	utgangspunkt	i	dette	har	vi	lagt	på	to	elever	per	år	for	de	laveste	
klassetrinnene	og	trukket	fra	to	elever	per	år	for	de	høyere.	Dette	er	etter	vårt	syn	et	
konservativt	anslag.	

	



	
Anslag	elevtall	Ringerike	montessoriskole:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SSBs	befolkningsfremskrivninger	viser	at	antallet	seksåringer	i	Ringerike	vil	øke	jevnt	
frem	mot	2030,	bortsett	fra	en	nedgang	i	2019	og	2020.	

	

Skoleår	 1.trinn	 2.trinn	 3.trinn	 4.trinn	 5.trinn	 6.trinn	 7.trinn	 Totalt	

2017/2018	 16	 6	 11	 3	 5	 5	 0	 46	

2018/2019	 10	 16	 6	 11	 3	 5	 5	 56	
2019/2020	 9	 10	 16	 6	 11	 3	 5	 60	

	
Skolekrets	

	Fødselsår	 Stranden	 Tyristrand	
2008	 3	 27	
2009	 11	 28	
2010	 6	 32	
2011	 14	 20	
2012	 7	 30	
2013	 8	 21	
2014	 10	 11	
2015	 4	 15	



Inntaksreglement	for	barneskoletrinnet	ved	Ringerike	Montessori	
 

§ 1 Generelt 

Skolen ved Ringerike Montessori skal ha hele landet som inntaksområde, og er åpen 
for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole. Inntak av elever til 
Ringerike Montessori skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i 
privatskoleloven og det av styrets fastsatte inntaksreglement.  

§ 2 Elevinntak  

Skolen skal ta inn elever i forhold til skolens kapasitet. Ved kapasitetsproblemer vil 
skolen prioritere inntak av elever i denne rekkefølge:  

1. Elever som tidligere har vært elev ved en montessoriskole eller gått i 
montessoribarnehage.  

2. Elever som har søsken ved Ringerike Montessori.  
3. Geografisk tilhørighet:  

1. I nærmiljøet  
2. I Ringerike kommune  
3. Utenfor Ringerike kommune 

4. Ved ellers like forhold skal det være loddtrekning om plassene.  

Styret kan avvise søknader som er innkommet etter søknadsfristen. Unntaket er 
elever som kommer fra en skole i en annen kommune, eller kan starte innenfor de 
ordinære rammene som skolen har det aktuelle året.  

Foresatte må gi skriftlig tillatelse til å innhente opplysninger om den elev det søkes 
plass for fra barnehage – eventuelt skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste.  

§ 3 Kunngjøring om inntak av elever  

Kunngjøring om inntak av elever gjøres hvert år i september måned for å sikre at 
informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten. Kunngjøringen skal gi 
nødvendige opplysninger om søknadsfrister og en kort beskrivelse av de kriteriene 
som er omtalt i punkt 2. i inntaksreglementet. Søknadsfrist skal hvert år være 1. 
oktober eller, dersom dette er en helligdag, den påfølgende hverdag.  

§ 4 Behandling av søknader og meddelelse om inntak  

Skolens daglige leder avgjør i samsvar med reglementet hvilke elever som skal tas 
inn i skolen. Søknadene behandles og vedtak blir gjort i henhold til kapittel 5 og 6 i 
forvaltningsloven. Det skal utarbeides skriftlig innstilling om elevinntak. Endelig inntak 
på basis av denne innstillingen. Meddelelse om inntak skal finne sted innen seks 
uker etter søknadsfristens utløp.  



Alle søkere skal ha skriftlig svar på sine søknader. Melding om inntak av elever skal 
også sendes til eleven sin heimkommune.  

Skolens vedtak om inntak kan påklages, jf. § 3-1 i privatskoleloven. En klage sendes 
til skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Buskerud.  

§ 5 Prioritert venteliste  

Det skal hvert år legges frem en prioritert venteliste som skal benyttes ved elevinntak 
dersom det skulle bli ledige skoleplasser. Listen blir prioritert etter rekkefølgen i § 2.  

§ 6 Endring av inntaksreglement  

Dette inntaksreglement kan endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende 
regler i privatskoleloven og skolens vedtekter.  



ORDENSREGLER FOR RINGERIKE 
MONTESSORISKOLE 

 
 
Formål: 
 
Ringerike Montessoriskole skal være en trivelig og trygg arbeidsplass for 
elever og ansatte. For å oppnå dette, vil det legges vekt på høflighet, 
vennlighet, toleranse og omsorg for hverandre. Alle må kunne komme til 
skolen uten å være redd for å bli ertet, mobbet eller plaget på annen måte. 
 
Reglementet gjelder i skoletiden på skolen, men også utenfor skolens område, 
for eksempel ved utflukter og ekskursjoner. 
 
Ordensregler som vi skal følge: 
 
1. Alle har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte 

undervisningen hver dag, med mindre det foreligger gyldig grunn til 
fravær (sykdom eller innvilget permisjon). 

2. Alle møter til rett tid, og alle har med seg det som trengs for skoledagen. 
3. Alle bidrar til å holde arbeidsro og orden i timene, og å vise respekt for 

undervisningen. 
4. Alle skal bidra til å holde ro og orden på skolens områder. Dette gjelder 

også på vei til og fra skolen. 
5. Elevene kan bare forlate skolens område i skoletiden etter avtale med 

lærer. 
6. Alle elever skal ut i friminuttene. 
7. Elever må vise respekt overfor medelever, lærere, øvrige ansatte og 

foresatte, og opptre hensynsfullt og hjelpsomt. Ingen må erte, sparke, 
dytte, slå eller gjøre noe som er vondt eller farlig for andre. 

8. Snøballkasting er bare tillatt på et fast avgrenset område. Det er ikke lov 
å bruke sykkel på skoleplassen. 

9. Elever skal unngå farlig eller voldsom lek. Det er skolens personale som 
til enhver tid avgjør hvilke leker som er tillatt. 

10. Vi skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventar, 
skolebygningen og gjenstander på utearealer med varsomhet. Hærverk 
og ødeleggelse er ikke tillatt. Etter hver time skal du rydde på plass 
materiell du har brukt. Leker ryddes inn. 

11. Vi skal behandle medelevers eiendom med forsiktighet. 



12. Vi skal ha klær som er tilpasset værtype og aktivitetene på skolen, og 
som ikke er til hindring for undervisningen. 

13. Mobiltelefoner og elektroniske spill skal være avslått og i sekken dersom 
ikke annet avtales med læreren. Det samme gjelder for utstyr for 
fotografering eller filming.  

14. Den som gjør skade på noe må si ifra til en voksen. 
15. Elever kan bare ha med godteri og/eller brus på skolen ved spesielle 

anledninger og etter avtale med lærer. 
16. Det er ikke tillatt å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på 

skoleområdet eller ved arrangementer som skolen står for. 
17. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens 

område. 
18. Det er ikke tillatt å bruke skolens tilgang til internett til å laste ned, lese 

eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes 
som krenkende eller som er i strid med norsk lov. 

19. Fusk eller forsøk på fusk under prøver og innleveringer er forbudt. 
 
Brudd på ordensreglementet vil resultere i adekvate reaksjoner mot eleven. 
Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets karakter med sikte på å skape et 
trygt og forutsigbart skolemiljø. 
 
Ved regelbrudd skjer dette: 
 

1. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer. 
2. Etter gjentatte brudd, må eleven ringe hjem for å fortelle foresatte om 

hendelsen. 
3. Fortsetter eleven å bryte reglene, overlates saken til rektor. 
4. Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglene, kan vises bort fra 

undervisningen for inntil to timer. Foresatte får da beskjed. 
5. Skolen skal også vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for 

eksempel hjelpetiltak og/eller individuell skriftlig avtale, eller kontakt med 
ulike hjelpeinstanser. 

 
Fremgangsmåte ved vedtak om tiltak og sanksjoner: 
 
Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det 
besluttes sanksjoner eller treffes vedtak som nevnt under skolereglementet. 
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner skal vedtak 
fattes etter forvaltningslovens (fvl.) § 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal 
ha rett til å uttale seg før vedtak fattes. 



 
Vedtaket kan påklages av foresatte etter fvt. § 28. Fristen for å klage er tre 
uker fra det tidspunkt foresatte har mottatt enkeltvedtaket. Dersom skolen ikke 
finner å kunne omgjøre vedtaket, eller gi klageren medhold, vil klagen bli sendt 
til Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen er endelig klageinstans. 
 
Erstatning: 
 

1. Eleven kan pålegges oppgaver for å rette opp skade de har påført 
skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv og lignende). 

2. Elever kan bli ilagt erstatningsplikt for ødelagt utstyr jfr. Lov om 
skadeerstatning § 1-2. 

 
Meldinger: 
 
Ta med melding når: 

1. Du har vært syk. 
2. Du ikke har gjort leksen. 
3. Du ber deg fri fra kroppsøvning.	

 
 

Permisjon:  
 
Ved permisjon må det sendes skriftlig søknad til kontaktlærer for fravær inntil 
to dager og skriftlig søknad til rektor for fravær inntil to uker. Skolen kan ikke 
innvilge permisjon mer enn i 14 dager (ti sammenhengende skoledager).  
 
 
Ikrafttredelse:  
 
Ordensreglementet endres ved behov og skal være offentliggjort i en 
tilhver tid oppdatert versjon på skolens hjemmeside. Reglementet skal 
også utdeles til foreldre og nye elever, samt gåes igjennom med klassene 
ved årets begynnelse.  
 
Reglementet skal til hver tid være i samsvar med Privatskoleloven § 3-9, 
jfr. § 3-10. For øvrig henvises det til rundskriv vedrørende 
ordensreglement, Udir-8-2014. 



Budsjett Ringerike Montessori Note Høst 
oppstartsår 1.  budsjettår Fullt utbygd 

skole
Inntekter
Statstilskudd 1 2 844 525 6 202 238            8 000 625            
Skolepenger 2 115 000               280 000                            400 000 

Sum inntekter 2 959 525           6 482 238            8 400 625            

Lønnskostnader 3
Lønn rektor 300 000              600 000               600 000               
Lønn vikarer 50 000                100 000               150 000               
Lønn  lærere 733 650              1 956 400            2 934 600            
Lønn assistent 75 000                200 000               400 000               
Renhold 40 000                100 000               150 000               
Pensjonskostnader 120 500              307 466               440 398               
Arbeidsgiveravgift 163 370              416 852               597 079               

Sum lønnskostnader 1 482 520           3 680 718            5 272 077            

Avskrivinger 4
Avskriving 229 500              193 650               168 555               

Sum avskrivninger 229 500              193 650               168 555               

Kostnader lokaler 5
Leie av skolebygg 175 000              350 000               350 000               
Leie andre lokaler 10 000                20 000                 30 000                 
Renovasjon, vann og avløp og lignende 25 000                50 000                 50 000                 
Lys, varme 75 000                150 000               150 000               
Sum kostnader lokaler 285 000              570 000               580 000               

Verktøy, inventar m.m. 6
Kjøp inventar 350 000              50 000                 50 000                 
Andre driftskostnader 50 000                50 000                 50 000                 

Sum verktøy, inventar m.m. 400 000              100 000               100 000               

Reparasjon og vedlikehold 7
Reparasjon og vedlikehold 10 000                50 000                 75 000                 



Sum reparasjon og vedlikehold 10 000                50 000                 75 000                 

Fremmed tjeneste
Honorar revisjon 15 000                15 000                 15 000                 
Honorar regnskap 40 000                50 000                 50 000                 

Sum fremmed tjeneste 55 000                65 000                 65 000                 

Undervisningsmateriell 8
Skolebøker 150 000              50 000                 50 000                 
Annet undervisningsmateriell 200 000              55 000                 55 000                 
Sum undervisningsmateriell 350 000              105 000               105 000               

Kontorkostnad, trykksak og lignende 9
Kontorrekvisita 20 000                20 000                 20 000                 
Data/EDB-kostnad 65 000                10 000                 10 000                 
Aviser, tidsskrifter, bøker 7 000                  7 000                   7 000                   
Møte, kurs, oppdatering o.l. 25 000                75 000                 75 000                 
Annen kontorkostnad 25 000                25 000                 25 000                 

Sum kontorkostnad, trykksak o.l. 142 000              137 000               137 000               

Kostnad telefon, porto og lignende
Telefon 5 000                  10 000                 10 000                 
Porto 5 000                  10 000                 10 000                 
Telefongodtgjørelse ansatte 2 000                  2 000                   3 000                   
Sum telefon, porto o.l. 12 000                22 000                 23 000                 

Kostnad transportmidler
Bassengtransport - transport annen gymaktivitet. 10 000                20 000                 30 000                 
Ekskursjoner 25 000                40 000                 50 000                 
Sum kostnad transportmidler 35 000                60 000                 80 000                 

Kostnader markedsføring
Markedsføringskostnad inkl nettsider 30 000                30 000                 30 000                 

Sum markedsføringskostnader 30 000                30 000                 30 000                 

Kostnader forsikringspremie 12

Elevforsiikring 10 000                20 000                 30 000                 



Inventar, data etc 20 000                20 000                 20 000                 

Sum forsikringspremie 30 000                40 000                 50 000                 

Andre kostnader
Kontigenter 10 000                10 000                 10 000                 
Kurs -                      100 000               100 000               
Velferd ansatte 5 000                  10 000                 15 000                 

Sum andre kostnader 15 000                120 000               125 000               
Styrehonorar 10 000                10 000                 10 000                 
Sum driftskostnader 3 076 020           5 173 368            6 810 632            

Driftsresultat (116 495)             1 308 870            1 589 993            

Renteinntekter -                      -                       -                       
Rentekostnader 40 000                40 000                 40 000                 
Sum netto finansinntekter/-kostnader (40 000)               (40 000)                (40 000)                

RESULTAT (156 495)             1 268 870            1 549 993            



Note 1 - Beregning av statstilskuddet
Beregningene er gjort ut fra "Tilskuddssatser for frittstående grunnskoler - 2016" fra U-dir. Satsene er ikke forsøkt indeksregulert for fremtidige år. 
Antall elever er beregnet ut fra 46, 60 og 80 ved full utbygging.

Oppstartsår	grunnskole,	skolen	har	søkt	om	totalt	80	elever:

HØST	 Sats Elevtall høst 85 %

Tilskudd	
høst	

(halvpart)
Barnetrinn tom 53 elever 145 500 46 6 693 000 5 689 050 2	844	525
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 0 0 0 0

46
TOTALT STATSTILSKUDD  HØST OPPSTARTSÅR 2 844 525

	Første	driftsår	grunnskole:

VÅR	 Sats Elevtall vår 85 %

tilskudd	
vår	
(halvpart)

Barnetrinn tom 53 elever 145 500 46 6 693 000 5 689 050 2	844	525
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 0 0 0 0

46

HØST	 Sats Elevtall høst 85 %

Tilskudd	
høst	

(halvpart)
Barnetrinn tom 53 elever 145 500 53 7 711 500 6 554 775 3	277	388
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 3 189 000 160 650 80	325

56
TOTALT STATSTILSKUDD FØRSTE DRIFTSÅR 6 202 238

VÅR	 Sats Elevtall vår 85 %

tilskudd	
vår	
(halvpart)

Barnetrinn tom 53 elever 145 500 53 7 711 500 6 554 775 3	277	388
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 27 1 701 000 1 445 850 722	925

80

HØST	 Sats Elevtall høst 85 %

Tilskudd	
høst	

(halvpart)

Noter til budsjettet

Fullt	utbygd	grunnskole	totalt	80	elever:	



Barnetrinn tom 53 elever 145 500 53 7 711 500 6 554 775 3	277	388
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 27 1 701 000 1 445 850 722	925

80
TOTALT STATSTILSKUDD VED FULLT UTBYGD SKOLE 80 ELEVER 8 000 625

Note 2 - Beregning av skolepenger
Tilskuddsgrunnlag 145 500
Maksimal elevbetaling jfr. Friskolelova § 6-2: 15 % 21 825
Tillegg for husleie, jfr forskrift til friskolelov § 10-1 3 400
Sum maksimal elevkontigent 25 225

Høst oppstart 1. budsjettår Fullt utbygd
Antall elever 46 56 80
Skolepenger per elev 5 eller 10 mnd. 500 kr/mnd. 115 000 280 000 400 000
Det er ikke tatt hensyn til eventuell søskenrabatt, etc. 

Note 3 - Lønnskostnader
Lærerlønn er med utgangspunkt i adjunkt med tilleggsutdanning, ti års ansiennitet etter tariff per 1. mai 2015: Kr. 489 100 
Lønnsgrunnlag er ikke årsjustert.

Årsverk Lønn Årsverk Lønn Årsverk Lønn
Rektor og daglig leder 100 % inkl. undervisning 1 300 000 1 600 000 1 600 000
Lærere (adjunkt med tillegg) 3 733650 4 1 956 400 6 2 934 600
Vikarer 50 000                100 000 150 000
Assistent 50 % i oppstart 0,5 75 000 0,5 200 000 1 400 000
Renhold 40 000                100 000 150 000
Sum inkl feriepenger 1 158 650 2 956 400 4 234 600

Pensjonspremie % 10,4 120 500              10,4 307 466               10,4          440 398          
Arbeidsgiveravgift % 14,1 163 370              14,1 416 852               14,1          597 079          
Sum lønn og personalkost 1 442 519           3 680 718            5 272 077       

Note 4 - Avskrivinger
Oppstart Første år Full drift

PC 40 000          10 000                10 000                 
Skriver 25 000          
Inventar 350 000        50 000                50 000                 
Skolebøker 350 000        50 000                50 000                 
Sum investeringer 765 000        110 000               110 000               
Sum avskrivingsgrunnnlag (inkl. restgr.lag foregående år) 765 000        645 500              561 850               
Sum avskriving 229 500        193 650              168 555               

Høst oppstart Første driftsår Fullt utbygd



Full drift er her teoretisk sett tredje regnskapsår med drift.
Avskriving er beregnet lineær 30 %

Note 5 - Leie av lokaler
Inkluderer brøyting, strøing og vaktmestertjenester (ikke kostnader utover lønn)

Note 6 - Leie av lokaler
Noe inventar forventes overtatt brukt og tilnærmet kostnadsfritt, noe eksisterer allerede, men resten må kjøpes.
Andre driftskostnader er blant annet vedlikehold av utearealer, idrettsanlegg og lekeapparater. 

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold 
Inkluderer løpende vedlikehold innendørs. 

Note 8 - Undervisningsmateriell Oppstart Første driftsår Fullt utbygd
Forming 50 000          10 000                10 000                 
Læremidler klasserom 50 000          20 000                20 000                 
Musikk 50 000          5 000                  5 000                   
Kroppsøving 50 000          20 000                20 000                 
Skolebøker 150 000        50 000                50 000                 
Sum 350 000 105 000 105 000

Note 9 - Kontorkostnad, trykksak og lignende
EDB etc.er fire PC´er a´ 10.000 kr og printer/kopi til 25.000 kr. + en ny pc per påfølgende år.





 

Ringerike kommune 
Rådmannens stab 

 

 

 

 

Uttalelse 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/3130-2 19597/16  20.05.2016 

 
Utdanningsdirektoratet har anmodet vertskommunen Ringerike om å avgi uttalelse knyttet til 
Ringerike Montessori A/S´s søknad om å få starte privat montessoriskole på Ask. 
 
 
Politisk vedtatt uttalelse--- (Her vil det stå; Uttalelse vedtatt av kommunestyret i Ringerike--- 
når saken er ferdigbehandlet i kommunen). 
 
Status grunnskoler i Ringerike pr. mai 2016: 
Kommunen har 14 kommunale grunnskoler fordelt på; 
7 barneskoler, 4 kombinerte skoler og 3 ungdomsskoler.  
Det er en privat grunnskole i kommunen; - Ringerike Steinerskole. 
I august 2016 starter Steinsfjorden skole S/A privat montessoriskole i Åsa. 
 
Vel 3200 elever får grunnskoleopplæring ved disse skolene.   
 
 

 Oppstart av Ringerike Montessori A/S vil ikke påvirke skolestrukturen av kommunale 
skoler i Ringerike. 
 

 Økonomisk vil etablering av skolen bety lite.. 
 

 Ut fra dagens innbyggertall, og det faktum at det fra høst 2016 er to private 
grunnskoler med alternativ pedagogikk i kommunen, ansees behovet for dekket. 
 

 Behovet for skoler med alternativ pedagogikk vurderes å være dekket gjennom 
Ringerike Steinerskole og Steinsfjorden skole. 
 

 Kommunestyret i Ringerike kommune støtter ikke en etablering av montessoriskole i 
regi av Ringerike Montessori A/S. 

 
 
 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3192-1   Arkiv:   

 

Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-

kommunale barnehager  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Retningslinjer og prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ved nyetablering, utvidelser, vesentlige endringer i vedtatte tiltak og 

overdragelse/salg av barnehager slik de fremkommer vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 
Sammendrag 

Frem til 2011 hadde kommunen plikt til å gi tilskudd til ordinær drift til alle godkjente ikke-

kommunale barnehager. 

Fra og med 1. januar 2011 ble det gjort endringer i barnehageloven som følge av 

omleggingen til rammefinansieringen av barnehagesektoren. Dette gjelder barnehagelovens 

§§ 8 og 14 med tilhørende forskrift om likeverdig økonomisk behandling ved tildeling av 

offentlige midler. § 14: 

Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager 

i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren ble 

rammefinansiert. 

Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. 

 

For barnehageplasser som etableres etter 01.01.2011 er det altså opp til kommunens skjønn 

å finansiere nye, ikke-kommunale barnehageplasser. 

Hensikten med denne saken er å legge frem hvilke retningslinjer som skal gjelde ved 

tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Plan for 

barnehageutbygging skal rulleres hvert 4. år.  

Bakgrunn 



Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra 

kommunens to år gamle regnskap. Dette blir videreført i den nye finansieringsordningen, 

som trådte i kraft 1. januar 2016. Det betyr at det fremdeles er kommunens utgifter i egne 

kommunale barnehager to år før tilskudds året som er beregningsgrunnlaget for 

driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskudds året 2016 skal kommunen bruke 

kommuneregnskapet for 2014 i tilskuddsberegningen. Jfr. Ringerike kommunes praksis sak 

nr. 14/2898,  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen stiller som vilkår for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alt 

godkjent leke- og oppholdsareal skal utnyttes, samt at den oppsatte framdriftsplan for tiltak 

som er medtatt i barnehageutbyggingsplanen følges. 

Retningslinjene for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager vil 

gjelde: 

 Nyetablering 

 Økning av antall barnehageplasser i eksisterende barnehager 

 Eierskifte 

 Overdragelse/salg av barnehager 

 Ved vesentlige endringer i vedtatte tiltak i plan for barnehageutbygging. Med 

økning/vesentlige endringer menes her en utvidelse med 9 barn under 3 år eller 18 

barn over 3 år eller mer. Mindre aktivitetsøkning vil bli regulert ved vedtatt 

telledatoene. 

 

Søknader om kommunalt tilskudd til nye plasser i forbindelse med nyetablering og utvidelse 

foreslås behandlet politisk to ganger årlig. Hoved utvalg Oppvekst og kultur har fullmakt til 

å vedta å gi kommunalt vedtak etter Kommunestyrets delegering av avgjørelsesmyndighet i 

Ringerike kommune (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013). Kommunestyrets 

avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende områder når det gjelder 

prinsipielle avgjørelser i:  
Pkt. 7 Lov om barnehager 17. juni 2005 nr. 64. 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert rådmannen. 

 
Kommunestyre vedtok i sak 13/2956-13 Barnehageplan i Ringerike kommune. I planen ble 

det skissert at Rådmannen vurderer det å kunne tilby tilstrekkelig barnehageplasser som en 

av forutsetningene for å kunne utvikle kommunen til et attraktivt boområde, både for 

allerede bosatte i kommunen og for å oppnå ønsket tilflytting. Ny barnehageplan utarbeides 

som en oppfølging av barnehage-, skolebehovsanalysen.   

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-

kommunale barnehager med prosedyrer vedtas.  

 

 
 

 

Vedlegg 



Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager med prosedyrer 

Ringerike kommune. 

  

 

Ringerike kommune, 24.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med prosedyrer 
i Ringerike kommune. 
 
Kap. 1  
 
Barnehager som er etablert får tilskudd ut ifra barn som er plassert pr. 15.12.  
I tillegg til de tiltak som er skissert og som er sikret tilskudd, vil det komme nye søknader om 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette vil være tiltak som erstatter plasser som finnes, 
slik at det totale antall plasser i planens tidsperiode ikke vil overskride antall plasser som er 
skissert i planen. Rådmann vil behandle og vurdere søknadene om kommunalt tilskudd en 
gang i året, og deretter fremlegge tiltakene for politisk behandling. 
Søknadene om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager vil bli behandlet ut ifra 
følgende retningslinjer: 
 

1. Behov for barnehageplasser i nærmiljøet. Nye barnehager/plasser vil i første omgang 
vurderes i: 

a. Deler av kommunen hvor det er underdekning i dag, jfr. behovsanalysen.  
b.  Forhold til tomtens egnethet til barnehageformål. 

 
2. Den konkrete søknaden vil bli vurdert utfra: 

a. Søker har eierrettigheter til eiendommen er slik at krav i plan- og 
bygningsloven oppfylles og at eiendommen er regulert til formålet. 

b. Tilsagn om tilskudd kan gis når det foreligger rammetillatelse etter plan- og 
bygningsloven.  
 

3. Det foreligger finansieringsplan for realisering av prosjektet. 
 
 
Kap. 2 
 
Prosedyre ved søknad om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
Søknad om kommunalt tilskudd må inneholde: 
 
En konkret beskrivelse av tomt, bygning eller ønsket utvidelse i eksisterende barnehage. 
Driftsmessige endringer ved salg/eierskifte av barnehagen 
Dokumentasjon av eierskap 
Reguleringsstatus på eiendommen 
Godkjent rammetillatelse for prosjektet, dersom nye tiltak er nødvendig 
Fremdriftsplan for tiltaket. Forventet dato for oppstart av barnehagen 
Finansieringsplan for tiltaket 
Antall barn 
Bemanningsplan 
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Arealnorm inne for barn under og over tre år 
Forventet godkjent leke- og oppholdsareal inne og ute 
 
Prosedyren gjelder for nyetablering, økning av antall barnehageplasser i eksisterende 
barnehager, ved eierskifte (overdragelse/salg av barnehager) og ved vesentlige endringer i 
plasser. 
Det er en forutsetning for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alle krav i 
reguleringsplaner og annet lovverk er oppfylt før tilskuddet gis. Kommunalt tilskudd vil kun 
bli gitt når barnehagen er godkjent iht. Lov om barnehager, som endelig godkjenningsinstans. 
Dette er eiers ansvar å påse. 
 

Det stilles vilkår om at alt godkjent leke- og oppholdsareal skal utnyttes for at den ikke-
kommunale barnehagen skal motta tilskudd. Vilkår om å følge fremdriftsplan for 
utbyggingsprosjekter 
Det stilles som vilkår til tilskudd at den oppsatte fremdriftsplan for utbyggingsprosjektene 
medtatt i barnehageutbyggingsplanen følges. 
Det er opp til kommunens skjønn å avgjøre om det skal ytes tilskudd til barnehager som 
etableres etter 
01.01.2011. I Plan for barnehageutbygging 2012-2024 er det lagt fram en plan over de 
tiltak/nye barnehageplasser som forventes å komme i perioden. Der det bare er oppgitt år for 
ferdigstillelse, er det forutsatt at dette er pr. 1. september slik at barnehageretten kan 
realiseres. Dersom nye tiltak kommer til utover de som er med i vedtatt plan, vil det kreves et 
nytt politisk vedtak for at disse skal få tilskudd. 
 



SAKSFRAMLEGG 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3140-1   Arkiv:   

Forebyggende program; skolemiljø - skoler med barnetrinn  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar informasjonen om forebyggende program til 

orientering. 

Programmet «Mitt valg» er kommunens foretrukne program som benyttes på barnetrinnet 

ved kommunens skoler. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Saksutredning 

Arbeidet med elevmiljø og trivsel ved skolene er særdeles viktig. Lions club på Ringerike 

har i mange år bidratt med skolering av ansatte og materiell i dette arbeidet gjennom bruk av 

undervisningsopplegg fra stiftelsen «Mitt valg». 

«Mitt valg» er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og 

emosjonell kompetanse.  Det skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten 

er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å 

skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring. 

Gjennom programmet «Mitt valg», trener barn og unge i å ta ansvar og sette grenser, 

kommunisere godt, bygge selvfølelse, ta beslutninger og sette seg mål. 

Programmet teori- og forskningsbasert, har fokus på hele læringsmiljøet, der dilemmaer 

rundt valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp. Programmet brukes alene og suppleres 

med andre programmer. Utdanningsdirektoratet har plassert «Mitt valg» i den gruppen 

programmer som kan vise ”dokumenterte resultater”.  

For at lærer skal kunne bruke dette materiellet må de gjennomgå et kurs. Materiellet er bygd 

som leksjoner, og har også en praktisk relevant innretning. 

 

Programmet «Mitt valg» er tatt i bruk ved samtlige skoler fra 1.-7.trinn, og er kommunens 

foretrukne og felles forebyggende program. Dette er ikke til hinder for at skoler kan bruke 

andre forebyggende program i tillegg til «Mitt valg». 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at Ringerikesskolen har en felles plan og program for det 

forebyggende arbeidet for å skape gode skolemiljø. 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2016 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3336-1   Arkiv:   

 

Endringer i opplæringsloven og friskoleloven på høring 

nytt kapittel om skolemiljø  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Informasjon om endringer i opplæringsloven – nytt kapittel om skolemiljø, tas til 

orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringen oppnevnte i august 2013 et utvalg, Djupedalutvalget, for å vurdere de samlede 

virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og 

uønskede hendelser i skolen. Utvalget avgav sin utredning i mars 2015. 

Denne ble sendt ut på høring, - Ringerike kommune ved Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur (HOK) avgav høringsuttalelse datert 10.06.15. Denne følger saken som vedlegg. 

 

Kunnskapsdepartementet har nå vurdert alle innspillene de fikk i høringsrunden våren 2015, 

og har kommet med konkrete forslag til endringer i opplæringsloven. Dette er nå sendt ut på 

høring. 

 

Det foreslås blant annet: 

 ny aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som krenker elever 

 ny håndheving ved brudd på aktivitetsplikten 

 hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten 

 hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på 

aktivitetsplikten 

 ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapitlet om 

skolemiljø 

 

Hele høringsnotatet følger denne saken som vedlegg. 



 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at de foreslåtte endringene i opplæringsloven vil styrke elevens rett til et 

godt skolemiljø. HOK avgav uttalelse til Djupedalutvalgets innstilling i fjor, og anbefales å 

ta de foreslåtte endingene i opplæringsloven til informasjon. 

 

Vedlegg 

 

 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Nytt kapittel om 

skolemiljø 

 Høringsnotat med forslag til endringer 

HOK´s avgitte uttalelse av 16.06.15. 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Opplæringsavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* Susanne Sollie 

917 40 884 0032 Oslo Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  

 

 

 

 

Ifølge liste 

       

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 16/4099-      20.04.2016 

 

Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø 

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

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

frittståande skolar (friskoleloven) på høring.  

 

Høringsnotatet inneholder forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Det 

foreslås blant annet: 

 ny aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som krenker elever 

 ny håndhevingsordning ved brudd på aktivitetsplikten 

 hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten 

 hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på 

aktivitetsplikten 

 ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapitlet om 

skolemiljø 

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes 

elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på 

www.regjeringen.no/id2483904.  

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. 

 



Side 2 

 

Høringsfristen er 1. august 2016.   

 

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, 

er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør 

forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Saglie (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Susanne Sollie 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg: Høringsnotat 
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Høringsinstanser 
Departementene  

 

Barneombudet  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Datatilsynet  

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Fylkesmennene  

Helsedirektoratet  

Helsetilsynet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  

Likestillings- og diskrimineringsombudet  

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring  

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 

Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring  

Senter for IKT i utdanningen  

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 

Språkrådet  

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 

Statlige grunnskoler og videregående skoler  

Statlige høyskoler  

Sysselmannen på Svalbard  

Universiteter  

Utdanningsdirektoratet  

VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk  

 

Riksrevisjonen  

Sametinget  

Sivilombudsmannen 

 

Fylkeskommunene  

Kommunene  

Longyearbyen lokalstyre  

 

Abelia  

Akademikerne  

Antirasistisk senter 

Arbeidsgiverforeningen Spekter  

Barnevakten 

Blindeforbundet 

Dysleksi Norge  

Døveforbundet 
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Elevorganisasjonen  

Fafo  

Fagforbundet 

Fellesorganisasjonen  

Forandringsfabrikken 

Foreldrenettverk mot mobbing  

Forum for friskoler 

Friskoler 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  

Hovedorganisasjonen Virke  

Humanetisk forbund 

Hørselshemmedes landsforbund 

Innvandrernes Landsorganisasjon  

Institutt for samfunnsforskning  

Kristne Friskolers Forbund  

KS  

Landsforeningen for barnevernsbarn 

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 

Landsorganisasjonen i Norge  

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 

Lykkelige Barn – Nettverket for foreldre med høyt begavede barn  

Lærernes Yrkesforbund 

Mental helse ungdom 

MOT 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning 

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 

Norges Handikapforbund  

Norges sykepleierforbund 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund  

Norsk Forbund for Utviklingshemmede  

Norsk fosterhjemsforening 

Norsk innvandrerforum  

Norsk Lektorlag  

Norsk Montessoriforbund  

Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis  

Norsk studentorganisasjon 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

Odin-stiftelsen 

Organisasjonen mot offentlig diskriminering 

Private grunnskoler 

Private høyskoler 

Redd Barna  
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Røde Kors  

Rådet for psykisk helse 

Rådgiverforum Norge 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 

Sex og politikk 

Skeiv ungdom 

Skolelederforbundet 

Skolenes landsforbund  

Steinerskoleforbundet  

Stiftelsen barnas rettigheter  

Stopp mobbingen 

Utdanningsforbundet  

Unge funksjonshemmede 

UNICEF Norge 

Uni Research Helse 

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede  

Universitets- og høgskolerådet  

Voksenopplæringsforbundet  

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
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1 Hovedinnholdet i høringsnotatet  
I dette høringsnotatet foreslår departementet et nytt kapittel om skolemiljø i 
opplæringsloven. Mange av dagens regler om elevenes skolemiljø fungerer godt, og 
departementet foreslår å videreføre disse i det nye kapitlet om skolemiljø. I tillegg foreslår 
departementet nye regler og endringer i eksisterende regler. Språket er omarbeidet i nesten 
alle bestemmelsene.  
 
Regelverket er viktig for å sette standarder, plassere ansvar og plikter på skoleeier og 
ansatte i skolen, og gi elever og foreldre rettigheter og trygghet for at disse blir ivaretatt. 
Likevel vil regelverket aldri alene løse samfunnets utfordringer med mobbing i skolen og 
dårlig skolemiljø. Regelverksendringer er derfor bare ett av flere tiltak departementet 
gjennomfører for å sikre elever et trygt og godt skolemiljø. Det nye lovkapitlet skal bidra 
til å styrke elevenes rettssikkerhet og legge til rette for bedre etterlevelse av regelverket. 
 
De viktigste endringene departementet foreslår i det nye kapitlet om skolemiljø er:  

• ny aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som krenker elever 
(kapittel 4) 

• ny håndhevingsordning ved brudd på aktivitetsplikten (kapittel 5) 

• hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten 
(kapittel 5) 

• hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på 
aktivitetsplikten (kapittel 6) 

• ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapitlet om 
skolemiljø (kapittel 7) 

 
I tillegg foreslår departementet endringer i elevenes rett til et godt skolemiljø. Dette er 
omtalt i kapittel 3. Departementet foreslår også endringer i andre bestemmelser. For 
eksempel foreslås det endringer i virkeområdet til kapitlet, i reglene om ordensreglement 
og bortvisning og i reglene om straff og erstatning. Disse forslagene blir omtalt nærmere i 
kapittel 7.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget er gjort rede for i kapittel 8. 
Enkelte av lovforslagene har økonomiske konsekvenser, og tidspunkt for ikrafttredelse vil 
vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av de årlige statsbudsjettene. 
 
I arbeidet med nytt kapittel om elevenes skolemiljø, har departementet vært opptatt av at 
reglene skal være enkle å forstå og å følge. Departementet har derfor gjort endringer i 
både strukturen og språket i kapitlet. Departementet har samarbeidet med Lovavdelingen i 
Justis- og beredskapsdepartementet og Språkrådet om utformingen av kapitlet. Målet med 
samarbeidet har vært å utarbeide et presist og brukervennlig kapittel. Arbeidet er en del av 
regjeringens satsing «Klart lovspråk».  
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Kravene til det fysiske skolemiljøet er ikke gjennomgått og er ikke omfattet av høringen. 
Disse kravene vil i stedet bli gjennomgått som en oppfølging av Meld. St. 19 (2014–2015) 
Mestring og muligheter (Folkehelsemeldingen). Oppfølgingen er et samarbeid mellom 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.  

2 Bakgrunnen for lovarbeidet  
De aller fleste elever i Norge trives på skolen. Likevel er det elever som ikke trives, men 
opplever mobbing eller andre typer krenkelser i sin skolehverdag. I Elevundersøkelsen 
høsten 2015 svarte 3,7 prosent av elevene at de utsettes for mobbing to eller flere ganger i 
måneden. Dette tilsvarer om lag 30 400 elever. Enda flere, 14,3 prosent, svarte at de blir 
utsatt for andre type krenkelser to ganger i måneden eller oftere.  
 
Djupedalutvalget leverte i mars 2015 sin utredning NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler 
for et trygt psykososialt skolemiljø. Utredningen er omfattende, med et bredt 
kunnskapsgrunnlag og flere forslag til tiltak. Sammen med innspillene fra høringen og 
avholdte høringskonferanser, forskning og tallmateriale som har kommet i etterkant av 
utredningen mv. er utredningen et viktig grunnlag for departementets arbeid med å sikre 
barn og unge et godt læringsmiljø.  
 
Regjeringen og departementet har i statsbudsjettet for 2016 forpliktet seg til en målrettet 
og kunnskapsbasert innsats for godt læringsmiljø og mot mobbing. Innsatsen er bygget 
opp rundt seks konkrete mål og prinsipper:  

- Det skal ikke skje 

- Det skal nytte å si fra 

- Regelverket skal virke 

- Kompetansen skal nå helt ut 

- Barnehage- og skoleeier er avgjørende 

- Barn og unge skal stå i sentrum 

Forslaget om endringer i regelverket om elevenes skolemiljø er en del av denne innsatsen.  

3 Retten til et trygt og godt skolemiljø 

3.1 Bakgrunnen for forslaget 

Djupedalutvalget foreslo flere endringer i utformingen av dagens § 9a-1. Utvalget foreslo 
blant annet at elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø skulle endres til at 
elevene har rett til et trygt psykososialt skolemiljø. Utvalget mente at det er enklere å 
avgjøre innholdet i den rettslige standarden trygt enn godt, og viste blant annet til at trygt 
kan knyttes til den gjeldende oppfatning i pedagogisk og psykologisk forskning om hva 
som skaper trygge omgivelser for læring. Utvalget foreslo også at retten til et trygt 
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psykososialt skolemiljø og et trygt fysisk skolemiljø skulle reguleres i to ulike 
bestemmelser.  
 
Departementet er opptatt av at lovteksten i kapitlet om skolemiljø skal utformes slik at 
reglene skal være enkle å forstå for brukerne, samtidig som de uttrykker reglenes rettslige 
innhold på en presis måte. På bakgrunn av dette har departementet vurdert hvordan den 
overordnede bestemmelsen om elevenes individuelle rettighet om skolemiljøet bør 
utformes.  

3.2 Gjeldende rett 

Opplæringsloven 

Det følger av opplæringsloven § 9a-1 at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar 
har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring». 
Bestemmelsen gir elever en individuell rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Retten 
gjelder i undervisningssituasjonen, på skoleområdene, når elevene er på skoleturer og på 
skoleveien. Skolemiljøet skal – både i enkelttilfeller og det totale miljøet – fremme 
elevenes helse, trivsel og læring. Rettigheten gir dermed ikke bare vern mot helseskader, 
men krever også et skolemiljø som virker positivt på elevenes trivsel og læring. 
 
Retten til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø er nærmere presisert i opplæringsloven 
§ 9a-2 og § 9a-3. I § 9a-2 stilles det krav til det fysiske miljøet og i § 9a-3 stilles det krav 
til det psykososiale miljøet. I tillegg gis det i begge bestemmelsene nærmere regler om 
hvordan elever og foreldre kan be om tiltak for å rette på de fysiske eller psykososiale 
forholdene.  
 
Rettigheten etter § 9a-1 gjelder for elever i offentlige grunnskoler og videregående skoler, 
samt elever i private grunnskoler (jf. § 2-12) og friskoler (jf. friskoleloven § 2-4 andre 
ledd). Skolefritidsordninger opprettet etter opplæringsloven er også omfattet, jf. § 9a-9. Se 
mer om virkeområdet i kapittel 7.2.   
 
Andre regler som berører skolemiljøet 

Det finnes også andre regelverk som stiller krav til skolemiljøet. Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler mv. har bestemmelser som handler om både det fysiske 
og psykososiale skolemiljøet og som til dels overlapper med reglene i opplæringsloven. 
Reglene i forskriften skal bidra til at miljøet i skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale 
og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.  
 
Elevene er vernet mot diskriminering og trakassering gjennom reglene i likestillings- og 
diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell 
orientering). Alle de fire lovene har regler om at ledelsen i organisasjoner og 
utdanningsinstitusjoner har plikt å forebygge og søke å hindre at det skjer diskriminering 
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og trakassering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Plikten er foreslått videreført i ny 
felles likestillings- og diskrimineringslov. 

3.3 Departementets vurderinger  

Ettersom grunnskoleopplæring er obligatorisk for alle barn i Norge, er det en forutsetning 
at staten sikrer elevene et vern mot krenkelser i skolehverdagen deres. Den overordnede 
rettighetsbestemmelsen i lovens kapittel om skolemiljø er en del av dette vernet. 
Bestemmelsen er både symboltung og viktig for elevens rettssikkerhet. Elevenes 
individuelle rett til et godt skolemiljø er utgangspunktet for andre rettigheter og plikter 
knyttet til å elevenes skolemiljø. Ikke minst er den avgjørende for skolens plikt til å gripe 
inn og sikre at elevene ikke blir utsatt for krenkelser.  
 
Rett til et trygt og godt skolemiljø 

Elevenes skolemiljø er summen av både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen, 
og disse vil gjensidig påvirke hverandre. Departementet mener at elevenes rett til et godt 
fysisk og psykososialt miljø fortsatt bør fastslås i en felles overordnet bestemmelse. 
Begrepet skolemiljø favner både det fysiske og psykososiale miljøet på skolen, og 
departementet mener det er unødig å presisere dette i selve lovteksten. Det bør være 
tilstrekkelig at det står skolemiljø i kapitlets overskrift og i ordlyden i bestemmelsene. I 
høringssvar til NOU 2015: 2 kom det innspill om at begrepet psykososialt miljø dessuten 
kan være vanskelig for elever å forstå, særlig for de yngre elevene. Brukerhensyn kan 
derfor tale for bare å bruke begrepet skolemiljø i den overordnede rettighetsbestemmelsen.  
 
Departementet mener, på samme måte som Djupedalutvalget, at uttrykket trygt er egnet til 
å beskrive og tydeliggjøre elevenes rett. Begrepet innebærer blant annet at elevene ikke 
skal komme til skade og at elever skal føle at skolen er et trygt sted å være. Trygghet kan 
også handle om forutsigbarhet og forventninger om at skolen handler dersom noe skjer.  
 
I høringssvarene til NOU 2015: 2 var høringsinstansene delte i om ordet godt burde 
erstattes med trygt i § 9a-1. Det ble blant annet pekt på at trygt kan oppfattes som snevrere 
enn godt, og at endringen dermed kan bety at elevenes rettighet svekkes. Det ble vist til 
situasjoner der for eksempel luft- og temperaturforholdene på skolen fører til dårlig trivsel 
og læring, men at skolemiljøet likevel ikke er utrygt. Flere mente derfor at lovteksten bør 
være at skolemiljøet skal være både trygt og godt.  
 
Departementet har lagt vekt på både utvalgets begrunnelse og innspillene fra høringen, og 
mener at kravet bør være at skolemiljøet skal være trygt og godt. Ved å ta inn begge 
begrepene vil lovteksten ikke være til å misforstå eller kunne tolkes innskrenkende. Dette 
vil sikre at situasjoner som er ment å omfattes, ikke faller utenfor. Det er etter 
departementet syn liten risiko for at uttrykket trygt og godt vil bli misforstått av elever, 
foreldre, ansatte, skoleeier eller forvaltningen ellers.  
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Departementet foreslår å videreføre at skolemiljøet skal ha en positiv virkning ved å gi 
elevene rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  
 
Nulltoleranse mot alle typer krenkelser 

Djupedalutvalget foreslo å presisere i loven at skolene skal ha nulltoleranse mot ord og 
uttrykk som krenker verdigheten eller integriteten til en elev. Departementet mener, på 
samme måte som Djupedalutvalget, at nulltoleranse bør tas inn i lovteksten for å 
understreke viktigheten av tydelige holdninger fra skolens side. Departementet mener 
imidlertid at nulltoleranse bør knyttes til alle former for krenkelser, ikke bare ord og 
uttrykk. Departementet foreslår derfor at det tas inn i lovbestemmelsen om elevenes 
individuelle rett til et trygt og godt skolemiljø, at skolene skal ha nulltoleranse mot 
mobbing, vold, diskriminering, trakassering og annen krenkelse.  
 
At skolene skal ha nulltoleranse mot alle krenkelser er en presisering og videreføring av 
gjeldende rett. Tilsvarende følger i dag indirekte av § 9a-1 og av at krenkelser utløser en 
handlingsplikt for ansatte ved skolen etter § 9a-3 andre ledd. Departementet mener at 
elevers rett til ikke å bli utsatt for krenkelser er så sentral at det bør lovfestes uttrykkelig i 
den overordnede bestemmelsen at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser. 
Presiseringen i lovteksten vil også bidra til å gi et tydelig signal om at skolene ikke skal 
akseptere krenkelser mot elever.  
 
Mobbing, vold, diskriminering og trakassering er tatt inn som eksempler på krenkelser 
som elever kan utsettes for, og som skolen skal ha nulltoleranse mot. Departementet vil 
likevel understreke at krenkelsesbegrepet i opplæringsloven er vidt og at det også omfatter 
ord og handlinger som verken er regelmessige eller ondsinnede. Det avgjørende er om 
hendelsene kan oppleves plagsomme eller krenkende for eleven som blir utsatt for det. 
Det kan dessuten omfatte både aktive handlinger og verbale uttrykk rettet direkte mot 
eleven, men også unnlatelser eller mer passiv opptreden som utestenging, isolering og 
baksnakking. Henvisningen til diskriminering og trakassering gjelder uavhengig av 
diskriminerings- eller trakasseringsgrunnlag, og gir vern mot diskriminering og 
trakassering blant annet på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne.  
 
Endringene som foreslås er knyttet til opplæringsloven og berører ikke rettighetene og 
pliktene som følger av likestillings- og diskrimineringslovene og forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler mv.  

3.4 Departementets forslag 

Departementet foreslår en ny bestemmelse om elevenes individuelle rett som gir alle 
elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det 
presiseres i bestemmelsen at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, 
diskriminering, trakassering og annen krenkelse.  
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Forslaget innebærer ikke endringer i elevenes individuelle rett til et godt fysisk og 
psykososialt miljø etter dagens § 9a-1. Formålet med endringene i lovteksten er å uttrykke 
elevenes rettighet tydeligere og mer brukervennlig. 

4 Skolens aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt psykososialt 
skolemiljø 

4.1 Bakgrunnen for forslaget 

I opplæringsloven § 9a-3 er det fastsatt hva skolen skal gjøre for å sikre elever et godt 
psykososialt skolemiljø. Denne bestemmelsen har ikke fungert godt nok.  
 
Djupedalutvalget pekte i sin utredning på svakheter og uklarheter ved bestemmelsen. 
Utvalget mente ordningen med enkeltvedtak er tidkrevende og vanskelig å gjennomføre 
for skolene. Skolene bruker mye tid og ressurser på å ta stilling til når enkeltvedtak skal 
fattes og på å utforme enkeltvedtakene riktig. Denne tiden kunne de i stedet ha brukt til 
umiddelbar handling rettet mot en elevs skolemiljø. Utvalget pekte også på at ordningen 
med enkeltvedtak i skolen kan være konfliktopptrappende, i stedet for å bidra til å stanse 
krenkelser og gi trygge skolemiljøer. Utvalget foreslo blant annet derfor at skolen ikke 
lenger skal ha plikt til å fatte enkeltvedtak når elever eller foreldre ber om tiltak som 
gjelder det psykososiale skolemiljøet. Skolens plikt til å avdekke, undersøke og handle 
burde etter utvalgets syn videreføres og tydeliggjøres.  
 
Djupedalutvalget pekte i sin utredning også på behovet for å lovfeste en skjerpet 
aktivitetsplikt for de tilfeller der ansatte ved skolen – lærere eller andre – krenker elever. 
At ansatte krenker elever er på alle måter helt uakseptabelt. Gode grunner kan tale for å 
lovfeste at slike tilfeller straks må undersøkes nærmere og varsles.  
 
Med utgangspunkt i forslagene fra Djupedalutvalget og i at regjeringen har som 
overordnet mål at regelverket skal virke, har departementet vurdert om det er behov for å 
endre skolens aktivitetsplikt.  
 
Skolens aktivitetsplikt etter § 9a-3 har ofte blitt omtalt som en handlingsplikt. I tillegg 
kommer skolens vedtaksplikt etter § 9a-3 tredje ledd. Departementets forslag omtales, på 
samme vis som forslaget fra Djupedalutvalget, som en aktivitetsplikt i stedet for en 
handlingsplikt. Begrepsendringen er ikke i seg selv ment å ha betydning for pliktens innhold. 
For enkelhets skyld brukes aktivitetsplikt i det følgende både om skolens plikt etter dagens 
regelverk og om departementets forslag. 
 
Selv om forslag til endringer i aktivitetsplikten retter seg mot enkelthendelser og arbeid med å 
sikre enkeltelever et trygt og godt skolemiljø, understreker departementet at systematisk 
arbeid for å sikre elevenes rettigheter skal ha høy prioritet. Systematisk og planmessig arbeid 
for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser, og for å fremme et trygt 
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og godt skolemiljø for alle elevene, vil alltid være viktig. Regelverket om skolemiljøet må ses 
som en helhet. Aktivitetsplikten for skolen er et nødvendig og viktig tillegg til skolens 
systematiske arbeid. Departementet viser til at kravet om systematisk arbeid i dagens § 9a-4 er 
forslått videreført i ny § 9 A-3 (se mer om dette i kapittel 7.3). 

4.2 Gjeldende rett 

Det følger av opplæringsloven § 9a-3 andre ledd at vilkåret for at aktivitetsplikten skal 
inntre er at en ansatt ved skolen har fått kjennskap til eller mistanke om at en elev har blitt 
utsatt for en krenkelse. I denne plikten, og som en del av plikten til å jobbe aktivt og 
systematisk for å fremme et godt skolemiljø, er det også innfortolket en plikt til å kartlegge og 
følge med på hvordan elevene har det på skolen. Aktivitetsplikten innebærer at den ansatte 
skal undersøke saken og varsle skoleledelsen. Dersom det er nødvendig og mulig, skal den 
ansatte selv gripe inn. Skolen skal sette inn tiltak for å fremme elevenes psykososiale miljø og 
sikre enkeltelevers rett til et godt psykososialt skolemiljø.  
 
Dersom en elev eller foreldrene ber om tiltak som gjelder det psykososiale skolemiljøet, skal 
skolen behandle saken etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Slike enkeltvedtak vil 
kunne påklages etter forvaltningslovens regler. Videre er det fastsatt i § 9a-3 tredje ledd at 
saken også skal kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven dersom skolen ikke innen 
rimelig tid har tatt stilling til saken.  
 
Tiltakene som settes inn kan, uavhengig av om det skjer etter en henvendelse fra en elev, 
foreldrene eller etter skolens eget initiativ, i seg selv kreve enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd, for eksempel opplæringsloven §§ 2-10 
eller 3-8 om bortvisning og § 8-1 siste ledd om skolebytte.  
 
Tilfeller der ansatte i skolen krenker elever, er ikke særskilt lovregulert i opplæringsloven 
kapittel 9a. De samme reglene gjelder som når det er elever som står bak krenkelsene.  

4.3 Departementets vurderinger 

4.3.1 Skal skolen ha plikt til å fatte enkeltvedtak om retten til et trygt og godt 
skolemiljø? 

Behovet for enkeltvedtak for å oppnå at nødvendige tiltak settes inn 

Departementet har vurdert om dagens ordning med en kombinert aktivitetsplikt og plikt til 
å fatte enkeltvedtak når eleven eller foreldrene ber om tiltak, skal beholdes eller om den 
skal erstattes av en aktivitetsplikt uten plikt til å fatte enkeltvedtak på skolenivå.  
 
Målet med dagens § 9a-3 er at alle saker om krenkelser skal bli løst i skolen.  
Departementet er enig med Djupedalutvalget i at ordningen med enkeltvedtak i skolen 
ikke har fungert etter sin hensikt. Regelverket er ikke godt nok kjent, lite tilgjengelig og 
til dels vanskelig å forstå. Enkeltvedtak kan virke konfliktopptrappende i stedet for å bidra 
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til at eleven får det bedre på skolen. Enkeltvedtak kan også forsinke løsningen av en sak. I 
mange tilfeller vet skolen verken når enkeltvedtak skal brukes, hvordan slike vedtak skal 
utformes eller når man skal gå videre fra en undersøkelsesfase til å treffe enkeltvedtak. 
Usikkerheten fører i mange tilfeller til tidsspille, i noen tilfeller til at ingenting gjøres fra 
skolens side. I tillegg til at kravet om enkeltvedtak kan forsinke prosessen, gir heller ikke 
bruken av enkeltvedtak noen sikkerhet for at det faktisk blir satt inn tiltak når dette er 
nødvendig. 
 
Etter dagens lov skal skolen fatte enkeltvedtak dersom en elev eller foreldrene ber om 
tiltak som gjelder skolemiljøet. Men ikke alle foreldre ønsker et enkeltvedtak for sitt barn. 
Det kan blant annet skyldes frykt for at noen skal tro at det er noe galt med deres barn 
eller at de som foreldre skal bli oppfattet som vanskelige eller brysomme.  
Ulike skolemiljøtiltak iverksettes fortløpende og i stort antall av skolene. Enkeltvedtak og 
formalitetene knyttet til dette passer i mange tilfeller dårlig i saker om 
mellommenneskelige relasjoner og i saker som bør håndteres umiddelbart. Dersom 
skolene ikke trenger å gå veien om enkeltvedtak, kan skolene i stedet gå rett på sak og 
sette inn tiltak, stanse krenkelser og raskt bidra til å skape et trygt og godt skolemiljø.  
 
Departementet er opptatt av å legge til rette for umiddelbar aktivitet for å stanse 
krenkelser og sikre at elever har det trygt og godt på skolen. Det er viktig å motvirke 
tidsspille og unødige formaliteter på et område der lang behandlingstid kan ha dramatiske 
konsekvenser for den eleven det gjelder. Etter departementets syn taler disse forholdene 
for å rendyrke en aktivitetsplikt for skolen, og for ikke å videreføre plikten etter § 9a-3 
tredje ledd til å fatte enkeltvedtak på skolenivå. 
 
Hvordan ivareta elevenes rettssikkerhet 

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak skal ivareta rettsikkerheten til elevene.  
 
Kravene til enkeltvedtak sikrer blant annet at eleven og foreldrene blir involvert i 
saksbehandlingen ved at de gis mulighet til å uttale seg til et forhåndsvarsel før skolen 
fatter vedtak, jf. forvaltningsloven § 16. Dersom skolen ikke lenger skal fatte 
enkeltvedtak, vil denne rettigheten ikke være sikret på samme måte.  
 
Det er viktig med god dialog mellom skolen, eleven og foreldrene, særlig i saker om 
krenkelser og skolemiljø. Tidlig og tett involvering av de involverte er viktig for å finne 
gode løsninger for skolemiljøet. I saker om krenkelser og skolemiljø er det ofte eleven og 
foreldrene som tar kontakt med skolen først. Det er dessuten ikke gitt at en rett til å uttale 
seg om et utkast til et enkeltvedtak gir det beste grunnlaget for gode løsninger og tiltak. 
Hvordan, når og i hvilken grad elever og foreldre skal involveres og høres i skolens 
arbeid, vil variere fra sak til sak.  
 
Departementet legger til grunn at skolene ønsker å gi elevene et trygt og godt skolemiljø 
og at de ansatte i skolen er nærmest til å vurdere når og hvordan elever og foreldre skal 
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involveres. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 12 gir barn en rett til 
medvirkning.  
 
Krav om enkeltvedtak og at dette skal være skriftlig sikrer etterprøvbarhet. Uavhengig av 
om det skal fattes enkeltvedtak eller ikke, vil skolens behandling av saker som angår 
enkeltelever være underlagt et ulovfestet, rettslig bindende krav til forsvarlig 
saksbehandling. Kravet til forsvarlig saksbehandling innebærer blant annet at skolen har 
plikt til så langt som mulig å notere ned opplysninger som har betydning for saker som 
gjelder enkeltelever. Departementet legger dessuten til grunn at skolene har en 
egeninteresse i å dokumentere hva de har gjort gjennom notater, referater, utveksling av 
korrespondanse mv. Slik kan de i ettertid vise at deres aktivitetsplikt er oppfylt. I noen 
saker kan det også være naturlig å sette opp en plan for gjennomføringen av konkrete 
tiltak, gjerne i samarbeid med eleven og foreldrene som saken gjelder. Dette insentivet vil 
bli styrket dersom det innføres hjemmel for tvangsmulkt.  
 
Enkeltvedtak kan påklages. At det er mulig å få overprøvd skolens vurderinger og 
avgjørelser gjennom klage på enkeltvedtak er et sentralt virkemiddel i dagens system for 
at elever skal kunne få oppfylt retten til et godt skolemiljø. Departementet vil sørge for at 
elever fortsatt kan få skolens oppfyllelse av aktivitetsplikten overprøvd av et uavhengig 
organ. I kapittel 5 foreslår departementet en egen håndhevingsordning for 
aktivitetsplikten.  
 
Ytterligere et av kravene til enkeltvedtak er at elever og foreldre i selve vedtaket skal få 
opplyst at det er mulig å få vedtaket overprøvd. En utfordring ved å fjerne vedtaket fra 
skolenivå kan være at elever og foreldre som er misfornøyd med skolens håndtering av en 
sak, ikke gjøres kjent med at de kan få saken overprøvd. For å sikre at elever og foreldre 
blir gjort kjent med deres rett til å få skolens oppfyllelse av aktivitetsplikten vurdert av et 
uavhengig organ, foreslår departementet at det innføres en ny regel om informasjonsplikt 
for skolene (se kapittel 7.3.). 
 
Samlet vurdering 

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven er et egnet virkemiddel i en lang rekke sakstyper i 
skolen, for eksempel om spesialundervisning, i saker om bortvisning og om skolebytte. 
Men i enkeltsaker om skolemiljøet er trygt og godt og om en elev utsettes for krenkelser, 
er det etter departementets syn annerledes. Her vil i mange tilfeller det beste for eleven 
være at skolen raskt setter inn tiltak som stanser krenkelser, og som sikrer et trygt og godt 
psykososialt skolemiljø. Dette vil være å foretrekke framfor å bruke tid og ressurser på 
formkravene for enkeltvedtak. Departementet foreslår derfor at skolene ikke lenger skal 
ha en plikt til å fatte enkeltvedtak når en elev eller foreldrene ber om tiltak knyttet til 
skolemiljøet. 
  
Departementet foreslår en ny informasjonsplikt (se kapittel 7.3) og en ny 
håndhevingsordning (kapittel 5) som vil bidra til å ivareta rettsikkerheten til elevene. Etter 
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departementets vurdering veier dette opp for ulempene ved å fjerne dagens regler om 
enkeltvedtak på skolenivå.  
 
Noen tiltak vil i seg selv fortsatt kreve enkeltvedtak  

Departementet vil understreke at forslaget om at skolene ikke lenger skal ha plikt til å 
fatte enkeltvedtak bare gjelder saker hvor en elev eller foreldre ber om tiltak om det 
psykososiale skolemiljøet, jf. opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd.  
 
Dersom tiltakene som skolen setter inn i seg selv er bestemmende for en elevs rettigheter 
eller plikter, jf. forvaltningsloven § 2, skal skolen treffe enkeltvedtak og følge 
forvaltningslovens saksbehandlingsregler for dette. Dette vil gjelde på samme måte som i 
dag. For eksempel vil en avgjørelse om bortvisning, jf. opplæringsloven §§ 2-10 eller 3-8 
eller skolebytte, jf. § 8-1, være en type tiltak der skolen må fatte enkeltvedtak. Flytting av 
plasser i klasserommet, endring av klassers timeplaner og skolers inspeksjonsrutiner eller 
tiltak rettet mot å fremme gode holdninger, empati og vennskap blant elevene, er derimot 
ikke tiltak som i seg selv gjør at skolen må fatte enkeltvedtak.  
 
Skoleeeier må sørge for at skolen, og særlig skoleledelsen, har tilstrekkelig kjennskap til 
forvaltningsloven til å identifisere hvilke tiltak som krever enkeltvedtak, og være i stand 
til å følge reglene om enkeltvedtak.  

4.3.2 Hvem skal omfattes av aktivitetsplikten? 

I dagens § 9a-3 er det fastsatt at aktivitetsplikten gjelder alle som er ansatt ved skolen. I 
forarbeidene til loven er det uttalt at dette i praksis oftest vil dreie seg om lærere og 
miljøpersonale, men at plikten i utgangspunktet også gjelder annet personell. Dette er 
omtalt i Ot. prp. nr. 72 (2002–2003) i merknad til § 9a-3. Reglene i kapittel 9a gjelder 
også for SFO-tilbud og dermed også for ansatte der.  
 
Departementet mener at dersom regelverket skal virke og elevene være sikret et trygt og 
godt skolemiljø, må aktivitetsplikten favne vidt. Departementet legger derfor til grunn at 
plikten skal gjelde for både pedagogisk og skoleadministrativt personell og for andre som 
regelmessig oppholder seg på skolen. Departementet mener videre at det ikke bør gjøres 
forskjell mellom dem som er fast og dem som er midlertidig ansatt i skolen. Plikten skal 
gjelde for fast ansatte lærere og vikarer, personell i skolens administrasjon, 
miljøarbeidere, praksisstudenter mv. Plikten vil ikke omfatte dem som kun nå og da 
befinner seg på skolen. Eksempler på dette kan være personer som henter avfall, 
håndverkere som utfører enkeltoppdrag på skolen eller bud og andre som leverer varer til 
skolen. Departementet vil dessuten understreke at omfanget av den enkeltes plikt etter 
forslaget til ny aktivitetsplikt må ses opp mot hvilken rolle og posisjon vedkommende har 
på skolen. Det må forventes mer og annen aktivitet av personer i skoleledelsen og 
kontaktlærere, enn for eksempel av en timevikar på et relativt kort engasjement. 
Departementet vil dessuten påpeke at det bør være en del av skolens systematiske arbeid, 
jf. forslag til ny § 9 A-3, hvordan skolen skal regulere og formidle hva som forventes av 
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den enkelte ansatte. Det kan være hensiktsmessig å lage rutiner ved skolen for hvilke 
ansatte som har hvilke roller i skolens system for oppfyllelse av forslaget til ny 
aktivitetsplikt.  
 
Hvem som omfattes må dessuten ses i sammenheng med virkeområdet til kapitlet om 
skolemiljø. Det foreslås videreført at kapitlet skal gjelde for skolefritidsordninger og at 
det framover også skal gjelde for leksehjelptilbud (se kapittel 7.2). Aktivitetsplikten vil 
dermed på samme måte som for skolen, omfatte personer som er ansatt i eller regelmessig 
oppholder seg på skolefritidsordninger eller i leksehjelptilbud. 

4.3.3 Aktivitetsplikten består av flere delplikter 

Departementet har vurdert hvor detaljert aktivitetsplikten bør uttrykkes i loven og hva som 
kan være gjenstand for tolkning og skjønn, for eksempel hjulpet av lovens forarbeider. På 
den ene siden kan en fyldig lovtekst som i detalj konkretiserer hva en plikt går ut på være 
et godt pedagogisk hjelpemiddel. På den andre siden vil en lovbestemmelse i mange 
tilfeller likevel ikke bli presis og konkret nok. Dette kan føre til behov for presiseringer og 
fortolkninger i etterkant. Loven er en overordnet og sentral rettskilde og bør etter 
departementets syn være oversiktlig, kort og konsis. Både forarbeider, forskrifter og 
veiledningsmateriale kan være velegnet for utfyllende beskrivelser.  
 
Etter departementets mening er dagens lovbestemmelse, § 9a-3 annet ledd, et godt 
utgangspunkt for hvordan en ny bestemmelse om aktivitetsplikt bør utformes. Samtidig 
ser departementet behov for å gjøre enkelte endringer og presiseringer i aktivitetspliktens 
innhold. 
 
Departementet foreslår en aktivitetsplikt for skolen som består av flere delplikter:  

- Plikt til å følge med  

- Plikt til å undersøke 

- Plikt til å gripe inn 

- Plikt til å varsle skoleledelsen 

- Plikt til å varsle skoleeier 

- Plikt til å sette inn tiltak  

I de neste kapitlene omtales disse delpliktene hver for seg.  

4.3.4 Plikt til å følge med 

Det er gjennom forvaltningspraksis lagt til grunn at de ansatte har en plikt til å kartlegge og 
være på vakt for hvordan elevene har det i sin skolehverdag. Dette er en nødvendig 
forutsetning for at de ansatte skal kunne få mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 
det trygt og godt på skolen. Plikten til å følge med på skolemiljøet framgår imidlertid ikke 
direkte av dagens § 9a-3.  
 



16 

 

Etter departementets vurdering er plikten til å følge med på hvordan elevene har det på 
skolen en sentral del av skolens arbeid med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 
Plikten til å følge med på elevenes skolemiljø er konstant og uavhengig av konkret 
mistanke om eller kjennskap til krenkelser eller at elever ikke har det trygt og godt på 
skolen.  
 
Plikten til å følge med på elevenes skolemiljø bør etter departementets syn framgå 
uttrykkelig av loven. De ansatte i skolen skal ikke bevisst kunne se en annen vei eller 
unngå å være på vakt overfor relasjonen mellom elevene. En skole kan ikke unngå ansvar 
ved å vise til at de ansatte ikke visste hva som foregikk og at de heller ikke hadde noen 
mistanke om at noe var galt. Ved å lovfeste at de ansatte i skolen har en fast og 
kontinuerlig plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt, vil departementet 
tydeliggjøre at det er skolenes og de ansattes plikt til å være på vakt for hvordan elevene 
har det.  
 
I praksis vil plikten til å følge med omfatte systematiske tiltak, for eksempel 
inspeksjonsrutiner for friminutter og ulike kartlegginger blant alle elevene. Men det vil 
også omfatte tiltak rettet særskilt mot enkeltelever. Departementet viser dessuten til at det 
gjennom rettspraksis (Rt. 2012 s. 146) er understreket at skolen har et skjerpet ansvar for å 
ivareta elever med en særskilt sårbarhet. Slik sårbarhet kan være knyttet til for eksempel 
elevens religion, seksuell orientering, om han eller hun har nedsatt funksjonsevne eller 
forhold ved elevens familie. At eleven tidligere har vært utsatt for krenkelser kan også 
gjøre en elev ekstra sårbar.   
 
Departementet foreslår at en plikt for de ansatte til å følge med på om elevene har det 
trygt og godt på skolen tas inn i bestemmelsen om ny aktivitetsplikt.  

4.3.5 Plikt til å undersøke 

Undersøkelsesplikten er en sentral og nødvendig del av skolens aktivitetsplikt. Det er 
gjennom den skolen kan avdekke om en elev er utsatt for krenkelser eller av andre grunner 
ikke har det trygt og godt på skolen. Å avdekke dette er en forutsetning for at skolen kan 
sette inn tiltak for å hjelpe eleven. Undersøkelsene kan også utløse andre deler av 
aktivitetsplikten, eksempelvis plikt til å varsle og til å gripe inn. Departementet foreslår 
derfor at undersøkelsesplikten videreføres i loven.  
 
Departementet har vurdert hva som skal forplikte skolen til å undersøke en konkret sak 
nærmere.  
 
Ved mistanke om eller kjennskap til krenkelser 

I dagens § 9a-3 andre ledd er det fastsatt at de ansatte skal undersøke når de «får kunnskap 
eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar». Departementet 
vil videreføre at plikten til å undersøke skal inntre ved mistanke om eller kjennskap om at en 
elev blir utsatt for krenkelser.  
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Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev av andre grunner ikke har det trygt og godt 

Selv om det er lagt til grunn en relativt vid forståelse av krenkelsesbegrepet, kan det etter 
departementets vurdering være tilfeller der det ikke har skjedd en krenkelse, men hvor skolen 
likevel bør reagere. Det kan for eksempel være når en elev sliter med å finne sin plass i det 
sosiale miljøet, uten at det er snakk om utestengning eller andre krenkelser fra medelevene. 
Det samme gjelder når eleven ikke har det trygt og godt på skolen på grunn av mobbing eller 
krenkelser som har skjedd utenfor skolen. Denne problemstillingen er særlig aktuell ved 
digitale krenkelser som ofte kan skje utenom skoletiden og utenfor skolens område. En annen 
aktuell problemstilling er at eleven kjenner seg utrygg fordi han eller hun tidligere har blitt 
utsatt for mobbing eller krenkelser.  
 
Etter departementets vurdering bør ikke skolens aktivitetsplikt være begrenset til bare å sikre 
eleven et vern mot krenkelser. Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at elever får oppfylt 
sin rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Skolene må derfor ha en klar plikt til å 
reagere i alle tilfeller der de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen.  
 
Departementet foreslår derfor at plikten til å undersøke også skal utløses ved mistanke om 
eller kjennskap til at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Dette vil omfatte mer enn 
vernet mot konkrete krenkelser. Det vil gjelde selv om bakgrunnen for at eleven ikke har det 
trygt og godt på skolen skyldes hendelser som har skjedd utenfor skolen eller tilbake i tid. Det 
avgjørende er om en eller flere hendelser påvirker elevens skolemiljø og relasjonen mellom 
elevene på en slik måte at eleven ikke har det trygt og godt på skolen.  
 
Eleven som sier ifra skal alltid tas på alvor, og det skal føre til at saken undersøkes 
nærmere 

I likhet med Djupedalutvalget mener departementet at elever som sier ifra om krenkelser eller 
at de ikke har det trygt og godt på skolen, skal bli tatt på alvor når de forteller om dette. 
Departementet viser til at et av regjeringens overordnede mål i arbeidet mot mobbing er at 
«Det skal nytte å si fra».  
 
Barn skal respekteres for sine meninger. Dette fremmer barns egenverdi. Barn har etter 
Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 12 rett til å bli hørt. En slik rett blir uten 
mening dersom voksne ikke hører på barnet, sier seg uenig eller avviser barnets utsagn.  
 
Når en elev sier ifra til en som jobber på skolen om at han eller hun ikke har det trygt og godt 
på skolen, vil dette utløse plikten til å undersøke saken. Gjennom en slik beskjed har den 
ansatte fått kjennskap til at eleven ikke har det trygt og godt. Departementet ønsker å 
understreke elevens rett til å bli hørt og tatt på alvor ved uttrykkelig å lovfeste at når eleven 
sier ifra, skal saken alltid undersøkes nærmere. At eleven «sier ifra» skal ikke tolkes snevert. 
Det er tilstrekkelig at en elev forteller at han eller hun utsettes for noe som er leit eller 
vanskelig eller på annen måte verbalt gir uttrykk for at han eller hun ikke har det trygt og godt 
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på skolen. De som jobber på skolen kan ikke forvente at elever skal bruke ord eller utrykk 
som «matcher» lovens ordlyd eller voksnes begreper når elevene gir uttrykk for at de ikke har 
det trygt og godt.  
 
Elevenes adferd kan også gi uttrykk for at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Dette 
kan være både utadvendt og aggressiv eller innadvendt og isolerende adferd. Departementet 
legger til grunn at dette er forhold som kan utløse en mistanke hos en ansatt i skolen om at 
eleven ikke har det trygt og godt, og som derfor i det minste må undersøkes nærmere.  
 
Hvor langt skal undersøkelsesplikten strekke seg? 

Hvor langt undersøkelsesplikten strekker seg, er etter departementets syn avhengig av den 
konkrete situasjonen. Det må ses på hva som har skjedd akkurat der og da og hva som har 
skjedd tidligere, både med enkeltelevene det gjelder og skolemiljøet som helhet. En 
episode i skolens friminutt som på alle måter framstår som et enkeltstående tilfelle, vil 
ikke alltid kreve store undersøkelser. Annerledes kan en sak stille seg dersom tilsvarende 
hendelser gjentar seg eller dersom situasjonen av andre årsaker er mer komplisert. Et 
eksempel kan være at en elev over lengre tid har trukket seg unna eller har oppholdt seg 
alene på skolen og virker isolert eller utestengt. Et slikt tilfelle vil kreve mer inngående 
undersøkelser. Departementet viser i denne forbindelse til skolens plikt til å følge med og 
til det som er omtalt tidligere om at elevers adferd kan være tegn på at de ikke har det 
trygt og godt på skolen. Det vises også til at skolen har et skjerpet ansvar for barn med 
særskilt sårbarhet.  
 
Formålet med undersøkelsen må i alle tilfeller være å bringe på det rene om eleven har det 
trygt og godt i sin skolehverdag. Dersom det ikke er tilfellet, må undersøkelsen utvides til 
å finne ut hva som er grunnene til dette. Etter departementets vurdering må målet for 
skolens undersøkelse være å få nok informasjon til å kunne vurdere om det må settes inn 
tiltak, og i tilfelle hva slags tiltak som skal settes inn.  
 
En særlig problemstilling er tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen på 
grunn av hendelser som skjer utenfor skolen. Et eksempel kan være når en elev har vært 
utsatt for digital mobbing av medelever på fritiden. Dersom skolen får mistanke om eller 
kjennskap til at dette har skjedd og at det fører til at eleven det gjelder ikke har det trygt 
og godt på skolen, har skolen en plikt til å undersøke saken. Det avgjørende er ikke når og 
hvordan eleven utsettes for krenkelser, men hvordan en hendelse påvirker eleven og hans 
eller hennes skolemiljø.  
 
Skolens undersøkelser kan i noen tilfeller avdekke at en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen av grunner som ikke skyldes verken skolen eller medelevene. Elever som har 
problemer hjemme, psykiske plager eller andre utfordringer, vil også kunne oppleve at de 
ikke har det trygt og godt på skolen. I disse tilfellene må skolen i samarbeid med familien 
søke hjelp hos andre instanser som helsevesenet eller barneverntjenesten. Departementet 
viser dessuten til skolens og den enkelte ansattes plikt til å varsle barneverntjenesten, jf. 
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opplæringsloven § 15-3, eller sosialtjenesten, jf. opplæringsloven § 15-4. Det kan også bli 
aktuelt i bestemte og alvorlige tilfeller å varsle politiet.  

4.3.6 Plikt til å gripe inn 

Det er etter dagens regler en plikt for den ansatte til å gripe inn dersom en elev blir utsatt 
for krenkelser. Plikten til å gripe inn er begrenset til tilfeller hvor det er nødvendig og 
mulig. Regelen pålegger ansatte en plikt til å gripe inn for å hindre at elever kommer til 
skade eller blir utsatt for krenkelser, se Ot. prp. nr. 72 (2002–2003), merknad til § 9a-3 
andre ledd. Departementet foreslår at plikten til å gripe inn videreføres i loven.  
 
Plikten til å gripe inn er i praksis knyttet til situasjonen der en ansatt selv er vitne til at en 
elev utsettes for en krenkelse. Det er mindre aktuelt med direkte inngrep for å sikre at en 
elevs skolesituasjon er trygg og god. Den type handling det siktes til i forbindelse med 
plikten til å gripe inn, er ikke det samme som å sette inn tiltak. Handling gjennom inngrep 
er umiddelbar og rettet mot en situasjon som pågår og er forholdsvis akutt.  
 
Om det faktisk er mulig å gripe inn og stanse krenkelsen, er avhengig av krenkelsens art 
og den konkrete situasjonen. I utgangspunktet skal en ansatt som er vitne til mobbing, 
vold, diskriminering, trakassering eller andre krenkelser, gripe inn og stanse det som 
skjer. Dersom det er fare for den ansattes egen sikkerhet, bør den ansatte hente inn andre 
for å stanse det som skjer. Grensen for å gripe inn er at den ansatte ikke selv må krenke 
elever for å få dem til å stanse. Det kan i akutte og alvorlige tilfeller imidlertid oppstå 
situasjoner der nødverge eller nødrett likevel gjør det berettiget å gripe inn.  
 
Departementet ser ingen grunn til å endre på plikten til å gripe inn overfor krenkelser når 
det er mulig. Plikten foreslås derfor videreført. Departementet foreslår imidlertid at ordet 
«nødvendig» tas ut av lovteksten. Etter departementets syn er det overflødig å ha dette 
med. I den type situasjoner regelen er ment for kan det neppe tenkes tilfeller der det er 
unødvendig å gripe inn dersom det er mulig. Forslaget innebærer ingen realitetsendring.  

4.3.7 Plikt til å varsle  

Plikt til å varsle skoleledelsen  

Det er etter dagens lov krav om at skolens ledelse skal varsles dersom en ansatt får 
mistanke om eller kjennskap til at en elev utsettes for krenkelser. Departementet har 
vurdert om en så omfattende varslingsplikt er nødvendig og hensiktsmessig å videreføre.  
 
I en del tilfeller kan det være tale om krenkelser som den ansatte selv har stanset og der 
det heller ikke er grunn til å tro at det er fare for gjentagelse. En undersøkelse kan ende 
med at en mistanke viste seg ubegrunnet og ikke krevde ytterligere oppfølgning. I dag er 
varslingsplikten knyttet til mistanke, uavhengig av utfallet av den enkelte ansattes 
undersøkelse av forholdet.  
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Det er etter departementets syn uhensiktsmessig med en regel om at alle forhold, det vil si 
all mistanke og kjennskap, skal varsles til skolens ledelse. Departementet vil derfor 
foreslå at varsling skal skje «om det trengst.» Departementet understreker at vilkåret «om 
det trengst» ikke er ment å være forbeholdt alvorlige tilfeller. Terskelen for når ansatte 
skal varsle skoleledelsen skal fortsatt være lav. En ansatt bør for eksempel varsle 
skoleledelsen ved mindre, men gjentatte hendelser. Antall gjentagelser trenger ikke være 
høyt. En lav terskel for å varsle skoleledelsen er nyttig for å samle og holde oversikt over 
hendelser og saker som angår samme elev. Dette kan avdekke mønstre der samme elever 
ofte er utsatt for lignende hendelser eller ofte er involvert i mindre episoder. Indirekte 
eller relasjonelle krenkelser, eksempelvis utestengning, vil være særlig alvorlig dersom de 
skjer ved gjentatte anledninger eller over lang tid. Varsling kan også være nødvendig i 
tilfeller der andre ansatte enn den som oppdager situasjonen, skal følge opp saken videre.  
 
Vilkåret «om det trengst» viser til et skjønn. Den ansatte må i utgangspunktet selv vurdere 
når varsel til skoleledelsen skal skje. Som en del av plikten til systematisk arbeid etter 
forslaget til ny § 9 A-3 bør skoler fastsette egne rutiner om varsling. Dette bør gjøres for å 
hjelpe de ansatte med vurderingen om varsling og for å sikre en omforent og felles 
praksis. I varslingsrutinene kan det legges opp til strengere varslingspraksis enn lovens 
minstekrav. For eksempel kan en skole i sine rutiner stille krav om at de ansatte skal 
varsle skoleledelsen ved enhver mistanke om eller kjennskap til krenkelser.  
 
Departementet foreslår å videreføre den ansattes plikt til å varsle skoleledelsen, men bare 
«om det trengst». Skoleledelsen vil normalt forstås som rektor, men lovteksten er ikke til 
hinder for at rektor fastsetter at en annen person i skolens ledelse skal ta imot slike 
varslinger. Departementet vil imidlertid understreke at det er rektor som er ansvarlig for at 
varslene håndteres på en forsvarlig måte. Departementet foreslår at rektor skal ha en plikt 
til å varsle skoleeier.  
 

Plikt til å varsle skoleeier 

Det er skoleeier som er øverste ansvarlig for skolen og som har ansvaret for at kravene i 
opplæringsloven oppfylles. I dagens regelverk er det ikke krav om at skoleeier skal varsles 
dersom en elev blir utsatt for krenkelser. En skoleeier kan imidlertid fastsette, som en del 
av sitt internkontrollsystem etter § 13-10, interne rutiner og plikter for varsling mellom 
skole- og skoleeiernivået. 
 
For å framheve skoleeiers ansvar og rolle bør det, etter departementets vurdering, innføres 
en plikt til å varsle skoleeier i «alvorlige tilfeller». Hvilke tilfeller som er alvorlige vil 
være en skjønnsmessig vurdering. Det kan eksempelvis dreie seg om en sak hvor 
krenkelsen har vært voldelig eller på andre måter svært integritetskrenkende, har pågått 
over lang tid, hvor flere elever alvorlig har krenket en enkeltelev eller hvor skolens 
ledelse over noe tid ikke selv har klart å løse saken.  
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Hensikten med varslingen er å gjøre skoleeier kjent med saken og legge til rette for at 
også skoleeier involveres i hvordan saken best kan løses.  
 
Departementet foreslår å lovfeste en plikt for rektor til å varsle skoleeier i alvorlige 
tilfeller. Forslaget om plikt til å varsle skoleeier i alvorlige tilfeller er nytt i forhold til 
dagens regelverk der det ikke er noen slik plikt.  

4.3.8 Plikt til å sette inn tiltak 

I dagens lovtekst er ikke plikten til å sette inn tiltak uttrykkelig nevnt. Det er kun i 
forbindelse med at en elev eller foreldrene ber om tiltak at lovteksten legger en slik plikt 
på skolen. Departementet ser det som en svakhet at dagens bestemmelse kan oppfattes slik 
at skolen bare plikter å sette inn tiltak dersom elever eller foreldre ber om det.  
 
Departementet foreslår at det skal framgå uttrykkelig av lovteksten at aktivitetsplikten 
innebærer en plikt til å sette inn tiltak som stanser krenkelser og sikrer at eleven kan ha 
det trygt og godt på skolen. Når det er avdekket at en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen, skal skolen ha plikt til å sette inn tiltak.  
 
Kravet til hvilke tiltak som skolen skal sette i verk er knyttet til deres virkning og 
funksjon. Tiltak må iverksettes for å stanse krenkelsene. Videre må tiltak iverksettes for å 
sikre at eleven kan ha det trygt og godt på skolen.  
 
I praksis vil skolenes største utfordring være å finne hvilke tiltak som er egnet i en konkret 
sak. Det er etter departementets syn likevel verken mulig eller hensiktsmessig å beskrive i 
lovteksten hvilke tiltak som kan bli aktuelle. Det må avgjøres i hver enkelt sak etter en 
konkret vurdering. Hvilke tiltak som skal settes inn, må til enhver tid bygge på en faglig 
vurdering ut fra tilgjengelig kunnskap om skolemiljø og arbeid mot mobbing og andre 
krenkelser. Skoleeier må sørge for at skolen selv har, alternativt kan hente inn, 
tilstrekkelig kompetanse til å løse de situasjonene som oppstår.  
 
En særlig problemstilling er hvilke tiltak som skal settes inn når det er krenkelser som har 
skjedd utenfor skolen eller tilbake i tid som er grunnen til at en elev ikke har det trygt og godt 
på skolen. Dersom en elev har blitt utsatt for krenkelser på fritiden, vil det ikke nødvendigvis 
være skolen som er nærmest til verken å stanse krenkelser eller forhindre nye krenkelser. Men 
skolen vil likevel ha et ansvar for å sette inn tiltak som gjør at eleven kan ha et trygt og godt 
skolemiljø. Dette ansvaret omfatter også å bidra til å stanse krenkelser utenfor skolen som 
påvirker skolemiljøet. I noen tilfeller vil skolen kunne hjelpe eleven ved å samtale med andre 
involverte elever og foreldre, gi generell informasjon og opplæring til elever og foreldre om 
nettbruk. Hjelpen kan også bestå i å koble på helsesøster og andre instanser som kan bidra i en 
aktuell situasjon.  
 
Hvilke tiltak skolen skal sette inn må bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering. Etter 
departementets vurdering vil aktivitetsplikten være oppfylt når skolen har gjort alt eleven og 
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foreldrene med rimelighet kan forvente av skolen i form av tiltak og tilrettelegging for at 
eleven skal kunne ha det trygt og godt i sitt skolemiljø. Se mer om dette i kapittel 4.3.10.  
 
Departementet foreslår å lovfeste at aktivitetsplikten innebærer en plikt til å sette inn tiltak 
som stanser krenkelser og sikrer at eleven kan ha det trygt og godt på skolen. Forslaget 
innebærer at skolen har en plikt til å sette inn tiltak på eget initiativ og ikke bare dersom 
en elev eller foreldrene ber om det.  

4.3.9 Når er skolens aktivitetsplikt oppfylt? 

Et viktig spørsmål er når skolens aktivitetsplikt skal anses oppfylt i det enkelte tilfellet.  
 
Formålet med aktivitetsplikten er å pålegge skolens ansatte plikt til å utføre ulike aktiviteter 
for at elevene skal kunne ha det trygt og godt på skolen. Delpliktene er å følge med, 
undersøke, gripe inn, varsle og sette inn tiltak. Departementet vil videreføre og lovfeste at 
elevens egen opplevelse av å bli krenket eller av andre grunner ikke ha det trygt og godt på 
skolen, skal utløse undersøkelsesdelen av aktivitetsplikten. Ansatte skal dessuten gripe inn 
overfor krenkelser når det er mulig. 
 
Hva som skal til for at skolen har oppfylt aktivitetsplikten i en konkret sak, må derimot 
baseres på en objektiv vurdering av hva som utløste aktivitetsplikten og hva skolen konkret 
har gjort i saken. 
 
Skolens undersøkelse skal avdekke om en elev er utsatt for krenkelser eller av andre grunner 
ikke har det trygt og godt på skolen. Denne vurderingen vil måtte ta utgangspunkt i og være 
nært knyttet til elevens egen opplevelse. Dette gjelder i de tilfellene der det er eleven selv som 
har sagt fra om krenkelser eller at han eller hun ikke har det trygt og godt på skolen. Men det 
gjelder også i de tilfellene der ansatte ved skolen av ulike grunner har mistanke om det 
samme.  
 
Elevens egen opplevelse vil imidlertid ikke være avgjørende for skolens vurdering av om 
eleven faktisk er utsatt for en krenkelse eller ikke kan ha det trygt og godt på skolen, og om 
det derfor skal settes inn tiltak. Departementet vil i denne forbindelse vise til Barneombudets 
høringsuttalelse til Djupedalutvalgets utredning. Barneombudet påpeker at elevens opplevelse 
kan utløse skolens plikt til å undersøke saken og ta stilling til om det skal settes inn tiltak, 
men at elevens opplevelse av hva som er krenkende ikke alltid kan være avgjørende. En elevs 

opplevelse av en krenkelse kan for eksempel ikke «hindre læreren i å følge læreplanen, eller 

være til hinder for diskusjoner i klassen som kan være utfordrende eller ubehagelige». 
Departementet er enig i Barneombudets uttalelse på dette punktet og påpeker at rettighetene 
til et trygt og godt skolemiljø ikke kan gå foran opplæring etter læreplanene eller rettigheter 
og regler i annet regelverk, for eksempel om ytringsfrihet. Det er en del av elevenes opplæring 
og kulturelle oppdragelse at de møter ulike oppfatninger og nyttiggjør seg ulike erfaringer 
gjennom dette. Det vil gjøre dem rustet til å håndtere slike opplevelser også senere i livet.  
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Dersom skolen, etter å ha gjort nødvendige og tilstrekkelige undersøkelser, konkluderer med 
at eleven ikke er utsatt for en krenkelse eller at eleven kan ha det trygt og godt på skolen, er 
skolens aktivitetsplikt for dette tilfellet oppfylt. Skolens plikt til å følge med på elevens 
skolemiljø løper imidlertid hele tiden.  
 
I tilfeller der skolen etter å ha undersøkt saken derimot konkluderer med at en elev blir utsatt 
for krenkelser eller at forhold ved skolemiljøet gjør at eleven ikke kan ha det trygt og godt på 
skolen, skal skolen sette inn tiltak som retter opp dette. Dette betyr at aktivitetsplikten varer så 
lenge krenkelsene ikke er stanset og eleven ikke kan ha det trygt og godt på skolen. En 
praktisk konsekvens av dette er at dersom tiltak skolen i utgangspunktet satte inn ikke har 
fungert etter hensikten, må skolen fortsette arbeidet og sette inn andre tiltak.  
 
I rettspraksis, jf. dom av Høyesterett (Rt. 2012 s. 146), er det lagt til grunn at skolen skal 
sette inn de tiltakene som med rimelighet kan forventes for å stoppe mobbing og andre 
krenkelser. Departementet vil videreføre denne standarden. Skoleeier må sørge for at de 
ansatte i skolen har nødvendig og oppdatert kunnskap om både regelverket og hvilke tiltak 
som ut fra faglige vurderinger anses egnet for ulike situasjoner og tilfeller.  
 
At skolen skal sikre at krenkelser opphører og at eleven kan ha det trygt og godt på skolen er 
en forpliktelse som peker framover i tid. Den gjelder uavhengig av hva grunnen er til at 
eleven ikke har det trygt og godt. Det legger i utgangspunktet en streng forpliktelse på skolene 
og gir en tilsvarende sterk rett for elevene. Departementet vil likevel understreke at det vil 
kunne være tilfeller der aktivitetsplikten er oppfylt selv om eleven og foreldrene fremdeles 
ikke er fornøyd med skolemiljøet. Det avgjørende er om alle forhold knyttet til elevens 
skolehverdag, objektivt sett, er slik at eleven kan ha det trygt og godt på skolen. Etter 
departementets vurdering vil aktivitetsplikten være oppfylt når skolen har gjort alt som med 
rimelighet kan kreves av den i form av tiltak og tilrettelegging for at eleven kan ha et trygt og 
godt psykososialt skolemiljø.  
 
Dersom en elev eller foreldrene mener at skolen har brutt aktivitetsplikten, og saken er tatt 
opp med skolen, har de rett til å få saken prøvd av en håndhevingsmyndighet. Se kapittel 5.  

4.3.10 Skolen bør kunne dokumentere at de oppfyller aktivitetsplikten 

Departementet foreslår å fjerne dagens plikt til å fatte enkeltvedtak etter § 9a-3 tredje 
ledd. Flere skolemiljøtiltak krever heller ikke fastsettelse gjennom enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak vil derfor bare gjelde for et 
fåtall saker om enkeltelevers psykososiale skolemiljø.  
 
Uavhengig av om det skal fattes enkeltvedtak i en sak, har skolen gjennom det ulovfestede 
kravet til forsvarlig saksbehandling plikt til så langt som mulig å notere ned opplysninger 
som har betydning for en sak som gjelder enkeltelever. 
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I en sak om håndheving av aktivitetsplikten (se kapittel 5) eller i en tilsynssak, vil skolens 
dokumentasjon være en viktig kilde til informasjon for myndighetene i vurderingen av om 
skolen har oppfylt aktivitetsplikten. Departementet legger derfor til grunn at skolene også 
har en egeninteresse i å dokumentere hva de har vurdert og gjort i en enkeltsak gjennom 
notater, referater, utveksling av korrespondanse mv. Skolen kan da i ettertid vise at 
aktivitetsplikten er oppfylt. Hvordan skolens arbeid skal dokumenteres på en effektiv måte 
som samtidig sikrer etterprøvbarhet, kan etter departementets syn best vurderes og 
avgjøres lokalt.  
 
På bakgrunn av det generelle kravet til forsvarlig saksbehandling samt at skolene antas å 
ha en egeninteresse i å dokumentere oppfyllelse av aktivitetsplikten, anser departementet 
at det ikke er behov for en særskilt dokumentasjonsplikt knyttet til oppfyllelse av 
aktivitetsplikten. Departementet vil likevel understreke at det forventes at skolene 
nedtegner og oppbevarer opplysninger i et omfang og på en måte som er egnet til å kunne 
etterprøve om aktivitetsplikten er oppfylt.  

4.3.11 Aktivitetsplikt der ansatte krenker elever 

Djupedalutvalget foreslo at det uttrykkelig skulle lovfestes en aktivitetsplikt for tilfeller 
der ansatte i skolen krenker elever. Videre mente utvalget at denne plikten måtte være 
skjerpet i den forstand at rektor straks skal varsles og at rektor på sin side skal varsle 
skoleeieren. Dersom det er en i skolens ledelse som står bak krenkelsene, mente utvalget 
at den ansatte skulle ha plikt til å skal varsle skoleeieren. Videre foreslo utvalget at 
undersøkelse og tiltak skal iverksettes straks i de tilfeller der ansatte krenker elever.  
 
Aktivitetsplikten innebærer en plikt for ansatte ved skolen å hindre at elever blir krenket 
og sørge for at alle elever kan ha det trygt og godt på skolen. Det vil være helt i strid med 
en lærers yrkesetiske standard og rollen som lærer å krenke en elev. Departementet mener 
at dette vil innebære et grovt tillitsbrudd og være en helt uakseptabel adferd for en lærer. 
En lærer har i kraft av sin rolle og profesjonelle stilling på skolen og i den enkelte klassen 
en maktposisjon i forhold til elevene. Dette maktforholdet må ikke misbrukes.  
 
Departementet har vurdert om det er behov for en særskilt regulering av ansattes 
aktivitetsplikt i tilfeller der andre ansatte krenker elever, eller om det anses tilstrekkelig – 
som i dag – at slike tilfeller er omfattet av den generelle aktivitetsplikten. Selv om det 
både i praksis i sektoren og rettslig sett er klart at aktivitetsplikten også gjelder i tilfeller 
der ansatte krenker elever, anser departementets at det vil være en fordel at dette 
understrekes i loven. En lovfesting kan gi et tydelig signal om å være oppmerksomme 
også overfor krenkelser fra ansatte. I tillegg vil det gi en trygghet for den som mistenker 
dette til å varsle rektor.  
 
Aktivitetsplikten består av flere delplikter som redegjort for i kapittel 4.3.4 til 4.3.8. På 
bakgrunn av forslaget fra Djupedalutvalget har departementet vurdert om det for enkelte 
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av delpliktene bør være skjerpede krav i tilfeller hvor det er mistanke om eller kjennskap 
til at en ansatt krenker en elev. 
 
Etter departementets vurdering er det svært viktig at skolens ledelse umiddelbart blir gjort 
oppmerksom på at noen har mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker en elev. 
Dette er noe rektor straks må kunne gripe tak i og få satt en stopper for. Det er også viktig 
at skoleeier alltid blir varslet i slike saker ettersom skoleeier er arbeidsgiver og øverste 
ansvarlig for at elevene har det trygt og godt på skolen. Dersom det er en i skolens ledelse 
som krenker en elev, bør den ansatte ha plikt til straks å varsle skoleeier direkte, ikke 
rektor som er en del av ledelsen.  
 
Videre tilsier sakens alvor at rektorer og skoleeiere som mottar varsel om slike forhold, 
straks skal undersøke forholdene og om nødvendig sette inn tiltak. Hvis det etter nærmere 
undersøkelser viser seg at en ansatt faktisk har krenket en elev, må skolen også vurdere 
ulike tiltak rettet mot den aktuelle ansatte. Hvilke tiltak og reaksjoner som kan være 
aktuelle mot den ansatte, styres av arbeidsrettslige regler. Reaksjoner overfor den ansatte 
er ikke regulert i opplæringsloven. 
 
Departementet mener på bakgrunn av dette at det bør innføres en skjerpet aktivitetsplikt 
ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker en elev.  

4.3.12 Departementets forslag 

Departementet foreslår en ny bestemmelse om aktivitetsplikt med utgangspunkt i dagens  
§ 9a-3 andre og tredje ledd. Forslaget innebærer at skolen ikke lenger skal ha plikt til å 
fatte enkeltvedtak dersom en elev eller foreldrene ber om tiltak. I stedet styrkes skolens 
plikt til å følge med på hvordan eleven har det og til å sette inn tiltak både for å stanse 
krenkelser og for å sikre at eleven kan ha det trygt og godt på skolen. 

I forslaget til ny aktivitetsplikt foreslås det i tillegg å lovfeste prinsippet om at elevens 
opplevelse av ikke å ha det trygt og godt på skolen, alltid skal utløse undersøkelsesdelen 
av aktivitetsplikten.  

Forslaget om ny aktivitetsplikt innebærer at rektor får plikt til å varsle skoleeier i alvorlige 
saker. Det foreslås også en viss begrensning i de ansattes plikt til å varsle skolens ledelse 
slik at ikke et hvert forhold må varsles. Skoleledelsen skal varsles når det er nødvendig.  

Videre foreslår departementet at det i ny lovbestemmelse om aktivitetsplikten fastsettes at 
skolens aktivitetsplikt varer helt til eleven kan ha det trygt og godt på skolen, ikke bare til 
krenkelsen er stanset. At en elev kan ha det trygt og godt innebærer at alle forhold rundt 
elevens skolehverdag objektivt sett ligger til rette for at eleven kan ha det trygt og godt. 

Det ligger en klar forutsetning i forslaget til ny aktivitetsplikt at den utløses straks 
mistanke om eller kjennskap til en krenkelse oppstår, alternativt at en elev ikke har det 
trygt og godt på skolen.  
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Det foreslås en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt 
krenker en elev. Skjerpelsen ligger i at rektor og skoleeier alltid skal varsles i slike 
tilfeller og at undersøkelser og tiltak straks skal iverksettes.  

5 En håndhevingsordning for oppfølging av aktivitetsplikten  

5.1 Bakgrunnen for forslaget 

Elevundersøkelsen for 2015 viste at i overkant av 30 000 elever opplever å bli mobbet i 
skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Enda flere elever oppgir å bli utsatt for 
andre krenkelser. Samme år mottok fylkesmannen 184 klager på vedtak etter 
opplæringsloven § 9a-3.  
 
Etter departementets oppfatning er det lave antallet klagesaker neppe representativt for 
antallet elever som ikke har det godt på skolen uten at skolen håndterer dette på rett måte. 
Det finnes både forskning, rapportering og uttalelser til departementet og andre som viser 
at enkeltelever ikke har et godt psykososialt miljø, men at verken skolene eller dagens 
klageordning fanger opp alle disse sakene. Departementet antar derfor at det finnes et 
betydelig mørketall på saker der elever ikke får den hjelpen de trenger fra skolen, men der 
saken ikke klages inn til fylkesmannen. Dette innebærer at mange elever ikke får sine 
rettigheter oppfylt i praksis.  
 
Djupedalutvalget pekte i sin utredning på svakheter ved dagens klageordning som gir 
grunn til bekymring. Utvalget pekte særlig på disse svakhetene:  

- Dagens klageordning er ikke barnevennlig nok, og ordningen er for lite tilgjengelig.  

- Elever opplever at skolehverdagen deres ikke endres selv om de får medhold i 
klagesaken. 

- Klageprosessen virker utmattende for elever og foreldre. I verste fall bidrar den til å 
øke konflikten mellom eleven og foreldrene på den ene siden og skolen og skoleeier 
på den andre siden.  

 
Departementet anser at det med dagens klagesystem er en risiko for at saker om 
krenkelser i skolen ikke løses til det beste for elevene. Dagens ordning fungerer etter 
departementets oppfatning ikke godt nok.  
 
I Statsbudsjettet for 2016 har regjeringen forpliktet seg til både det overordnede målet om 
at «Regelverket skal virke», og til at «Det skal nytte å si fra». For å oppnå regjeringens 
mål må det sikres at rettighetene og pliktene i loven oppfylles og håndheves. Elever skal 
oppleve at rettighetene deres faktisk beskyttes og ivaretas i praksis, ikke bare at de finnes 
«på papiret». Dette er bakgrunnen for at departementet har gjennomgått dagens regelverk 
og foreslår flere endringer i dagens klageordning. 
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5.2 Gjeldende rett 

Dagens regel om skolens plikt til å treffe enkeltvedtak etter opplæringsloven § 9a-3 tredje 
ledd er omtalt i kapittel 4.2. Etter gjeldende rett kan elever og foreldre enten klage på 
enkeltvedtaket skolen har fattet, eller på at skolen ikke har fattet enkeltvedtak innen 
rimelig tid. Dette følger av forvaltningslovens regler for klage og opplæringsloven  
§ 9a-3 tredje ledd siste setning.  
 
Elever og foreldre kan klage på skolens enkeltvedtak til fylkesmannen i det fylket der 
skolen ligger. Etter loven er det departementet som er klageinstans, jf. opplæringsloven  
§ 15-2, men oppgaven er delegert til fylkesmannen. Det følger av forvaltningsloven §§ 32 
og 33 at elever og foreldre skal sende sin klage skriftlig til skolen. Skolen skal da ta 
stilling til om de vil omgjøre vedtaket. Hvis ikke vedtaket blir omgjort, skal saken 
forberedes og sendes videre til fylkesmannen. Saken skal sendes til fylkesmannen «så 
snart saken er tilrettelagt», jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  
 
Fylkesmannen skal behandle klagesaken etter forvaltningslovens regler for 
klagebehandling. Fylkesmannen skal i sin behandling av klagen ta stilling til:  

- Om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø, jf. § 9a-1, er oppfylt eller ikke. 

- Om eventuelle tiltak skolen har satt inn er lovlige, egnede og tilstrekkelige til å 
oppfylle elevens rett. 

- Om enkeltvedtaket er fattet i samsvar med lovkravene for enkeltvedtak. 
 
Dersom vilkårene for å klage ikke er oppfylt, kan fylkesmannen avvise saken. Hvis saken 
realitetsbehandles, får enten den som har klaget (eleven og foreldrene) helt eller delvis 
medhold eller skolens vedtak stadfestet. Det siste betyr at skolen og skoleeier får 
medhold. I saker der eleven og foreldrene får medhold, vil fylkesmannen som regel fatte 
vedtak med konkrete tiltak. Unntaksvis vil skolens vedtak oppheves, og saken sendes 
tilbake til skolen for ny behandling der. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages videre, 
jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
De siste seks årene har antallet klagesaker på enkeltvedtak etter opplæringsloven § 9a-3 
tredje ledd økt. Diagrammet under viser utviklingen i antall klagesaker etter 
opplæringsloven § 9a-3 i perioden 2010 til 2015.  
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I 2015 ble utfallet i omtrent halvparten av sakene at eleven fikk medhold i at retten til et 
godt skolemiljø var brutt. I om lag en fjerdedel av sakene ble skolens vedtak stadfestet, 
mens i drøye tjue prosent av sakene ble skolens vedtak opphevet på grunn av 
saksbehandlingsfeil og sendt i retur til skolen for ny behandling. Sju klagesaker ble avvist. 

5.3 Departementets vurderinger  

5.3.1 Behov for endringer i dagens ordning 

Skolen har ansvaret og skal alltid være dit elever og foreldre henvender seg først 

Når elever mobbes eller utsettes for krenkelser eller av andre årsaker ikke har et trygt og 
godt psykososialt skolemiljø, skal dette først og fremst håndteres på skolen og av skolen. I 
kapittel 4 har departementet foreslått at ny lovbestemmelse om skolens aktivitetsplikt i 
kapitlet om skolemiljø. Det er altså på skolene det daglige og umiddelbare arbeidet for å 
sikre elevenes rettigheter skal skje, og skoleeier er ansvarlig for at deres skoler har 
tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å utføre denne oppgaven.  
 
Elever og foreldre skal kunne forvente at skolen oppfyller aktivitetsplikten. Å be om hjelp 
av skolen vil derfor alltid være det første og naturlige steget å ta dersom en elev ikke har 
det trygt og godt på skolen.  
 
Elevene skal ha et sikkerhetsnett dersom skolen svikter  

I tillegg trengs det et sikkerhetsnett utenfor skolen som kan fange opp de sakene der 
skolen ikke ivaretar elevene riktig og raskt nok. Departementet mener at uten et slikt 
sikkerhetsnett vil ikke den enkelte eleven reelt sett ha et effektivt rettsvern. For å sikre at 
det settes inn tiltak når eleven ikke har det trygt og godt på skolen, er det behov for en 
ordning som kan sikre at elevene effektivt kan få håndhevet skolens aktivitetsplikt i 
enkeltsaker. Skolens plikt til å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, blant annet 
gjennom systematisk arbeid, håndheves gjennom skoleeiers internkontroll og statens 
tilsyn med skoleeier. Håndhevingsordningen omtalt i dette kapitlet er rettet mot 
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enkeltsaker der skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt og en bestemt elev ikke har det 
trygt og godt på skolen.  
 
Ettersom departementet foreslår å fjerne dagens plikt til å fatte enkeltvedtak etter § 9a-3 
tredje ledd og de færreste skolemiljøtiltak krever fastsettelse gjennom enkeltvedtak (se 
kapittel 4.3.1), vil det i de fleste saker om skolens aktivitetsplikt ikke foreligge et 
enkeltvedtak som kan påklages. Systemet for å overprøve skolenes oppfyllelse av 
aktivitetsplikten vil dermed ikke være en klageordning i forvaltningslovens forstand. 
Departementet har inntil videre valgt å omtale ordningen som en håndhevingsordning. For 
å gjøre ordningen mer tilgjengelig og selvforklarende for barn, unge og foreldre leter 
departementet etter et bedre navn. Høringsinstansene inviteres til å komme med forslag til 
et godt navn på ordningen. Departementet er særlig interessert i et navn som «snakker 
med» elevene.  

5.3.2 Målet er en enklere, raskere og tryggere håndhevingsordning 

Departementets mål for håndhevingsordningen er at den skal være så enkel, trygg og rask 
som mulig.  

• Med at håndhevingsordningen skal være enkel sikter departementet blant annet til 
at den skal være mer barnevennlig, lettere tilgjengelig og enklere å forstå enn i 
dag.  

• Med at håndhevingsordningen skal være trygg sikter departementet først og fremst 
til at den skal sikre elevens rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø. I tillegg 
til å håndheve elevens rett, skal ordningen ivareta en rettssikker prosess for alle 
parter.  

• Målet om at klageordningen skal være rask sikter både til at sakene skal komme 
raskere til en instans utenfor skolen, at saksbehandlingstiden i 
håndhevingsordningen skal være kortest mulig og at endringer som trengs i elevens 
situasjon skal skje raskere enn i dag.  

 
Disse tre parameterne – enkel, trygg og rask – kan komme i konflikt med hverandre. 
Departementets forslag legger derfor opp til en håndhevingsordning som er så enkel, trygg 
og rask som mulig. Denne målsettingen er styrende for departementets forslag til hvordan 
den nye håndhevingsordningen skal utformes, organiseres og dimensjoneres.  

5.3.3 Hvem skal kunne melde saken til håndhevingsmyndigheten? 

Ettersom departementet foreslår en ny aktivitetsplikt uten plikt for skolen til å fatte 
enkeltvedtak som svar på at en elev eller foreldrene ber om tiltak etter dagens § 9a-3 
tredje ledd, vil forvaltningslovens regler om klage og rettslig klageinteresse ikke gjelde på 
dette stadiet i prosessen. Det er derfor behov for å fastsette i opplæringsloven hvem som 
skal kunne melde saker om skolen oppfyller sin aktivitetsplikt inn til 
håndhevingsmyndigheten.  
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Departementet mener retten til å melde saken inn og få den behandlet av 
håndhevingsmyndigheten i utgangspunktet må knyttes til eleven selv. Det er etter 
departementets syn både naturlig og riktig at den enkelte elev har rett til å kreve at 
håndhevingsmyndigheten vurderer om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt i hans eller 
hennes sak. Dette bør gjelde uavhengig av elevens alder. Håndhevingsmyndigheten må 
derfor være forberedt på og rustet til å ta i mot henvendelser direkte fra elever, også elever 
som går på de laveste årstrinnene, i denne typen saker.  
 
I tillegg bør elevens foreldre, som en del av foreldreansvaret, ha rett til ta saken inn for 
håndhevingsmyndigheten. Dette gjelder uavhengig av hvem av foreldrene som har den 
daglige omsorgen for barnet. Foreldre tar beslutninger på vegne av sitt barn inntil barnet 
er myndig, men departementet vil peke på barnets rett til å si sin mening og at det skal 
legges vekt på hva barnet mener, jf. barneloven § 31 og barnekonvensjonen artikkel 12.  
 
Både barnet og foreldrene kan dessuten peke ut en tredjeperson til å representere eleven, 
og melde saken til håndhevingsmyndigheten.  
 
Av og til er det ikke barnets foreldre som har foreldreansvaret eller som har den daglige 
omsorgen for barnet. Når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet etter 
barneverntjenesteloven §§ 4-8 eller 4-12, har barneverntjenesten rett til å ta avgjørelser på 
vegne av barnet i skolesaker. Det samme gjelder ved vedtak om flytteforbud etter 
barnevernloven § 4-8 og vedtak om plassering etter barnevernloven § 4-6 andre ledd. 
Dette er regulert i opplæringsloven § 15-6. I forbindelse med håndhevingsordningen for 
skolens aktivitetsplikt betyr dette at barneverntjenesten kan melde en elevs sak inn til 
håndhevingsmyndigheten.  
 
Departementet har vurdert om også andre skal ha kunne melde saken til 
håndhevingsmyndigheten og ha rett til prøving av saken. Det kan for eksempel tenkes at 
en elevs venner, andre foreldre eller andre personer i en elevs omgivelser er bekymret for 
eleven og ønsker å melde saken til håndhevingsmyndigheten. Et annet eksempel kan være 
ulike brukerorganer ved en skole. Selv om departementet har forståelse for dette, anser 
departementet at retten til å få en sak prøvet bør være begrenset til eleven selv, hans eller 
hennes foreldre eller andre som direkte representerer eleven etter elevens eller foreldrenes 
ønske. Departementet mener initiativet til å starte en sak i håndhevingsordningen bør 
komme fra de direkte berørte, og viser til at andre uansett kan melde fra til skolen, 
skoleeier eller tilsynsmyndigheten.  
 
Departementet understreker at alle kan kontakte skolen eller skoleeier for å melde sin 
bekymring for at regler og rettigheter i loven ikke oppfylles på en bestemt skole. På 
bakgrunn av slike opplysninger kan skolen bli kjent med eller få tilleggsopplysinger i en 
sak. Enhver kan også kontakte tilsynsmyndigheten, som da kan vurdere om det er 
hensiktsmessig å gjennomføre et tilsyn med skolen eller skoleeier, eller følge opp skolen 
eller skoleeier gjennom veiledning.  
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5.3.4 Hvordan skal saken meldes til håndhevingsmyndigheten?  

For å nå målet om at det skal være enkelt å få prøvd saken og håndhevet aktivitetsplikten, 
vil ikke departementet stille krav til hvordan elever og foreldre skal melde saken til 
håndhevingsmyndigheten.  
 
Eleven eller foreldrene skal kunne ta kontakt og sette ord på sin melding om saken både 
muntlig og skriftlig, på papir og elektronisk. Veien inn til håndhevingsmyndigheten må 
være lagt til rette for at også barn skal kunne nå fram, og håndhevingsmyndighetene må 
ha et system for å registere henvendelser av ulike typer.  
 
Departementet understreker dessuten at håndhevingsmyndigheten vil ha et ansvar for å 
veilede og ivareta de som henvender seg, jf. forvaltningsloven § 11. Dette vil blant annet 
bety at håndhevingsmyndigheten skal kunne hjelpe elever og foreldre med å forstå 
regelverket og å legge fram saken sin. Håndhevingsmyndigheten må være forberedt på og 
rustet til å ta imot henvendelser fra elever og foreldre som verken er kjent med eller vant 
med forvaltningsretten eller forvaltningssystemet. Det er dessuten viktig å være bevisst på 
at i denne typen saker kan det være særskilt vanskelig og følelsesladet å ta konktakt for å 
be om hjelp.      

5.3.5 Hvilke saker skal kunne meldes inn?  

For å ha rett til få realitetsbehandlet saken hos håndhevingsmyndigheten foreslår 
departemenet at to vilkår må være oppfylt:  

- Eleven og foreldrene må ha tatt opp saken med skolen.  

- Saken må dreie seg om elevens psykososiale skolemiljø og skolens aktivitetsplikt. 
 
For å kunne behandle saken er det dessuten en forutsetning at eleven og skolen er 
navngitt.  
 
Når elever mobbes eller utsettes for krenkelser eller av andre årsaker ikke har et trygt og 
godt psykososialt skolemiljø, skal dette først og fremst håndteres på skolen og av skolen. 
Siden aktivitetsplikten ligger til skolen er det også naturlig at elever og foreldre ber om 
hjelp der først. At eleven eller foreldrene har tatt saken opp med skolen, skal likevel ikke 
tolkes strengt. Formålet er å sikre at skolen har blitt kjent med saken og har hatt mulighet 
til å løse saken på egen hånd, før den bringes inn til håndhevingsmyndigheten. For å 
oppfylle vilkåret må eleven eller foreldrene ha gitt beskjed til skolen om at eleven utsettes 
for krenkelser eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt på skolen. Departementet 
viser til det som er omtalt tidligere om når eleven selv utløser undersøkelsesdelen av 
aktivitetsplikten (se kapittel 4.3.3). Som i forbindelse med undersøkelsesplikten, vil det 
være tilstrekkelig at en elev eller foreldrene forteller at eleven utsettes for noe som er 
vanskelig eller at eleven ikke har det godt på skolen. Håndhevingsmyndigheten kan ikke 
forvente eller kreve at eleven eller foreldrene har brukt ord eller utrykk som «matcher» 
lovens ordlyd, så lenge det må ha vært tydelig for skolen hva som var elevens budskap og 
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hensikt med å gi beskjed. Det er heller ikke et krav om at saken må ha vært tatt opp 
skriftlig med skolen. Eleven eller foreldrene må derfor heller ikke dokumentere sikkert at 
saken er tatt opp med skolen. Det vil være tilstrekkelig at eleven og foreldrene kan vise 
overfor håndhevingsmyndigheten at det er sannsynlig at saken er tatt opp. Dersom en sak 
har vært tatt opp med skolen, skal håndhevingsmyndigheten ta saken til behandling 
uavhengig av hvor lang tid som gått fra saken ble tatt opp med skolen. Om skolen har hatt 
rimelig tid til oppfylle plikten er derimot relevant når håndhevingsmyndigheten skal 
vurdere om skolen har oppfylt aktivitetsplikten (se kapittel 5.3.7). 
  
Departementet anser at saker som ikke oppfyller de to vilkårene ovenfor, bør 
håndhevingsmyndigheten kunne avvise. Håndhevingsmyndigheten vil likevel ha en 
veiledningsplikt overfor elever og foreldre som henvender seg, jf. forvaltningsloven § 11. 
Veiledning kan blant annet bety hjelp til å forstå regelverket og håndhevingssystemet og 
hjelp til å fremme sin sak. Håndhevingsmyndigheten må være forberedt på og rustet til å 
ta imot henvendelser direkte fra barn i disse sakene.  
 
Departementet foreslår å ta den første av avvisningsgrunnene fra listen ovenfor inn i 
lovteksten. Den andre avvisningsgrunnen anses dekket av at retten til å få saken behandlet 
må forutsette at saken dekkes av bestemmelsens virkeområde.  
 
Dersom vilkårene for realitetsbehandling ikke er oppfylt, skal håndhevingsmyndigheten 
avvise saken. Avgjørelser om å avvise en sak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 
tredje ledd. At avvisningen er et enkeltvedtak innebærer at saken må behandles i samsvar 
med forvaltningslovens regler om dette (omtalt i kapittel 5.3.6), og det gir dessuten 
klagerett, jf. forvaltningsloven § 28. Eleven og foreldrene som har meldt saken til 
håndhevingsmyndigheten, men fått saken avvist, kan dermed klage på avvisningen. Se 
mer om klagemulighet i kapittel 5.3.11 og klagebehandling i 5.3.12.  

5.3.6 Hvilke krav skal gjelde for håndhevingsmyndighetens saksbehandling? 

Håndhevingsmyndighetens saksbehandling må følge forvaltningslovens regler og 
ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling.  
 
I de tilfeller hvor håndhevingsmyndighetens avgjørelser vil være et enkeltvedtak, må 
saken behandles etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Forvaltningsloven 
kapittel IV og V inneholder en rekke krav som skal bidra til å ivareta rettsikkerheten til 
partene i forbindelse med enkeltvedtak. For eksempel er det krav om at saken må opplyses 
tilstrekkelig, at det skal sendes forhåndsvarsel om et vedtak med mulighet til å uttale seg, 
at den vedtaket gjelder skal gis innsyn i sakens dokumenter og at vedtaket skal være 
skriftlig mv.  
 
Det følger av forvaltningsloven § 2 bokstav a og b at enkeltvedtak er en avgjørelse som 
treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er 
bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte private personer. Med 
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private personer menes enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter. Avgjørelser som 
bare er bestemmende for rettighetene eller pliktene til kommuner og fylkeskommuner, vil 
dermed ikke være enkeltvedtak. 
 
Departementet anser at kommuner og fylkeskommuner bør ha samme rettigheter og 
omfattes av samme garantier for forsvarlig saksbehandling som private skoleeiere i saker 
som behandles i håndhevingsordningen. Derfor foreslår departementet at det tas inn i 
loven at også for avgjørelser som gir rettigheter eller plikter til kommuner og 
fylkeskommuner skal forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak gjelde. 
Dette betyr at også kommuner og fylkeskommuner skal sikres rett til kontradiksjon, 
partsinnsyn mv. 
 
Departementet har vurdert om det i tillegg til forvaltningslovens regler og ulovfestede 
forvaltningsrettslige prinsipper skal fastsettes noen særskilte krav til 
håndhevingsmyndighetens behandling av saker om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt.  
 
Håndhevingsmyndigheten må opplyse og utrede saken  

En vesentlig forskjell mellom dagens klageordning og den håndhevingsordningen 
departementet foreslår er at saken ikke vil komme ferdig forberedt til 
håndhevingsmyndigheten. I dag vil skolen eller skoleeier forberede klagesaken og 
saksdokumentene, jf. forvaltningsloven § 33, før saken sendes til fylkesmannen. I den nye 
håndhevingsordningen vil eleven og foreldrene kunne henvende seg direkte til 
håndhevingsmyndigheten, og det vil være håndhevingsmyndigheten selv som må opplyse 
og finne fram til fakta i saken. I praksis betyr dette at håndhevingsmyndigheten må hente 
inn opplysninger om saken fra både skolen og de som melder inn saken. Avhengig av 
opplysningene som kommer fram kan det også være behov for å hente inn opplysninger 
fra andre.  
 
For å nå målet om at håndhevingsordningen skal være enklere og raskere enn dagens 
system, mener departementet at håndhevingsmyndigheten må kunne hente inn 
opplysningene både muntlig og skriftlig. Å hente inn og motta opplysningene muntlig kan 
gjøres både i reelt eller virituelt møte eller over telefon. Opplysninger som gis muntlig må 
håndhevingsmyndigheten skrive ned og bevare dersom de har betydning for saken, jf. 
forvaltningsloven § 11 d andre ledd.  
 
Departementet anser ikke at det er nødvendig at det går fram av lovteksten at 
håndhevingsmyndigheten må utrede saken eller at at opplysningene kan hentes inn både 
muntlig og skriftlig. Håndhevingsmyndighetens utredningsplikt er etter departementets 
syn tilstrekkelig ivaretatt i forvaltningsloven § 17.   
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Håndhevingsmyndigheten må sikre at involverte elever blir hørt  

Grunnloven § 104 slår fast at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og at deres 
mening skal tillegges vekt. Tilsvarende rettighet er nedfelt i barnekonvensjonen artikkel 
12, som er norsk lov gjennom menneskerettsloven § 2 første ledd nr. 4.      
 
I de tilfellene hvor håndhevingsmyndighetenes avgjørelse er et enkeltvedtak, stiller 
forvaltningsloven krav om at den som er part i saken skal få forelagt et forhåndsvarsel 
med mulighet til å uttale seg. På denne måten vil forvaltningslovens regler bidra til at barn 
som gjennom vedtaket vil få nye rettigheter eller begrensninger i sine rettigheter, får 
mulighet til å uttale seg. 
 
For å sikre at barn blir hørt i saker om skolens aktivitetsplikt, foreslår departementet at 
barns rett etter Grunnloven tas inn i opplæringsloven. Dette er ment som en understreking 
av håndhevingsmyndighetens plikt til å sørge for at barns rett til medvirkning ivaretas.  
 
I praksis betyr dette at når håndhevingsmyndigheten tar stilling til om skolen har oppfylt 
sin aktivitetsplikt i en konkret sak, må håndhevingsmyndigheten sørge for at involverte 
elevers mening er blitt hørt. Hvilke barn som skal medvirke og hvordan, vil bero på den 
konkrete saken og de aktuelle barnas alder og modenhet. Når saksforholdene tilsier det 
skal det være direkte kontakt med barna, og ikke bare med foreldre eller andre voksne 
som representerer dem. Det er også viktig at håndhevingsmyndigheten ivaretar både det 
barnet som har meldt saken inn, men også andre barn som er berørt av saksforholdene 
eller av håndhevingsmyndighetens saksbehandling og beslutning.  
 
Håndhevingsmyndighetens tilgang til opplysninger 

For å kunne utrede og ta stilling til om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt på en 
forsvarlig måte, behøver håndhevingsmyndigheten informasjon om blant annet om hvilke 
tiltak skolen har gjennomført og hvilke vurderinger skolen har gjort i saken. Det er skolen 
og skoleeier som må redegjøre for dette. Håndhevingsmyndigheten trenger likevel et 
rettslig grunnlag for å kreve opplysningene overlevert. 
 
Ettersom håndhevingsmyndighetens oppgave med å ta stilling til om skolen har oppfylt 
sin aktivitetsplikt ikke er en del av en klagebehandling etter forvaltningsloven eller en 
tilsynsaktivitet, er det behov for en særskilt innsynshjemmel i disse sakene.  
 
Departementet foreslår at en slik hjemmel tas inn i loven. Hjemmelen gir 
håndhevingsmyndigheten rett til å kreve at skolen eller skoleeier overleverer de 
opplysningene håndhevingsmyndigheten mener er nødvendige for å utføre sin oppgave. 
For å sikre rask saksbehandling må hjemmelen gi håndhevingsmyndigheten mulighet til å 
sette en frist for når opplysningene skal være overlevert. Opplysningene må kunne kreves 
overlevert skriftlig eller muntlig. Tilgang til opplysninger må gjelde uavhengig av all 
lovbestemt taushetsplikt. Det betyr at håndhevingsmyndigheten kan kreve alle typer 
opplysninger og informasjon, selv om disse i utgangspunktet er beskyttet av taushetsplikt 
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etter forvaltningsloven eller særlover som for eksempel helsepersonelloven og 
barnevernloven. Dette gjelder dessuten både opplysninger som gjelder eleven som har 
meldt inn saken, og andre elever og personer i skolen.   
 
Krav til saksbehandlingstiden 

Det er et mål for departementet at elevens rett til å ha det trygt og godt på skolen skal 
oppfylles så riktig og raskt som mulig. Dette er i første omgang skolens ansvar. Skolen 
skal gjøre de undersøkelsene som er nødvendige og sette inn de tiltakene som skal til for å 
sikre at elevene kan ha det trygt og godt på skolen.  
 
Når en elev eller foreldrene til en elev ikke er fonøyd med skolens innsats kan de melde 
saken til håndhevingsmyndigheten. Med de lovendringer departementet foreslår vil ikke 
enkeltvedtaket lenger fattes i skolen. En sak hos håndhevingsmyndigheten vil dermed ikke 
starte med samme utgangspunkt som i dagens klageordning. Saken vil ikke komme inn til 
håndhevingsmyndigheten ferdig forberedt og utredet, jf. forvaltningsloven § 33. 
Håndhevingsmyndigheten må istedet selv hente inn opplysninger fra skolen og eleven. 
Dette vil påvirke saksbehandlingstiden. 
 
Det følger av forvaltningsloven § 11 a at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre 
saker «uten ugrunnet opphold». Dette er i utgangspunktet et strengt krav til forvaltningen, 
men tar samtidig hensyn til at hver sak er unik. At saker om enkeltelevers skolemiljø ofte 
er tidssensitive tilsier at håndhevingsmyndigheten må være tett på og prioritere dem høyt. 
Frister som settes for å legge fram opplysninger mv. må tilpasses dette. Departementet 
viser til at når handlinger og avgjørelser gjelder barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104. Dette innebærer at også i vurderinger av 
frister for å sende inne opplysninger, iverksette tiltak, spørsmål om utsatt iverksettelse 
mv. skal hensynet til barnets beste ivaretas.  
 
Etter departementets vurdering er forvaltningslovens regler om saksbehandlingstid – «uten 
ugrunnet opphold» – tilstrekklig og hensiktsmessig også i saker om skolemiljø, og det 
anses ikke nødvendig å lovfeste særskilte krav til saksbehandlingstid i disse sakene. 
Departementet vil imidlertid følge med på saksbehandlingstiden, og om nødvendig 
iverksette tiltak for å forkorte den. Departementet vil dessuten understreke at skolens 
aktivitetsplikt ikke settes i bero eller suspenderes mens saken prøves hos 
håndhevingsmyndigheten. Skolens arbeid med å vurdere, sette inn og evaluere tiltak skal 
derfor pågå i samme tidsrom. 
 
Om partsinnsyn 

Med partsinnsyn sikter departementet til den retten parten har til å gjøre seg kjent med 
dokumentene og opplysningene i sin egen sak, jf. forvaltningsloven §§ 17 til 21. Reglene 
om partsinnsyn skal sikre partens rettssikkerhet. Innsyn skal blant annet bidra til at alle 
sider av saken kommer fram og at parten kan ivareta sin posisjon. At parten får se 
opplysningene i saken sin, vil også fremme tilliten til forvaltningen. 
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Tidligere har departementet foreslått at reglene om enkeltvedtak skal gjelde for 
håndhevingsmyndighetens saksbehandling, uavhengig av om en avgjørelse retter seg mot 
private eller kommuner eller fylkeskommuner. Departementet anser derfor at både private 
og kommuner og fylkeskommuner har rett til partsinnsyn i saker som gjelder dem.  
 
En part skal ha innsyn i alle dokumentene og opplysningene i saken sin, med mindre det 
er et reelt og saklig behov for å gjøre unntak fra innsyn og det er hjemmel i 
forvaltningsloven for å nekte innsyn. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt er ikke til 
hinder for at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter, jf. forvaltningsloven  
§ 13b nr. 1. 
 
I saker om skolemiljø og skolens aktivitetsplikt kan det være opplysninger med særlig 
sensitivt innhold om elever, foreldre eller andre. I hvilken grad partene i saken skal få 
innsyn i disse opplysningene må vurderes konkret og i sammenheng med reglene i 
forvaltningsloven §§ 18 til 19. Departementet vil særlig understreke den begrensning som 
ligger i forvaltningsloven § 19 andre ledd. Denne kan være aktuell å benytte slik at en elev 
eller foreldre ikke får innsyn i opplysninger om andre elever eller privatpersoner. 
Håndhevingsmyndigheten har et ansvar for opplysninger den mottar, samtidig som partene 
i saken må ha mulighet til å ivareta sine materielle og prosessuelle rettigheter. Hensynet 
til andre privatpersoner og barns beste må veie tungt i disse sakene. Det må legges vekt på 
at saken for håndhevingsmyndigheten i prinsipp dreier seg om forholdet mellom skolen og 
den eleven eller de foreldrene som har meldt saken til håndhevingsmyndigheten, ikke 
forholdet mellom elever eller ulike privatpersoner.  

5.3.7 Håndhevingsmyndigheten vurderer om aktivitetsplikten er oppfylt 

Dersom vilkårene for å melde inn en sak er oppfylt, skal håndhevingsmyndigheten ta 
saken til behandling, utrede den og ta stilling til om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt 
eller ikke. Dette vil være en faglig vurdering av om skolen har gjort det som med 
rimelighet kunne forventes ut fra tilgjengelig kunnskap og kravene i regelverket. Når 
aktivitetsplikten anses å være oppfylt er omtalt i kapittel 4.3.9.  
 
Skolen skal vurderes på hva den har gjort, eller ikke gjort, for å løse situasjonen, opp imot 
hva skolen etter en faglig vurdering burde ha gjort for å hjelpe eleven. Departementet 
viser til tilsvarende vurderingstema i dommen fra Høyesterett i Rt. 2012 s. 146. I 
vurderingen er det relevant å se på forhold ved eleven (for eksempel om eleven har en 
særlig sårbarhet), de konkrete tiltakene som skolen har satt inn og om disse har hatt effekt. 
Håndhevingsmyndigheten er dessuten forpliktet til å legge barnets beste til grunn i disse 
vurderingene, jf. Grunnloven § 104.  
 
Departementet vil også påpeke at hva som kan forventes av skolen må avhenge av hvor 
lenge skolen har visst om eller burde ha visst om saken. I denne vurderingen er det for det 
første relevant å se på når eleven tok opp saken med skolen før han eller hun meldte saken 
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til håndhevingsmyndigheten. For det andre vil det være relevant å vurdere hvilke 
aktiviteter skolen har gjennomført, uavhengig av elevens initiativ, for å følge med på 
elevenes skolemiljø og undersøke mistanker om eller kjennskap til at en elev utsettes for 
krenkelser eller ikke har det trygt og godt på skolen. Håndhevingsmyndigheten må ta 
stilling til hva som kan forventes av skolen innenfor den tiden saken har pågått. Skolen må 
innrømmes rimelig tid til å håndtere saken. Hva som er rimelig må vurderes opp mot 
sakenes karakter og dessuten hensynet til barnets beste.  
 
Håndhevingsmyndighetens konklusjon om skolens aktivitesplikt er oppfylt eller ikke, vil 
ikke være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Disse avgjørelsene gir i seg selv 
ikke eleven og foreldrene nye rettigheter eller plikter ut over det som allerede følger av 
opplæringsloven. Departementet mener likevel at den som har meldt inn saken skal kunne 
få håndhevingsmyndighetens konklusjon overprøvd (se kapittel 5.3.11). 

5.3.8 Pålegg om retting og tiltak  

Hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak 

Det er skolene som skal sikre at elevene har det trygt og godt på skolen. 
Håndhevingsordningen er sikkerhetsnettet som skal ivareta elevene når skolen ikke 
oppfyller sin aktivitetsplikt. Ordningen skal være med og sikre at elevens rett til et trygt 
og godt skolemiljø oppfylles i praksis dersom skolen ikke gjør det. Departementet anser at 
for å nå dette målet bør det være mulig for håndhevingsmydigheten å pålegge skoleeier å 
ta affære. En konklusjon om at skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt, skal føre til en 
endring i elevens skolehverdag. Departementet foreslår derfor at håndhevingsmyndigheten 
får hjemmel til å gi pålegg om retting og pålegg om tiltak til skoleeier.  
 
Departementet anser at begge typer pålegg bør være tilgjengelige, og at hvilken type som 
skal brukes må håndhevingsmyndigheten vurdere konkret i den enkelte sak.  

• Ved pålegg om retting vil håndhevingsmyndigheten fastslå at aktivitetsplikten ikke 
er oppfylt og pålegge skoleeier å rette forholdet. Ved pålegg om retting vil ikke 
håndhevingsmyndigheten konkretisere hvilke tiltak eller aktiviteter som skal 
iverksettes. Det vil være skoleeiers ansvar at det gjennomføres tiltak som sikrer at 
loven etterleves i den konkrete saken. Skoleeier må sørge for at skolen eller andre 
innenfor skoleeiers apparat iverksetter tiltak og aktivitet som fører til at forholdet 
rettes og aktivitetsplikten oppfylles i den konkrete saken.  

• Ved pålegg om tiltak vil håndhevingsmyndigheten selv konkretisere hvilke tiltak 
skoleeier skal sørge for at blir gjennomført. Tiltakene må være egnet til å stanse 
krenkelser eller andre handlinger eller unnlatelser så eleven kan ha et trygt og godt 
skolemiljø. Det kan være tiltak på skolenivå, gruppenivå eller individnivå. 
Tiltakene kan i prinsipp være alle de samme som skolen selv kunne satt inn som en 
del av oppfyllelsen av sin aktivitetsplikt (se kapittel 4.3.4).  
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Påleggenes status 

Pålegg om retting eller tiltak vil ikke være å regne som en administrativ sanksjon, men 
derimot en annen type forvaltningstiltak for å sikre regelverksetterlevelse, se tilsvarende 
begrepsbruk i Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative 
sanksjoner mv.). Påleggene er ikke reaksjoner mot lovbruddet i seg selv, men skal bidra til 
at ulovlige forhold rettes opp. Påleggene er derfor ikke ment å ha en straffende (pønal) 
virkning. Departementet legger til grunn at de ikke er straff etter den Europeiske 
menneskerettighetskonvensjon (EMK). Bruk av pålegg forutsetter ikke oppfyllelsen av 
skyldkrav hos de ansvarlige.  
 
Pålegget skal rettes mot skoleeier, men vil typisk kreve aktivitet på skolenivå. Overfor 
friskoler vil pålegget rettes mot skolens styre. For private grunnskoler vil pålegget rettes mot 
skolen som sådan.  
 
Håndhevingsmyndighetens pålegg om retting vil ikke ikke i seg selv gi ny plikt for 
skoleeier eller elever og foreldre. Pålegget om retting innebærer i praksis en beskjed om å 
rette opp situasjonen så lovens krav etterleves. Ettersom lovens krav har vært der hele 
tiden, er ikke dette noe nytt for skoleeier. Pålegg om retting gir heller ikke elever og 
foreldre noen nye rettigheter eller plikter. Også for disse er det loven, ikke pålegget, som 
er utgangspunktet for deres rettigheter og plikter. Et slikt pålegg vil dermed ikke være et 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I kapittel 5.3.11 er muligheten til å klage på 
håndhevingsmyndighetens pålegg om retting omtalt. 
 
Skoleeier og skolen kan imidlertid på bakgrunn av pålegget om retting beslutte at det skal 
settes inn konkrete tiltak. Denne beslutningen kan gi elever nye rettigheter eller plikter. 
Da vil skoleeiers eller skolens beslutning være et et enkeltvedtak overfor elevene.  
 
Et pålegg om tiltak retter seg på samme vis mot skoleeier, og det er skoleeier som har 
ansvar for å oppfylle pålegget. Pålegget om tiltak vil innebære en plikt for skoleeier å 
sette inn bestemte tiltak. Skoleeiers mulighet til å klage på pålegg om tiltak er omtalt i 
kapittel 5.3.11.  
 
Et pålegg om tiltak kan dessuten også gi bestemte elever nye rettigheter eller plikter. 
Pålegget om tiltak kan gi rettigheter eller plikter til både den eleven som har meldt saken 
til håndhevingsmyndigheten og andre elever ved skolen som direkte berøres av tiltaket. 
Dersom tiltaket innebærer at bestemte elever gis nye rettigheter eller plikter vil i så fall 
pålegget være et enkeltvedtak som må behandles i samsvar med forvaltningslovens regler 
om dette (omtalt i kapittel 5.3.6).  
 
Om et tiltak gir nye rettigheter og plikter til enkeltelever, må vurderes konkret. At en 
skoleeier får plikt til å igangsette systematisk arbeid eller generelle tiltak for å bedre 
skolemiljøet, vil ikke gi enkeltelever nye rettigheter eller plikter. Pålegg om å 
gjennomføre opplæring i nettvett, trivselstiltak eller endrede inspeksjonsrutiner i 
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friminuttene er eksempler på dette. Pålegg om slike tiltak vil ikke være enkeltvedtak etter 
definisjonen i forvaltningsloven § 2.  
 
Heller ikke pålegg om mer spesifikke eller individuelt rettede tiltak vil nødvendigvis være 
enkeltvedtak. Det avgjørende vil være om pålegget er bestemmende for rettigheter eller 
plikter til en eller flere bestemte elever, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav a og b. Det vil si 
om pålegget om tiltak i seg selv stifter, opphever eller begrenser en juridisk plikt eller rett.  
I saker om skolemiljø kan en ny rettighet for eksempel være rett til omvalg midt i 
skoleåret (videregående) eller rett til å gå på en annen skolen enn det man sogner til 
(grunnskole). En ny plikt, eller begrensning i en rettighet, kan for eksempel være 
avgjørelser om bortvisning eller en avgjørelse om at eleven ikke lenger får gå på sin 
nærskole. I saker om skolemiljø vil det i praksis være mange type tiltak som ikke regnes 
som enkeltvedtak. For eksempel vil flytting av plasser i klasserommet, å omrokkere 
klassers timeplaner for å sikre at visse elever ikke har undervisning i samme bygg til 
samme tid og å legge til rette for at visse grupper elever får gjennomføre bestemte 
aktiviteter ikke være å regne som enkeltvedtak.  
  
Når skal håndhevingsmyndigheten bruke pålegg om retting og tiltak? 

Når håndhevingsmyndigheten finner at aktivitetsplikten er brutt, skal myndigheten som 
hovedregel ilegge skoleeier pålegg om retting eller pålegg om tiltak. Skoleeier skal 
dessuten få en frist for å etterkomme pålegget. Pålegg skal ikke avgrenses til saker med 
grove eller gjentatte brudd på loven. Departementet forslår likevel ikke å utforme 
bestemmelsen som en plikt for håndhevingsmyndigheten til å ilegge pålegg, men en «kan-
bestemmelse». Dette er gjort for å ta høyde for unntaksvise tilfeller der det ikke er aktuelt 
å kreve at skoleeier eller skolen gjør noe for å rette opp den faktiske situasjonen. Det kan 
for eksempel være at eleven har sluttet ved skolen.  
 
Det skal settes en frist for oppfyllelse av pålegget. Denne fristen skal angis konkret i tid. 
Når håndhevingsmyndigheten tar stilling til fristen må det på den ene siden tas hensyn til 
hva pålegget går ut på, og på den andre siden behovet for rask endring i elevens situasjon. 
Sammen med fristen for å oppfylle pålegget bør håndhevingsmyndigheten også gi en frist 
for tilbakemelding om at pålegget er etterkommet. Det kan også være aktuelt å be om 
ulike typer opplysninger fra skoleeier som dokumenterer dette. 
 
I valget mellom enten pålegg om retting eller pålegg om tiltak skal 
håndhevingsmyndigheten ta utgangspunkt i de konkrete saksforholdene og bakgrunnen for 
at saken ble meldt til håndhevingsmyndigheten. Momenter i vurderingen vil blant annet 
være hvilken kompetanse og hvilke ressurser skoleeier selv har tilgang til eller kan 
forventes rimelig enkelt å få tilgang til eller knytte til seg. Både skoleeiers motivasjon og 
kapasitet til å finne en løsning må også tillegges vekt i vurderingen. Et tungtveiende 
hensyn skal være hensynet til hva som er til barnets beste, jf. Grunnsloven § 104. I denne 
sammenheng bør håndhevingsmyndigheten blant annet legge vekt på utsiktene til en 
løsning innen kort tid.  
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Det må også tas hensyn til at saker om skolemiljø kan være svært komplekse og dessuten 
handler om relasjoner mellom mennesker. Kompleksisteten øker gjerne med tiden saken 
har utviklet seg. Dette kan tale for at skoleeier og skolen som står nærmest situasjonen, i 
samråd med de berørte, bør finne fram til hvilke tiltak som er riktige. Samtidig må det 
ikke mistes av syne at i disse sakene har skolen, kanskje i lengre tid, hatt mulighet til å 
vurdere, sette inn og evaluere tiltak, og skulle i utgangspunktet klart å ivareta elevens 
rettighet i utgangspunktet. Hensynet til barnets beste tilsier at det finnes en grense for 
hvor mange ganger skolen skal få prøve å finne løsningen selv, før 
håndhevingsmyndigheten selv pålegger konkrete tiltak.  
 
Dersom håndhevingsmyndigheten pålegger tiltak som er enkeltvedtak overfor andre elever 
enn den som har meldt saken til håndhevingsmyndigheten, er det viktig at også disse 
elevenes rettigheter etter forvaltningsloven oppfylles. Det vises til det som er omtalt i 
kapittel 5.3.6 om blant annet retten til å bli hørt, retten til å uttale seg til et forhåndsvarsel 
og retten til å klage.  

5.3.9 Håndhevingsmyndigheten skal følge opp at pålegget oppfylles 

Departementet mener at det er avgjørende for at håndhevingsordningen skal fungere etter 
sin hensikt at den sikrer at elevens rettigheter blir oppfylt. Departementet vil derfor 
lovfeste at håndhevingsmyndigheten skal følge opp at skoleeier etterkommer pålegget som 
er fastsatt. Når fristen som ble satt for å etterkomme pålegget og gi tilbakemelding er 
utløpt, må håndhevingsmyndigheten ta stilling til om pålegget er oppfylt og om saken 
dermed kan avsluttes. Saken kan avsluttes dersom lovlig tilstand er oppnådd, altså at 
eleven kan ha det trygt og godt på skolen. 
 
Vurderingen må gjøres ut fra skoleeiers tilbakemelding og eventuell annen dokumentasjon 
håndhevingsmyndigheten har bedt om. Det kan være nødvendig og hensiktsmessig også å 
høre med de involverte elevene og foreldrene. Når det tas stilling til om lovlig tilstand er 
oppnådd, er vurderingen i stor grad den samme som ved vurderingen av om skolen har 
oppfylt aktivitetsplikten i første omgang.  
 
Håndhevingsmyndigheten skal ikke avslutte saken før pålegget om retting eller tiltak er 
etterkommet, og eleven kan ha det trygt og godt på skolen. For muligheten til å knyttet et 
oppfyllelsespress til dette gjennom tvangsmulkt se kapittel 6. 

5.3.10 Hvem skal være håndhevingsmyndighet? 

I dag er det fylkesmannen som behandler klager over manglende aktivitet eller 
mangelfulle tiltak i saker om elevenes psykososiale skolemiljø. Departementet har vurdert 
om et annet organ enn fylkesmannen bør ha denne rollen i den nye håndhevingsordningen.  
 
Djupedalutvalget foreslo at Barneombudet burde være håndhevingsmyndighet. I høringen 
fikk forslaget mye støtte. Det ble pekt på at Barneombudet er godt kjent og har høy tillit, 
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at Barneombudet har rapporteringsansvar til FN og at Barneombudet vil være bedre til å ta 
barnas parti. Samtidig var det mange som pekte på ulemper med forslaget. Flere pekte på 
at å legge oppgaven til Barneombudet innebærer en sentralisering, og dermed at avstanden 
mellom ombudet og mange av elevene vil være svært lang. Videre var det flere som viste 
til Barneombudets rolle og egenart som et nøytralt ombud. Blant de som var kritiske til 
forslaget om Barneombudet var det flere som mente at oppgaven fortsatt burde ligge hos 
fylkesmannen, mens andre ønsket andre løsninger, for eksempel et nasjonalt elevombud 
eller skoleombud, et nasjonalt ressurssenter, fylkesvise mobbeombud eller løsninger med 
kommunale ressursteam. Sametinget ønsket et eget samisk barneombud.  
 
Kriterier for å sikre at ordningen virker etter sin hensikt  

Departementet har vært opptatt av å finne fram til visse kriterier håndhevingsmyndigheten 
bør oppfylle. Disse kriteriene må ta utgangspunkt i hvilken funksjon 
håndhevingsordningen skal ha og hvilke oppgaver håndhevingsmyndigheten skal utføre.  
I denne forbindelse er det sentrale at håndhevingsordningen og -myndigheten skal 

- være et sikkerhetsnett utenfor skolen, der elevene og foreldrene kan henvende seg for 
å få hjelp hvis skolen ikke riktig og raskt nok hjelper eleven.  

- utrede og ta stilling til om skolen har satt inn tiltak som sørger for at eleven kan ha et 
trygt og godt skolemiljø. 

- utløse aktivitet fra skolens side når det er nødvendig for at saken skal løses. 
 
Det er dessuten et overordnet mål at håndhevingsordningen skal være så enkel, rask og 
trygg som mulig.  
 
Departementet har på bakgrunn av dette kommet fram til følgende kriterier som 
håndhevingsmyndigheten bør oppfylle i størst mulig grad:  
 

• Håndhevingsmyndigheten må være brukerorientert: Brukerne er i denne sammenheng 
først og fremst elever og foreldre. Brukerorientering vil handle om å være 
barnevennlig og ivareta barns beste. Organene i ordningen er brukerorienterte dersom 
de er enkle å kontakte og enkle å forstå. Det er også brukerorientert å ha kort 
saksbehandlingstid, noe som ofte er et spørsmål om myndighetens kompetanse og 
kapasitet. Skoler og skoleeiere er også involverte i prosessen, selv om de ikke 
umiddelbart kan regnes som brukere. Også for skoler og skoleeiere må ordningen, 
prosessen og myndighetens kommunikasjon være forståelig og tillitsvekkende. 
 

• Håndhevingsmyndigheten må sørge for en rettssikker prosess: Dette innebærer å 
oppfylle forvaltningsrettslige prinsipper og regler. Myndighetene må dessuten være 
formelt og reelt uavhengig av aktørene i sakene. Å ivareta rettssikkerheten forutsetter 
også å sikre barns rett til å bli involvert, samt å ivareta hensynet til barnets beste, jf. 
Grunnloven § 104.  
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• Håndhevingsmyndigheten må sikre elevens rett til et trygt og godt psykososialt 
skolemiljø: I dette ligger det at ordningen og myndighetene skal håndheve elevens rett 
etter loven gjennom å prøve skolens oppfyllelse av sin aktivitetsplikt. For å oppnå 
dette må organet ha høy skolefaglig og barnefaglig kompetanse, samt ha kompetanse 
innen både utdanningsrett, forvaltningsrett og kommunalrett mv. Myndigheten må 
også være godt kjent med hverdagen både i skolen, og skoleeiers ansvar og 
handlingsrom. Å utstyre et organ med kompetanse av alle disse typene krever i 
praksis en flerfaglighet hos myndigheten.  

 
Bør håndhevingsorganet ligge på siden av eller være en del at det etablerte statlige 
systemet for oppfølgning av grunnopplæringen?  

I Djupedalutvalgets utredning ble det tatt til orde for at klageordningen og -instansene 
burde være uavhengig av statsråden og departementet. Dette ville ifølge utvalget sikre at 
ordningen er en uavhengig kontrollinstans. Utvalget pekte på Barneombudet og en ny 
Skolemiljøklagenemnd som slike uavhengige organer.  
 
Departementet understreker at det er en forutsetning at håndhevingsmyndighetene er både 
reelt og formelt uavhengig av aktørene i saken, det vil si elevene og foreldre på den ene 
siden og skolen og skoleeier på den andre siden.  
 
Spørsmålet her er om håndhevingsmyndigheten skal være på siden av eller en del av det 
statlige systemet for oppfølgning av grunnopplæringen. Dagens statlige system for 
oppfølgning av grunnopplæringen består av flere instanser både nasjonalt og regionalt. På 
regelverksområdet består det statlige systemet av Utdanningsdirektoratet og 
fylkesmannen, i tillegg til departementet.  
 
Hovedmodellen i Norge er at myndighetsutøvelse og statlig kontroll og oppfølging av 
kommuner og fylkeskommuner er del av et større og etablert apparat og ligger i en 
styringslinje. Dette gjelder både generelt og i opplæringssektoren. Modellen begrunnes 
dels med at oppgaveløsningen skjer mest effektivt i et større system med tilgang til ulike 
virkemidler. Dels begrunnes modellen i behovet for og gevinsten av å kunne plassere 
ansvaret for oppgaveløsningen hos regjeringen og statsråden i siste instans. Slik virker 
modellen som en del av maktfordelingsprinsippet i norsk statsrett. Å overprøve om skolen 
har oppfylt sin aktivitetsplikt etter opplæringsloven er en forvaltningsoppgave. Hvis man 
skal gå bort fra hovedmodellen om at denne typen oppgaver skal utføres innenfor det 
etablerte systemet for oppfølgning og ansvar, må det etter departementets oppfatning være 
noe særskilt ved denne typen saker som tilsier dette.  
 
Departementet har vurdert argumentene i utredningen og høringsinnspillene, i tillegg til 
ulik forskning og litteratur om emnet. På den ene siden kan det at et organ ligger utenfor 
det etablerte forvaltningssystemet føre til at enkeltsakene i større grad kan behandles 
uavhengig av andre formål og hensyn som organer innenfor et større system må ta. Det 
kan også gi tydeligere skille av roller og ansvarfordeling, og større tillit hos aktørene og i 



43 

 

offentligheten. Et separat organ med håndheving av skolens aktivitetsplikt som sin 
særskilte oppgave kan dessuten bygge opp en spesialistkompetanse på akkurat dette. Dette 
er argumenter som kan tale for at oppgaven å ta stilling til om skolen har oppfylt 
aktivitetsplikten bør legges til et organ utenfor det etablerte statlige systemet for 
oppfølging av grunnopplæringen.  
 
På den andre siden vil nettopp det å være del av det etablerte systemet kunne være en 
styrke i disse sakene. Dersom håndhevingsmyndigheten er en del av et større system kan 
gevinster og synergier av sammenhengen med andre statlige ressurser, innsatser og 
virkemidler utnyttes. Det vil også være en fordel for oppgaveløsningen at organet har god 
kjennskap til og erfaring med andre deler av grunnopplæringen. Dette gjelder både 
regelverket i opplæringsloven, men også ulike situasjoner og utfordringer sektor står 
overfor. Dette taler for å legge håndhevingen og oppfølgingen av opplæringsloven 
innenfor samme system og styringslinje.  
 
At oppgaver knyttet til håndheving av opplæringsloven ikke plasseres henholdsvis i og 
utenfor styringslinja, kan dessuten sikre en likere tolkningspraksis og redusere risikoen for 
at like saker behandles ulikt. Det vil også redusere risikoen for at noen saker ikke blir 
fanget opp fordi de havner mellom ulike myndigheters ansvarsområder.  
 
Departementet har merket seg at flere av høringssvarene til Djupedalutvalgets utredning 
trakk fram at klagesaker til fylkesmannen sjelden bare handler om skolemiljø. Tvert imot 
vil sakene ofte handle om både skolemiljø og andre forhold ved elevens 
opplæringssituasjon. Sakene kan for eksempel handle om skolemiljø, skyss, nærskole og 
spesialundervisning på samme tid. Også i framtiden vil sakene kunne være sammensatte. 
Selv innenfor kapittel 9 A er det flere spørsmål som vil kreve ulik saksbehandling. For at 
disse sakene skal kunne behandles mest mulig effektivt og med oppmerksomhet om alle 
sider og problemstillinger i saken, bør ikke håndhevingsoppgaven spres unødig.  
 
Til slutt er det et argument for å holde oppgaven i styringslinja at man kan oppnå 
fleksibilitet med tanke på kapasiteten i håndhevingsapparatet og effektiv ressursbruk. 
Dette er særlig viktig i en periode der det er usikkert hvor mange saker det kan bli tale om 
og hvor omfattende ressursbruken knyttet til oppgaven vil være.  
 
Departementet har vurdert disse argumentene opp mot det som kjennetegner sakene som 
skal løses i håndhevingsordningen. Etter en grundig vurdering har departementet kommet 
til at det er mer å vinne på å plassere håndhevingen av skolens aktivitetsplikt sammen med 
øvrige oppgaver innenfor det etablerte statlige systemet for oppfølgingen av 
grunnopplæringen og opplæringsloven, enn å plassere den utenfor. Selv om det er 
argumenter som taler for at oppgaven godt kan løses i et separat system, mener 
departementet at å beholde oppgaveløsningen og ansvaret for det i den statlige 
styringslinja er det beste løsningen. Departementet er bekymret for at det kan ha uheldige 
virkninger å plassere disse sakene utenfor. Det er særlig risikoen for at helheten i sakene 
ikke fanges opp raskt og effektivt nok, og at dette kan ha umiddelbare negative 
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konsekvenser for barn, departementet er urolig for. Departementet har også lagt vekt på 
muligheten for samordnet og effektiv ressursbruk. 
 
Bør det være ett nasjonalt og sentralt plassert organ, eller bør det være en mer lokal og 
desentralisert plassering?  

Djupedalutvalget foreslo å opprette en nasjonal klageordning, sentralt plassert i Oslo hos 
Barneombudet. Gevinstene med ett nasjonalt og sentralisert organ vil ifølge utvalget være 
er at det legger til rette for likebehandling i sakene, at spesialisert kompetanse samles og 
videreutvikles, og at høy faglighet og erfaring vil gi raskere saksbehandling.  
 
I høringen var det mange som uttrykte bekymring for en sentralisert klageordning plassert 
ett sted i landet. Det ble påpekt at dette ikke samsvarer med målet om at ordningen skal 
være reelt tilgjengelig for elevene, og at det er vanskeligere å komme fram til gode 
løsninger når myndigheten er langt unna de som faktisk er involvert i saken.  
 
Selv om departementet erkjenner at et sentralisert organ på mange måter kan være 
effektivt, deler departementet bekymringen til høringsinstansene. Avstand mellom 
håndhevingsmyndigheten og både elevene og skolene er lite forenlig med å oppleves som 
et enkelt tilgjengelig tilbud. Selv om geografisk avstand kan avhjelpes gjennom 
reisevirksomhet og elektronisk kommunikasjon med både lyd og bilde, er departementet 
bekymret for at dette ikke er tilstrekkelig til å redusere opplevelsen av avstand. 
Departementet er dessuten opptatt av at det ikke skal være insentiver til å nedprioritere 
møter eller skolebesøk.  
 
Manglende lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap kan dessuten føre til mindre gode 
løsninger i den enkelte saken ettersom det ikke tas godt nok utgangspunkt i det lokale. 
Dette kan være uheldig for resultatet i saken i seg selv, men kan også skape mindre 
forståelse for og tillit til håndhevingsmyndighetens beslutninger.  
 
Departementet mener videre at en sentralisering kan gi lengre saksbehandlingstid ettersom 
håndhevingsmyndigheten ofte ikke vil ha kunnskap om skolen eller skoleeieren på 
forhånd. Dersom håndhevingsmyndigheten er plassert nærmere eleven, skolen og 
skoleeier vil behandling av sakene starte med en viss forhåndskunnskap om lokale 
forhold. Mengden informasjon som må hentes inn kan reduseres. Dette vil påvirke 
saksbehandlingstiden positivt.  
 
Avstand i form av reisevei utgjør dessuten en egen risiko for lengre saksbehandlingstid og 
ineffektiv ressursbruk. Jo lenger reisevei desto mer utfordrende vil det være å utnytte 
kapasiteten og ressursene så effektivt som mulig. Reisetid er sjelden like effektiv 
arbeidstid, og etter statlige regelverk skal reisetid kompenseres i avspasering for 
medarbeiderne. Dette vil påvirke saksbehandlingstiden hos håndhevingsmyndigheten 
negativt.  
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De momentene som departementet har pekt på om avstand og manglende lokalkunnskap 
vil også påvirke håndhevingsmyndighetens oppfølgning av sakene etter at det er fattet en 
beslutning. Departementet understreker at det er en viktig del av håndhevingsordningen at 
brudd på aktivitetsplikten skal følges opp og at det skal sikres at det faktisk skjer en 
endring til det bedre for eleven.  
 
Departementet har vurdert argumentene for og mot én nasjonal håndhevingsmyndighet. 
Departementet anser at enkeltelevers saker om skolens aktivitetsplikt bør behandles og 
løses så lokalt og nært eleven og skolen som mulig. Det er lagt stor vekt på at mange av 
høringsinstansene understreket at lokal tilstedeværelse og helhetlig lokalkunnskap er 
svært viktig i disse sakene. Departementet anser derfor at en desentralisert myndighet vil 
være det beste for å oppnå formålet med håndhevingsordningen.  
 
Departementets vurdering av hvilket organ som bør være håndhevingsmyndighet 

Med utgangspunkt i disse vurderingene har departementet vurdert hvilket organ som bør 
ha oppgaven som håndhevingsmyndighet i saker om aktivitetsplikten for psykososialt 
skolemiljø. Departementet har vurdert både eksisterende organer og om det bør etableres 
nye.  
 
Å etablere nye desentraliserte organer vil føre med seg en del av de samme utfordringene 
for oppgaveløsningen som departementet viste til i forbindelse med myndigheten burde 
ligge utenfor eller innenfor det etablerte statlige systemet for oppfølgning av 
grunnopplæringen. Blant annet kan det bli krevende å se helheten i sakene og sikre at alle 
saker fanges opp raskt og riktig. Selv om å avhjelpe dette er enklere innad i et statlig 
system, er det en viss risiko ved å tilføre nye organer for spesifikke oppgaver. Opprettelse 
av nye desentraliserte organer vil dessuten bli dyrt. Departementet har ikke beregnet 
nøyaktig hva et slikt nytt desentralisert system med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse 
vil koste, men det må antas å bli svært kostbart. Det vil komme utgifter til lokaler, 
administrasjon, infrastruktur, bemanning og kompetansebygging. Ytterligere en negativ 
konsekvens ved nyetablering er at dette også vil kreve mer tid å få på plass enn å utnytte 
et allerede eksisterende apparat. Departementet mener dessuten at etablering av et nytt 
desentralisert statlig organ kan utgjøre en risiko for at to statlige organer, begge med 
oppgaver innenfor grunnopplæringsfeltet, vil konkurrere om personell med samme 
kompetanse, i stedet for at denne kompetansen kan utnyttes mer effektivt i ett organ. På 
bakgrunn av disse argumentene mener departementet det er uheldig for oppgaveløsningen 
og svært uhensiktsmessig ressursbruk å opprette nye desentraliserte statlige 
håndhevingsmyndigheter for saker om skolemiljø.  
 
Etter en helhetsvurdering av hvilke eksisterende organer og eventuelle nye organer, som i 
størst mulig grad kan oppfylle kriteriene ovenfor har departementet kommet til at 
fylkesmannen bør være håndhevingsmyndighet i disse saken. Det vil da være 
fylkesmannen elevene og foreldrene skal henvende seg til for å få prøvet om skolen har 
oppfylt sin aktivitetsplikt.  
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Departementet understreker at fylkesmannen er uavhengig av både skoleeierne og av 
Kunsnkapsdepartementet og departementes politiske ledelse. Videre legger departementet 
til grunn at fylkesmannen er brukerorientert i og med at embetet er gratis å kontakte og 
benytte, desentralt lokalisert og har kompetanse til å bistå bredt i ulike spørsmål om 
regelverk og organisering av skoler og kommuner og fylkeskommuner. Departementet vil 
dessuten gjøre fylkesmannen enklere å kontakte. Å gjennomføre en rettssikker 
håndhevingsprosess etter forvaltningsrettens regler er også en oppgave fylkesmannen 
mestrer. Videre er fylkesmannen flerfaglig bemannet og har både juridisk, kommunal, 
skolefaglig og barnefaglig kompetanse. Departementet har også lagt vekt på å utnytte 
eksisterende kompetanse og å hente ut synergieffekter ved at tilsyn, veiledning og andre 
klagesaker etter opplæringsloven også ligger til fylkesmannen. Departementet anser at det 
er heldig å samle disse oppgavene. Fylkesmannen kan bruke informasjon fra disse sakene 
når fylkesmannen vurderer om det også er riktig å ta i bruk andre virkemidler for å sikre 
regelverksetterlevelsen i grunnopplæringen. En sak om skolen har oppfylt sin 
aktivitetsplikt kan for eksempel være utgangspunkt for oppfølgning av en bestemt skole 
eller skoleeier gjennom tilsyn eller tilpasset veiledning. Dette gjelder både med tanke på 
regelverket om elevenes skolemiljø, men også andre deler av opplæringsloven.  
 
Det er også lagt vekt på at fylkesmannen har liknende myndighetsoppgaver innenfor andre 
områder enn utdanningsadministrasjon. At fylkesmannen er tett på kommuner i 
forbindelse med blant annet barnehager, barnevern og helse vil være en styrke. Dette gir 
muligheter til å se flere sider av en sak, både for å følge opp sakene til det enkelte barn og 
for å følge opp kommunen på et mer overordnet nivå.  
 
Dersom fylkesmannen blir førsteinstans i håndhevingsordningen vil 
Utdanningsdirektoratet bli klageinstans for fylkesmannens vedtak. Gjennom 
klagebehandling hos en sentral og faglig instans sikres man rett til overprøving og legger 
til rette for likebehandling. Se kapittel 5.3.11 om muligheten til å klage og kapittel 5.3.12 
om klageinstansen og dens saksbehandling. Departementet legger dessuten til grunn at 
fylkesmannen gjennom regionalt samarbeid sikrer nødvendig likebehandling.  
 
Kunnskapsdepartementet som sådan vil altså ikke ha en rolle i saksbehandlingen av 
enkeltsakene om skolens aktivitetsplikt og elevers skolemiljø. Departementet vil likevel 
ha ansvar for at både fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet utfører oppgaven sin, og at 
de har den kompetansen og kapasiteten som trengs. Departementet legger opp til å styrke 
fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet for å ruste dem til å utføre den nye oppgaven. 
(Se kapittel 8.) 
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Figurenunderskisserergangenog de ulike aktørenei ensaki det nye
håndhevingssystemetdepartementetforeslår.

Håndhevingsordningenmåværekjentblant eleverog foreldre

Ikke allekjennertil fylkesmanneneller hva embetetgjør. Fylkesmannenoppfattesdessuten
å ha lav appell til barnog foreldre. For å sikre at håndhevingsordningener kjent og tasi
bruk av desomtrengerdenvil departementetiverksetteulike informasjonstiltak.

For det førstevil departementetsørgefor bedrestatlig informasjonom både
håndhevingsordningenog håndhevingsmyndigheten.Håndhevingsordningenskal få et mer
brukerrettetog selvforklarendenavn,og det skal bli enklereå kommei direkte kontakt
meddehosfylkesmannensomhar i oppgaveå behandlesakerom skolensaktivitetsplikt.
Det skal i løpetav åretetableresenny informasjonsportalsomskal gjøredet enklerefor
barn,ungeog foreldre å finne informasjonom tiltak mot mobbingog andrekrenkelser.
Den nye informasjonsportalenvil ogsåkunnebrukestil informasjonom fylkesmannen, og
håndhevingsordningennårdenkommerpåplass. Innholdetog funksjonaliteteni portalen
skal væresærskilttilpassetbarn,ungeog foreldre. I tillegg vil håndhevingsordningenog
fylkesmannensrolle markedsførespåandremåter.

For det andreforeslårdepartementetat det tasinn i loven at skolenplikter å informere
bådeeleverog foreldre om rettigheteneetteropplæringslovenkapittel 9 A, og særligom
eleven og foreldrenesrett til å meldesakentil fylkesmannen.I dager det bareenplikt til å
informere foreldre somframgårklart av regelverket.Den nye plikt ener foreslått tatt inn i
§ 9 A-8 førsteledd. (Semer om dettei kapittel 7.4.)

Barneombudetsrolle i arbeid medeleverspsykososialeskolemiljø

Djupedalutvalgetforeslo at Barneombudetskulle værehåndhevingsmyndigheti det
utvalgetomtaltesomklageordningen.Departementethar ikke gått videremeddette
forslaget.I tillegg til at Barneombudetikke oppfyller flere av dekriterienesom
departementet har vektlagt, menerdepartementetat å leggedenneforvaltningsoppgaven
til Barneombudetvil væreuheldig av prinsipielle årsaker.
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Barneombudet har en særegen rolle som et uavhengig ombud som skal ivareta barns 
interesser på et overordnet nivå. Dette skiller ombudet fra vanlige forvaltningsorganer. 
Den nøytrale ombudsrollen gjør det blant annet mulig for Barneombudet å rette kritikk 
mot både kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning og statsråden. Departementet 
frykter at denne uavhengigheten vil hemmes dersom Barneombudet også skal utføre 
ordinære forvaltningsoppgaver. Det har også vært et poeng for departementet at 
Barneombudet skal være et ombud for alle barn, også de som krenker andre. Selv om 
Barneombudet og dets ansatte vil mestre å opptre som en nøytral instans, er det etter 
departementets syn en risiko for at ombudet ikke ville oppleves slik av alle. Dette ville 
være svært uheldig med tanke på den høye tillit ombudet har i dag.  
 
Departementet anser at Barneombudets rolle bør videreføres. Departementet vil gi 
Barneombudet ressurser til å fortsette sin innsats og tilstedeværelse på læringsmiljøfeltet. 
Siden 2011 har Barneombudet mottatt midler over Kunnskapsdepartementets budsjett til 
arbeid med elevers psykososiale skolemiljø. I 2015 utgjorde dette 2,6 millioner kroner, og 
for 2016 er det bevilget 2,7 millioner kroner. Departementet ønsker å utvide 
Barneombudets kapasitet ytterligere, blant annet til støtte for barn og foreldre som står i 
vanskelige saker knyttet til elevens psykososiale skolemiljø og for å inkludere arbeid 
rettet mot barnehagemiljø.  

5.3.11 Mulighet til å klage på fylkesmannens avgjørelser 

Fylkesmannen vil når en sak meldes dit fatte en eller flere av disse avgjørelsene:  

- Avgjørelse om å avvise saken (se kapittel 5.3.5) 

- Avgjørelse av om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt eller ikke (se kapittel 5.3.7)  

- Avgjørelse om pålegg om retting (se kapittel 5.3.8) 

- Avgjørelse om pålegg om tiltak (se kapittel 5.3.8)  

I dette kapitlet vurderer departementet hvilke av disse avgjørelsene det skal kunne klages 
på og hvem som i tilfelle skal ha rett til å klage.  
 
Alle avgjørelser skal kunne påklages av den som har meldt inn saken 

Håndhevingsordningen skal være trygg og sikre elevens rett til et trygt og godt 
psykososialt skolemiljø. For å få til dette mener departementet at den som har meldt inn 
en sak til fylkesmannen, alltid skal kunne få overprøvd fylkesmannens avgjørelser. Dette 
gjelder for alle avgjørelsene som er listet opp ovenfor.  
 
Departementet foreslår at en slik klagerett tas inn i loven, og at forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler for enkeltvedtak og klager skal gjelde for disse avgjørelsene.  
 
Enkeltvedtak kan dessuten påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse 

I tillegg til at den som har meldt inn en sak skal ha klagerett på alle typer avgjørelser, 
gjelder forvaltningslovens alminnelige regler om klageadgang. Forvaltningslovens regler 
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om klageadgang innebærer at enkeltvedtak kan påklages av parter og andre med rettslig 
klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28.  
 
I kapittel 5.3.5 (avvisning), 5.3.7 (om aktivitetsplikten er oppfylt) og 5.3.8 (pålegg) har 
departementet omtalt hvilke av fylkesmannens avgjørelser som er enkeltvedtak. Hvem 
som kan klage på disse avgjørelsene avhenger av hvem som er part i saken eller har 
rettslig klageinteresse.  
 
Etter forvaltningsloven § 2 bokstav e er part en person som en avgjørelse retter seg mot 
eller som saken ellers direkte gjelder. I saker om skolemiljø vil den eller de elevene som 
får nye rettigheter og plikter gjennom vedtaket, være part i saken. Foreldre eller andre 
som representerer en mindreårig elev, kan klage på elevens vegne. 
 
I saker om skolemiljø kan det tenkes at elever som ikke får nye rettigheter og plikter, men 
som på annen måte direkte berøres av vedtaket, vil ha en rettslig klageinteresse. Hvem 
som kan klage i tillegg til parten må avgjøres konkret.  
 
Skoleeiers mulighet til å klage 

Private skoleeiere vil ha mulighet til å klage på enkeltvedtak dersom de regnes som en 
part i saken eller har rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28, jf. § 2. For 
kommuner og fylkeskommuner stiller dette seg annerledes. Dette henger sammen med 
selve definisjonen av enkeltvedtak i forvaltningsloven § 2. Etter denne vil en avgjørelse 
bare være et enkeltvedtak når den retter seg mot enkeltpersoner og private rettssubjekter.  
Departementet mener at kommuner og fylkeskommuner bør ha samme rett til å klage som 
private skoleeiere.  
 
I kommuneloven § 60 d er kommunen gitt rett til å klage på tilsynsmyndighetens vedtak 
om pålegg. Departementet anser at det ikke bør gjøres forskjell mellom offentlige 
skoleeieres rett til å klage på pålegg i tilsynssaker og pålegg i enkeltsaker om skolen har 
oppfylt sin aktivitetsplikt.  
 
For å sikre kommuner og fylkeskommuner samme rett som private skoleeiere og samme 
rett som de har i tilsyn, foreslår departementet at det tas inn i loven at kommuner og 
fylkeskommuner har klagerett på pålegg om retting og pålegg om tiltak, og at 
forvaltningslovens saksbehandlingsregler for klager skal gjelde.  
 
Departementet viser også til kapittel 6.3, der det framgår at både private og offentlige 
skoleeiere skal kunne påklage avgjørelser om tvangsmulkt.  
 
Oppsummering. Hvilke beslutninger kan påklages av hvem? 

Figuren under viser de ulike beslutningene håndhevingmyndigheten vil fatte i en sak, og 
hvem som kan klage på de ulike beslutningene. Eleven og foreldrene som har meldt saken 
til fylkesmannen kan klage på alle avgjørelsene. Andre elever og foreldre enn de som har 
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meldt sakentil fylkesmannen, kan bareklagepå fylkesmannens beslutningom påleggom
tiltak dersomderegnessompart eller har rettslig klageinteresse,jf. forvaltningsloven
§ 28. Styret ved frittståendeskoler,private grunnskolerog offentlige skoleeiere kan
påklagefylkesmannensbeslutningerom påleggom retting og påleggom tiltak. (Både
private og offentlige skoleeierekan dessutenpåklageavgjørelserom tvangsmulkt,se
kapittel 6.3, mendisseer ikke illustrert i figuren.)

5.3.12 Om klagebehandlingen

Dersomfylkesmannenblir førsteinstansi håndhevingsordningenvil
Utdanningsdirektoratetbli klageinstansfor fylkesmannensavgjørelser. I kapittel 5.3.11er
det omtalt hvemsomskal kunneklagepåhvilke av fylkesmannensavgjørelser.

Klager over fylkesmannensavgjørelserskal følge forvaltningslovensreglerom
klagebehandling.I forvaltningslovenkapittel VI er det særligesaksbehandlingsreglerfor
klagesaker. Der er det egnereglerom blant annetklagefrist, utsatt iverksettelseog klagens
form og innhold.

Fylkesmannensbehandlingav klagesaken

Det følger av forvaltningsloven§ 32 at klagenskal sendestil det forvaltningsorganet som
har gjort vedtaket, altsåfylkesmannen. Regleneom hvordanfylkesmannenskal behandle
klagesakenstår i forvaltningslovenkapittel VI (§§ 28 til 36). I § 33 førsteledd henvises
det dessutentil reglenei kapittel IV og V. Det betyr at regleneom partsinnsyn,varsel,rett
til å uttalesegog fylkesmannensplikt til å opplysesakenmv. gjelder påsammemåtefor
behandlingav klagesakensomi forbindelsemedavgjørelsensomdet klagespå.
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Fylkesmannen kan avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagesaken ikke er 
oppfylt. Dersom fylkesmannen tar klagesaken til behandling og fylkesmannen mener at 
klagen er begrunnet, kan fylkesmannen oppheve eller endre avgjørelsen sin. Hvis 
fylkesmannen mener klagen ikke er begrunnet og vil opprettholde sin realitetsavgjørelse, 
skal saken snarest mulig forberedes for klageorganet og sendes videre dit, jf. 
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 
 
Utdanningsdirektoratets behandling av klagesaken 

Utdanningsdirektoratets behandling av klagesaken tar utgangspunkt i de dokumentene 
fylkesmannen har sendt dit. På bakgrunn av disse skal Utdanningsdirektoratet i første 
omgang ta stilling til om klagen skal avvises eller behandles, jf. forvaltningsloven § 34 
første ledd.  
 
Dersom saken tas til behandling, følger det av forvaltningsloven at Utdanningsdirektoratet 
kan prøve alle sider av saken, og også ta hensyn til nye forhold, jf. forvaltningsloven § 34 
andre ledd. Departementet har vurdert om klageorganet i saker etter 
håndhevingsordningen for aktivitetsplikten bør ha en begrenset prøvingsrett. Hensynet til 
at realiteten i sakene bør vurderes og besluttes nærmest mulig elevene og skolene kan tale 
for at Utdanningsdirektoratet bare skal ha anledning til å prøve fylkesmannens 
lovforståelse og saksbehandling. Hensynet til tidsforløpet i en sak og å unngå at saker 
sendes fram og tilbake mellom instanser kan derimot tale for at Utdanningsdirektoratet 
også må kunne ta stilling til realiteten i saken. Departementet anser at forvaltningslovens 
regler bør gjelde også i disse klagesakene slik at  Utdanningsdirektoratet kan prøve alle 
sider av saken. Departementet ber likevel særlig om høringsinstansene innspill til 
spørsmålet om grensene for Utdanningsdirektoratets prøvingsrett.  
 
Klageinstansen, altså Utdanningsdirektoratet, har en selvstendig plikt til å sørge for at 
saken er opplyst så godt som mulig før de treffer sin avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33 
siste ledd. Dersom Utdanningsdirektoratet mener det er nødvendig å opplyse saken ut over 
dokumentene fylkesmannen har oversendt, kan direktoratet enten gjøre dette selv eller 
pålegge fylkesmannen å gjøre ytterligere undersøkelser.  
 
Når Utdanningsdirektoratet tar saken til behandling, kan direktoratet:  

- stadfeste fylkesmannens avgjørelse. Dette innebærer i praksis at 
Utdanningsdirektoratet er enig med fylkesmannens beslutning og opprettholder 
dette. Klagen får altså ikke medhold.  

- oppheve fylkesmannens avgjørelse. I disse tilfellene har klagen fått mehold, men 
direktoratet fatter ikke selv en realitetsavgjørelse. Saken vil bli returnert til 
fylkesmannens som må ta hensyn til direktoratets innvendinger og fatte en ny 
avgjørelse.    

- selv treffe ny realtetsavgjørelse i saken. Utdanningsdirektoratet vil da treffe en ny 
avgjørelse som erstatter fylkesmannens.  
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I saker der klagen får medhold velger Utdanningsdirektoratet selv om de vil oppheve 
fylkesmannens avgjørelse og sende saken i retur, eller selv treffe ny realitetsavgjørelse. 
Utdanningsdirektoratet må i sin klagesaksbehandling legge vekt på barnets beste, jf. 
Grunnloven § 104. Direktoratet må i denne forbindelse både ta hensyn til tidsforløpet i 
den enkelte sak, men også hensynet til at en god løsning på saken ofte er enklere å finne 
nær eleven og dets lokalmiljø. Departementet viser dessuten til den begrensning som 
ligger i forvaltningsloven § 34 tredje ledd om at vedtaket som hovedregel ikke kan endres 
til skade for klageren.  
 
Utdanningsdirektoratets vedtak som klageinstansens vedtak kan ikke påklages. På vanlig 
måte kan saken bringes inn for domstolene. 

5.4 Departementets forslag 

Departementet foreslår endringer i dagens klageordning, dels som en konsekvens av at det 
også foreslås å oppheve skolens vedtaksplikt etter dagens § 9a-3 tredje ledd, og dels for å 
bøte på svakheter i dagens ordning. Departementet foreslår en håndhevingsordning som er 
enklere, raskere og tryggere enn dagens system. Elever og foreldrene skal kunne melde sin 
sak til håndhevingsmyndigheten, og ha rett til å få prøvd om skolen har oppfylt sin 
aktivitetsplikt (omtalt i kapittel 4).  
 
Hovedlinjene i håndhevingsordningen departementet foreslår er:  

• Elevene og foreldrene skal først ta saken opp med skolen og be om hjelp der. 

• Dersom elevene og foreldrene mener skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt, kan de 
melde saken til fylkesmannen. 

• Fylkesmannen utreder om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. 

o Fylkesmannens saksbehandling skal følge forvaltningsrettens regler for 
forsvarlig saksbehandling og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak.  

o Involverte elever skal bli hørt. 

o Skoleeier og skolen skal legge fram de opplysningene fylkesmannen trenger 
for å ta stilling til saken.  

• Fylkesmannen tar stilling til om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. 

o Dersom fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt, 
skal dette følges opp av et pålegg om retting eller tiltak, og det skal settes en 
frist for å oppfylle pålegget.  

o Fylkesmannen kan knytte tvangsmulkt til påleggene (se kapittel 6). 

• Utdanningsdirektoratet er klageinstans for fylkesmannens avgjørelser. 
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Departementet foreslår at håndhevingsordningen for brudd på aktivitetsplikten lovfestes i 
§ 9 A-5. 
 
Departementets forslag om en endret aktivitetsplikt og en egen håndhevingsordning for 
denne skiller seg fra den vanlige ordningen der skolen fatter enkeltvedtak i førsteinstans 
som kan påklages til fylkesmannen som klageinstans. For å undersøke om de foreslåtte 
endringene har den effekten departementet ønsker vil departementet sørge for at 
regelendringene blir evaluert.  

6 Reaksjoner overfor skoleeiere  

6.1 Bakgrunnen for forslaget 

Det er alvorlig at dagens regler om skolemiljø ikke oppfylles fullt ut i skolen. Særlig 
gjelder det saker med mobbing og andre krenkelser som skolene ikke løser raskt og riktig. 
Slike saker vokser seg ofte større og mer fastlåste over tid. Selv etter at elever får 
medhold av fylkesmannen i en klage, kan det gå uholdbart lang tid før skoleeier eller 
skolen gjør nok for å rette på elevens skolehverdag. Dette har alvorlige følger for elevene 
det gjelder. Det kan også redusere tilliten til regelverket og håndhevingssystemet.  
 
Djupedalutvalget foreslo å innføre ulike reaksjoner og sanksjoner, at disse skulle kunne 
brukes for brudd på alle bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven, og at flere 
ulike organer skulle kunne bruke dem. I høringen var det delte meninger om forslaget. 
Flere av høringsinstansene pekte på at lovbrudd i like stor grad kan skyldes manglende 
kunnskap om regelverket og om hvordan mobbing kan bekjempes og stanses, som at 
regelverket mangler økonomiske reaksjoner og sanksjoner. 
 
Dette er bakgrunnen for at departementet har vurdert behovet for reaksjoner mot skoleeier 
for brudd på reglene om skolemiljø, i tillegg til pålegg om retting og pålegg om tiltak som 
er foreslått tatt inn som en del av håndhevingsordningen. (Se kapittel 5.3.8.) 

6.2 Gjeldende rett 

Opplæringsloven har i dag ingen hjemler for administrative sanksjoner eller andre 
forvaltningstiltak for brudd på reglene i kapittel 9a. Når fylkesmannen behandler klager på 
vedtak etter opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd, kan de fatte vedtak om konkrete tiltak 
som en del av sin realitetsbehandling av klagesaken. I dagens kapittel 9a finnes dessuten 
en hjemmel for straff i § 9a-7.  
 
I tilsyn med kommuner og fylkeskommuner kan fylkesmannen ilegge pålegg om retting 
etter kommuneloven § 60 d. Det finnes ikke hjemmel for tvangsmulkt eller andre 
administrative sanksjoner eller forvaltningstiltak i kommuneloven. I tilsyn med friskoler 
kan Utdanningsdirektoratet vedta pålegg om retting, tilbakeholdelse av statstilskudd, 
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tilbakebetaling av statstilskudd, tilbaketrekking av skolens godkjenning og karantene, jf. 
friskoleloven §§ 7-2 a og 7-2 b.  

6.3 Departementets vurderinger  

6.3.1 Behov for reaksjoner og tiltak mot lovbrudd  

Det er flere årsaker til at regelverket brytes  

Resultater fra tilsyn, klagesaksbehandling og ulike undersøkelser i sektor viser at det skjer 
mange brudd på reglene i kapittel 9a. Det finnes imidlertid ikke undersøkelser eller 
forskning som sikkert peker på årsakene til dette. Generelle forklaringsmodeller om 
hvorfor regelverk følges eller ikke, viser til visse forhold som påvirker om regler 
etterleves 

- kunnskap om reglene hos de som har ansvar for at de oppfylles (pliktsubjektene)  

- kost-nytte-vurderinger hos pliktsubjektene  

- hvor mye pliktsubjektene samtykker med reglene og reglenes formål  

- ikke-offisiell kontroll, altså sosial kontroll gjennom f.eks. nærmiljø eller media 

- hvor effektivt det formelle håndhevingsapparatet er 

- risiko for formelle reaksjoner og sanksjoner, både om hjemmel finnes og om den 
brukes 

 
I større eller mindre grad handler det også om pliktsubjektenes insentiver og kapasitet til å 
følge regelverket, og evne til å bedømme om en konkret sak faller innenfor regelverkets 
bestemmelser.  
 
Svak etterlevelse av regelverket må motarbeides med ulike tiltak og virkemidler 

For å påvirke om regelverket etterleves kan det brukes ulike tiltak og virkemidler. For å 
virke effektivt må ulike tiltak og virkemidler brukes i sammenheng og rettes mot ulike 
årsaker til lovbruddene. Tiltak knyttet til selve regelverket, for eksempel hjemler for 
sanksjoner, vil ikke alene løse problemet.  
 
Regjeringen gjennomfører og vil sette i verk en rekke tiltak i arbeidet for et godt 
læringsmiljø og mot mobbing og andre krenkelser i skolen. Det investeres blant annet i 
kompetansebygging både om regelverket og om hvordan skoleeiere og skoler konkret skal 
arbeide for sikre elever et trygt og godt skolemiljø gjennom forebygging, avdekking og 
håndtering av mobbing og andre krenkelser. Andre tiltak er rettet mot barn og foreldre for 
å informere disse om deres rettigheter. For mer om dette se blant annet Prop. 1 S (2015–
2016) for Kunnskapsdepartementet, kapitlet om Læringsmiljø og mobbing.  
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Samtidig foreslår departementet endringer i opplæringsloven kapittel 9 A for at den skal 
være et mer effektivt virkemiddel mot mobbing og andre krenkelser i skolen. For å bidra 
til at regelverket følges skal tilsyn og veiledning til skoler og skoleeiere videreføres.  
 
Det er ikke et generelt behov for administrative sanksjoner i opplæringsloven 

Departementet forventer at endringene i regelverket og de andre tiltakene til sammen vil 
bidra til at lovkravene knyttet til skolemiljø oppfylles bedre enn i dag. Uansett mener 
departementet at det er fornuftig å vente med nye reaksjoner og sanksjoner, inntil tiltakene 
har fått virke over noe tid og effekten er evaluert. Departementet mener derfor at det per i 
dag ikke bør innføres nye administrative sanksjoner eller andre forvaltningstiltak for 
brudd på bestemmelsene i kapittel 9 A.  
 
Dette gjelder imidlertid med unntak av én type saker, nemlig de sakene der skolen ikke 
raskt og effektivt setter inn tiltak som sikrer at enkeltelever har det trygt og godt på 
skolen, til tross for at eleven har fått medhold i sin klage på skolemiljøet. Departementet 
mener det er behov for et effektivt pressmiddel i disse sakene.  

6.3.2 Tvangsmulkt – et pressmiddel i fastlåste enkeltsaker  

Det trengs et pressmiddel i fastlåste enkeltsaker 

Departementet er svært bekymret for sakene der elever får medhold i sin klage, uten at det 
raskt påvirker deres skolehverdag til det bedre. Regjeringen har som et av seks 
overordnede mål på skolemiljøfeltet at «Det skal nytte å si fra». At fylkesmannens vedtak 
ikke fører til at skoleeier raskt tar tak i og retter opp situasjonen, er ikke i tråd med dette 
målet.  
 
Departementet mener det er uakseptabelt at skoleeiere ikke følger opp og tar sitt ansvar 
når en sak er avgjort i deres disfavør. Departementet har også merket seg at flere av 
fylkesmennene, i sine høringssvar til Djupedalutvalgets utredning, har etterlyst et 
virkemiddel for å kunne tvinge fram at deres vedtak i denne typen saker etterleves. På 
bakgrunn av dette anser departementet at det er behov for et pressmiddel for å sikre at 
pålegg i saker om håndhevingen av aktivitetsplikten oppfylles raskt og riktig.  
 
Etter departementets syn er tvangsmulkt det mest målrettede og effektive tiltaket for å 
oppnå dette. Departementet foreslår derfor at det tas inn hjemmel for tvangsmulkt i loven. 
Å gi fylkesmannen mulighet til å presse fram oppfyllelse av påleggene vil ivareta barnets 
beste i disse sakene. Departementet kan heller ikke se at dette er et urimelig eller 
uforholdsmessig tiltak overfor kommuner, fylkeskommuner eller private skoleeiere. I 
denne typen alvorlige saker må hensynet til å finne en løsning til det beste for den enkelte 
eleven veie tyngst. Departementet vil også understreke at skoleeiere som oppfyller loven 
ikke vil rammes av tvangsmulkt. Dersom skoleeier sørger for at saker om mobbing og 
andre krenkelser forebygges og håndteres riktig når de oppstår, eller at skoleeier 
etterkommer fylkesmannens pålegg innen fristen, vil betalingsplikten ikke inntre.  
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Departementet legger likevel til grunn at det bare unntaksvis vil være nødvendig å bruke 
tvangsmulkt overfor skoleeiere, men at det i enkelte saker kan være et viktig virkemiddel i 
saker der det er grunn til å anta at skoleeier ellers ikke vil oppfylle fylkesmannens pålegg 
innen fristen. I slike saker kan tvangsmulkt bidra til at enkeltelevers rett til et trygt og 
godt skolemiljø oppfylles i praksis og til rett tid.  
 
I NOU 2016: 4 Ny kommunelov gir kommunelovutvalget uttrykk for at dette utvalget 
mener tvangsmulkt generelt ikke er et godt styringsvirkemiddel overfor kommunene. 
Djupedalutvalget mente derimot at det var behov for tvangsmulkt. Selv om 
kommunelovutvalget har gode argumenter i sin drøftelse om tvangsmulkt, fastholder 
departementet sin vurderingen av behovet for tvangsmulkt i disse særskilte sakene.  
 
Hjemmel for tvangsmulkt 

Med tvangsmulkt menes et vedtak med trussel om plikt til å betale et gitt beløp til det 
offentlige dersom et pålegg om retting eller tiltak i en konkret sak ikke etterleves. 
Formålet med tvangsmulkt er å skape et oppfyllelsespress og få gjennomført pålegget 
innen den fristen fylkesmannen har satt. Vedtaket om tvangsmulkt får virkning dersom 
skoleeier ikke overholder fristen for gjennomføring av pålegget. Beløpet skal ikke betales 
dersom pålegget blir oppfylt innen fristen. 
  
Selv om tvangsmulkt vil vedtas etter at et lovbrudd er konstatert er ikke hensikten å 
straffe, men å drive fram aktivitet. Tvangsmulkt har dermed ikke først og fremst et 
straffende (pønalt) preg. At en hjemmel for tvangsmulkt kan ha preventiv virkning betyr 
ikke at tvangsmulkten regnes som å ha et straffende formål. Departementet legger til 
grunn at tvangsmulkt etter den foreslåtte bestemmelsen ikke er straff etter den Europeiske 
menneskerettighetskonvensjon (EMK). Departementet viser for øvrig til Prop. 62 L 
(2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) kapittel 
31, for nærmere om virkemiddelet tvangsmulkt.  
 
Tvangsmulkten tilfaller statskassen. I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 1-2 andre 
ledd og kommuneloven § 55 kan ikke tvangsmulkt overfor kommuner og fylkeskommuner 
tvangsinndrives. Departementet anser likevel at en hjemmel om tvangsmulkt er 
hensiktsmessig og forutsetter at kommuner og fylkeskommuner betaler mulkten 
uavhengig av muligheten for tvangsinndrivelse.  
 
Tvangsmulkt skal kunne knyttes til pålegg etter den nye håndhevingsordningen 

Departementet foreslår en hjemmel for tvangsmulkt som gjør det mulig for fylkesmannen 
og klageinstansen, det vil si Utdanningsdirektoratet, å fatte vedtak om tvangsmulkt knyttet 
til pålegg som gis gjennom den foreslåtte håndhevingsordningen. Tvangsmulkt skal kunne 
vedtas samtidig som pålegget eller senere.  
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For at tvangsmulkt skal være aktuelt og fungere etter sin hensikt er det viktig at det er mulig 
for skoleeier å oppfylle pålegget som trusselen er knyttet til. Det er dessuten viktig at det er 
klart og forutsigbart for skoleeier hva som forventes og hvordan betalingsplikten kan unngås. 
Pålegget som tvangsmulkten knyttes til må derfor være tydelig og konkret utformet. Bare slik 
vil skoleeier kunne vite hva som skal til for å oppfylle pålegget og gå klar av betalingskravet.  
 
Forslaget er utformet som en «kan-bestemmelse», og det legges dermed ikke opp til en 
plikt om å knytte tvangsmulkt til alle pålegg. Det vil være opp til fylkesmannen og 
Utdanningsdirektoratet å vurdere i den enkelte sak når det er hensiktsmessig å knytte 
tvangsmulkt til et pålegg. Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet vil også kunne knytte 
tvangsmulkt til bare ett av flere pålagte tiltak, dersom det er mest hensiktsmessig.  
 
Formålet med tvangsmulkten tilsier at det bør brukes i saker der det er grunn til å anta at 
skoleeier ellers ikke oppfyller pålegget innen fristen. I vurderingen av om tvangsmulkt 
skal brukes må det legges vekt på skoleeiers motivasjon for å etterkomme pålegget og 
finne en løsning. Fylkesmannen og klageinstansen må ta utgangspunkt i saksforholdene i 
den konkrete saken, bakgrunnen for at saken ble meldt til fylkesmannen og skoleeiers 
samhandling med håndhevingsmyndighetene underveis i saken. Et tungtveiende hensyn i 
vurderingen skal dessuten være hensynet til barnets beste. Fylkesmannen vil blant annet 
måtte legge vekt på utsiktene til en løsning av saken innen kort tid.  
 
Adressaten for avgjørelsen om tvangsmulkt vil være skoleeier. For friskoler vil adressaten 
være skolens styre. Skyld hos skoleeier eller andre skoleeier svarer for er ikke et vilkår for 
å treffe en avgjørelse om tvangsmulkt. Tvangsmulkt er heller ikke knyttet til omfanget av 
bruddet på aktivitetsplikten. Det er tilstrekkelig at fylkesmannen eller 
Utdanningsdirektoratet har kommet til at aktivitetsplikten er brutt, og at det som en 
reaksjon på dette ilegges pålegg om retting eller tiltak.  
 
Type tvangsmulkt og tvangsmulktens størrelse. Behovet for forskriftsregulering 

I valg av type og størrelse på mulkten, må ta det tas hensyn til at det skal skapes nok press på 
skoleeier til at pålegget oppfylles. Departementet antar på generelt grunnlag at løpende 
tvangsmulkt er best egnet til å skape oppfyllelsespress, men legger opp til at dette må 
vurderes konkret.  
 
Tvangsmulkten skal være så stor at den er effektiv, uten å være urimelig. Mulktens størrelse 
må fastsettes med utgangspunkt i hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hva det 
koster å oppfylle pålegget. For å skape et økonomisk insentiv og press til å etterkomme 
pålegget bør det være uholdbart for skoleeier å forholde seg passiv til trusselen om 
betalingsplikt. Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes så entydig som mulig i vedtaket med 
trussel om tvangsmulkt. Dette skaper forutsigbarhet og gjør det mulig for skoleeier på forhånd 
å være klar over hva skoleeier risikerer ved ikke å etterkomme pålegget trusselen er knyttet 
til.  
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For å sikre ensartet og forutsigbar forvaltningspraksis kan det være aktuelt å regulere i 
forskrift retningslinjer for valg av type tvangsmulkt, standardiserte satser eller makssatser for 
mulkten størrelse og at mulkten ikke skal være urimelig tyngende. Det kan også tas inn i 
forskriften at fylkesmannen eller klageinstansen i særlige tilfeller kan redusere eller frafalle 
påløpt mulkt. På den annen side legger departementet til grunn at det bare unntaksvis vil bli 
nødvendig å bruke tvangsmulkt overfor skoleeier, noe som kan tilsi at det ikke er behov for 
forskriftsregulering.   
 
Departementet ber om innspill til om det i forskrift bør fastsettes nærmere regler om type 
mulkt og størrelse på mulkten eller om dette er noe håndhevingsmyndighetene bør vurdere i 
det enkelte tilfelle. 
 
Tvangsmulkten løper til pålegget er oppfylt 

Tvangsmulkten løper fra fristen fylkesmannen har satt for å oppfylle pålegget, er utløpt og 
til pålegget er oppfylt. Tvangsmulkten, og en betalingsplikt etter denne, knytter seg 
direkte til oppfyllelsen av bestemte pålegg, ikke til bruddet på aktivitetsplikten som er 
grunnlag for pålegget. At tvangsmulkten slutter å løpe betyr derfor ikke nødvendigvis at 
saksforholdet er i samsvar med loven. Dersom forholdene fortsatt ikke sikrer at eleven kan 
ha det trygt og godt på skolen, kan fylkesmannen gi pålegg om andre tiltak eller pålegg 
om retting for å sikre at bruddet på aktivitetsplikten faktisk opphører.  
 
Det følger av formålet med tvangsmulkten at det må være mulig å oppfylle pålegget som 
trusselen er knyttet til. Det skal være mulig å unngå betalingsplikten. Motsatt ville 
tvangsmulkt hatt preg av å være overtredelsesgebyr. Det er ikke departementets hensikt. 
Departementet vil understreke dette ved å ta inn i lovteksten at et vedtak om tvangsmulkt 
ikke får virkning dersom det er umulig å oppfylle pålegget og at dette ikke skyldes 
skoleeier eller noe som er innenfor skoleeiers kontroll. Skoleeier plikter likevel å gjøre det 
som er mulig for å oppfylle pålegget. Det vil ikke være gangbart at skoleeier viser til at 
det er vanskelig eller dyrt å oppfylle pålegget. At skoleeier kommer så sent i gang med 
planlegging og gjennomføring av tiltak at det blir umulig å rekke fristen, er heller ikke 
grunn til fritak fra tvangsmulkten.  
 
Avgjørelser om tvangsmulkt skal følge reglene for enkeltvedtak og kunne påklages 

Avgjørelser om tvangsmulkt mot kommuner og fylkeskommuner er ikke enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven § 2 første ledd. Tvangsmulkt mot styret ved friskoler eller private 
grunnskoler vil være enkeltvedtak etter definisjonen i forvaltningsloven, og kan påklages etter 
reglene i forvaltningsloven kapittel VI.  
 
Departementet anser at beslutninger om tvangsmulkt bør saksbehandles grundig og forsvarlig 
og at også kommuner og fylkeskommuner bør ha mulighet til å klage på avgjørelser om 
tvangsmulkt. Departementet foreslår derfor at avgjørelser om tvangsmulkt behandles etter 
reglene for enkeltvedtak og at kommuner og fylkeskommuner kan klage på avgjørelser om 
tvangsmulkt. Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for klagesaksbehandlingen. Dette 
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innebærer at både offentlige og private skoleeiere skal ha mulighet til både kontradiksjon 
underveis i saksbehandlingen og til å få avgjørelsen om tvangsmulkt overprøvd av en 
overordnet instans.  

6.4 Departementets forslag 

Departementet anser at det er behov for et formelt virkemiddel som kan skape press på 
skoleeiere for å sikre at pålegg om at enkeltelever kan ha et trygt og godt skolemiljø 
oppfylles. Departementet foreslår å lovfeste hjemmel for tvangsmulkt i saker der 
fylkesmannen eller Utdanningsdirektoratet fatter vedtak om pålegg om retting eller tiltak 
som en del av håndhevingen av skolens aktivitetsplikt i enkeltsaker.  
 
Departementet foreslår at en hjemmel for tvangsmulkt tas inn i opplæringsloven § 9 A-11.  
 
Departementet viser til at Stortinget denne våren vil behandle Prop. 62 L (2015–2016) 
Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.). I denne er det foreslått 
å ta inn en ny § 51 i forvaltningsloven med fellesregler for tvangsmulkt. Avhengig av 
utfallet av stortingsbehandlingen av dette forslaget, vil departementet justere ordlyden i 
forslaget til § 9 A-11, for å unngå unødig duplisering av reglene.  

7 Andre endringer i kapitlet om elevenes skolemiljø  

7.1 Bakgrunn  

Djupedalutvalget foreslo en rekke endringer i kapittel 9a om elevenes skolemiljø. I tillegg 
hadde flere av høringsinstansene verdifulle innspill og forslag i sine høringssvar til 
utredningen. Departementet har også, i arbeidet med revidering av kapitlet, sett behov for 
å foreslå endringer og presiseringer i flere av bestemmelsene.  

På bakgrunn av departementets arbeid med revidering av kapitlet om elevenes skolemiljø, 
forslag fra Djupedal og innspill fra høringsinstansene, foreslår departementet å gjøre 
endringer i 

- virkeområdet for kapitlet  

- regelen om systematisk arbeid 

- reglene om informasjonsplikt og rett til å uttale seg  

- reglene om ordensreglement og bortvisning  

- regelen om straffeansvar ved brudd på kapitlet  

- regelen om erstatningsansvar og bevisbyrde  
 
Disse forslagene blir nærmere omtalt i kapittel 7.2 til 7.7.  
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7.2 Virkeområdet til kapittel 9 A  

7.2.1 Gjeldende rett 

Kapittel 9a om skolemiljø gjelder i dag for elever i grunnskoler, videregående skoler og 
skolefritidsordninger opprettet etter opplæringsloven, jf. opplæringsloven § 9a-1 jf.  
§ 9a-9. I tillegg gjelder kapitlet for friskoler, jf. friskoleloven § 2-4 og private skoler etter 
opplæringsloven § 2-12.  
 
Alle kommuner skal ha et tilbud om leksehjelp til elever i grunnskolen, jf. 
opplæringsloven § 13-7a. Det er gitt nærmere regler om leksehjelpen i forskrift til 
opplæringsloven § 1A-1. Forskriftsbestemmelsens femte ledd gir elever rett til et godt 
fysisk og psykososialt skolemiljø, og pålegger ansatte en handlings- og vedtaksplikt. Dette 
tilsvarer rettighetene som gis elever etter opplæringsloven § 9a-1 og 9a-3 andre og tredje 
ledd. 

7.2.2 Departementets vurderinger  

Departementet vil videreføre dagens virkeområde, men vil også inkludere tiden når elever 
deltar i leksehjelpordninger etter loven. Leksehjelpordningen er ikke en del av 
opplæringen, men skal ses i sammenheng med opplæringen og gi elevene hjelp i 
skolearbeidet. Departementet mener at elever som deltar i leksehjelpordningen, bør ha et 
like godt vern av sitt miljø som de har som elever i opplæringen, eller når de er på 
skolefritidsordningen. Tilbudet om leksehjelp kan organiseres på forskjellige måter. Noen 
skoler tilbyr leksehjelp i skolens lokaler, mens andre har tilbudet på et annet sted. 
Uavhengig av om tilbudene organiseres i skolens lokaler eller ikke, vil det for elever og 
foreldre som regel oppleves som om barna er «på skolen» og at skolen er ansvarlig for at 
barna har det bra. 
 
Departementet mener derfor at reglene om skolemiljø i kapittel 9 A også bør gjelde når 
elever deltar i leksehjelpordningen. Gjennom å omfatte både opplæring, SFO og 
leksehjelpordningen ivaretar regelverket helheten i elevenes skolehverdag. Forslaget 
innebærer at reglene i kapittel 9 A gjøres gjeldende for leksehjelpordninger opprettet etter 
opplæringsloven, med unntak av reglene om ordensreglement og bortvisning. Det 
avgrenses mot disse bestemmelsene i forslag til ny § 9 A-1 om virkeområdet. Forslaget 
innebærer at femte ledd om elevenes skolemiljø i leksehjelpordninger i § 1A-1 i forskrift 
til opplæringsloven blir overflødig og tas ut.  

7.2.3 Departementets forslag  

Departementet foreslår at kapitlet om skolemiljø også skal gjelde for elever som deltar på 
leksehjelpsordninger opprettet etter opplæringsloven, med unntak av reglene om 
ordensreglement og bortvisning.  
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7.3 Systematisk arbeid  

7.3.1 Gjeldende rett  

Opplæringsloven § 9a-4 understreker skolens ansvar for at kravene i kapittel 9a faktisk 
blir oppfylt. Det følger av bestemmelsen at skolen aktivt og kontinuerlig skal drive et 
systematisk arbeid for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i 
eller i medhold av kapittel 9a oppfylles. Ansvaret for den daglige gjennomføringen av 
arbeidet er lagt til skoleledelsen. Det er presisert at arbeidet skal gjelde det fysiske så vel 
som det psykososiale miljøet. 
 
Skoleeier har også et ansvar for at reglene i kapitlet blir oppfylt. At skoleeier har et slikt 
ansvar følger av de generelle ansvarsbestemmelsene i lovens kapittel 13. I § 13-10 første 
ledd pålegges kommunen/fylkeskommunen å oppfylle lovens krav og å sørge for de 
ressursene som er nødvendig for å oppfylle kravene.  
 
Skolemiljøet er også underlagt krav om internkontroll i andre lover og forskrifter. Etter 
forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager § 4 har kommunen og 
fylkeskommunen ansvar for at det blir etablert et internkontrollsystem ved sine skoler. 

7.3.2 Departementets vurderinger  

Departementet foreslår å videreføre innholdet i dagens bestemmelse, med noen språklige 
endringer. Departementet foreslår å samle innholdet fra dagens § 9a-3 første punktum og 
§ 9a-4 første punktum i ny § 9 A-3.  

Videre foreslår departementet å knytte ansvaret for arbeidet med det systematiske arbeidet 
til rektor, og ikke til skoleledelsen. Også i dag er det rektor som har ansvaret for arbeidet, 
selv om det står skoleledelsen i lovteksten. Å knytte ansvaret til rektor i lovteksten, vil 
bidra til å ansvarliggjøre rektor i større grad enn i dag.  

Departementet har tatt ut presiseringen om at arbeidet skal gjelde både det fysiske og det 
psykososiale miljøet. Det følger av første setning i ny § 9 A-2 at skolen skal arbeide med 
å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av 
kapitlet blir oppfylt. Departementet mener at det ikke er nødvendig å presisere at dette 
gjelder både det fysiske og psykososiale, ettersom kapitlet gjelder begge deler.  

7.3.3 Departementets forslag  

Departementet forslår språklige endringer i bestemmelsen om skolenes systematiske 
arbeid. Innholdet i dagens bestemmelse videreføres, men lovteksten forenkles. 
Departementet foreslår at det står eksplisitt i lovteksten at ansvaret for arbeidet ligger hos 
rektor.  
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7.4 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg  

7.4.1 Gjeldende rett  

I opplæringsloven § 9a-6 er det gitt regler om informasjonsplikt for skolen og uttalerett 
for skolens organer. Det følger av § 9a-6 første ledd at samarbeidsutvalget, skoleutvalget, 
skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldrerådet skal holdes løpende orientert om alle 
forhold, deriblant hendelser, planer og vedtak, som har vesentlig betydning for 
skolemiljøet. 
 
Etter dagens kapittel 9a har ikke skolene plikt til å informere elever om reglene i kapittel 
9a. Skolen skal imidlertid gi foreldrene til elever i grunnskolen og elever under 18 år i 
videregående skole, informasjon om elevenes og foreldrenes rettigheter etter loven og 
forskriften, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 20-4 og 20-3. Dersom skolen fatter 
enkeltvedtak etter §§ 9a-2 siste ledd eller 9a-3 tredje ledd vil skolen måtte opplyse om 
retten til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27.  

7.4.2 Departementets vurderinger  

Informasjonsplikt om reglene om skolemiljø 

Informasjon om sine rettigheter er en forutsetning for å kunne vurdere om de er oppfylt og 
nødvendig for å kreve at de oppfylles. Dette gjelder både for elevene og foreldrene. 
Skolen er ikke pålagt å gi informasjon om reglene knyttet til elevenes skolemiljø, men har 
en generell plikt til å informere foreldre om rettigheter etter opplæringsloven og 
forskriften. Det vil derfor variere hvilken informasjon elever og foreldre har fått om 
reglene om skolemiljø. I dagens system der skolen fatter enkeltvedtak, vil elever og 
foreldre få informasjon om retten til å klage i selve vedtaket. Fra tilsyn er det imidlertid 
kjent at slik informasjon ikke alltid blir gitt, og at det dessuten ofte ikke blir gitt 
informasjon om retten til å klage i saker der skolen ikke tar stilling til en sak innen rimelig 
tid, jf. § 9a-3 tredje ledd siste setning.  
 
På bakgrunn av at informasjonsplikten i forskriften gjelder overfor foreldre, og at 
departementet foreslår at skolen ikke lenger skal fatte vedtak etter § 9a-3 tredje ledd, 
anser departementet at det er viktig å sikre at både elever og foreldre får informasjon om 
rettighetene i kapitlet om skolemiljø og særlig om håndhevingsordningen (omtalt i kapittel 
5). Departementet foreslår derfor at det lovfestes en plikt for skolen til å gi elever og 
foreldre slik informasjon i ny § 9 A-8 første ledd. En plikt for skolene til å informere 
elever og foreldre om rettighetene i kapittel 9a og muligheten til å klage, var også blant 
Djupedalutvalgets forslag. 
 
Det foreslås ikke krav til bestemt tidspunkt eller form for informasjonen. Departementet 
forutsetter at skolene finner en måte å gjøre dette på som sikrer at formålet med 
bestemmelsen blir oppfylt. Skolene må tilpasse både form, innhold, tidspunkt og frekvens 
på informasjonen etter formålet. Skolene kan for eksempel gi informasjonen på 
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foreldremøter, i klassen, på skolens nettsted, gjennom læringsplattformer eller på e-post. 
Muntlig informasjon kan det være riktig å gi flere ganger i løpet av et skoleår. Det er 
viktig at informasjon om reglene blir gitt på en forståelig måte og skolen må vurdere om 
det er nødvendig med tolk. Det er ikke tilstrekkelig at barn videreformidler informasjonen 
til foreldrene. Elever og foreldre som henvender seg til skolen for å gi beskjed om at 
eleven utsettes for krenkelser eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt på skolen, 
bør få informasjon også i denne forbindelse.  
 
Det skal etableres en ny informasjonsportal som skal gi elever og foreldre informasjon om 
tiltak mot mobbing og andre krenkelser. At denne portalen finnes kommer ikke til 
erstatning for skolens egen informasjon og plikten til dette. Portalen kan imidlertid være 
aktuell for skolene å lenke til eller opplysningene der kan gjenbrukes i skolens egen 
informasjon til elever og foreldre.  
 
Informasjon og rett til å uttale seg for brukerorganer 

Etter dagens § 9a-6 første ledd skal ulike brukerutvalg, inkludert foreldrerådet, ha løpende 
informasjon om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøarbeidet.  
 
Foreldrerådet består av alle foreldrene i grunnskolen, jf. opplæringsloven § 11-4 første 
ledd. Det skal dessuten opprettes et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU), jf. § 11-4 siste 
ledd. I tillegg er elevens foreldre representert i de andre brukerutvalgene som § 9a-6 første 
ledd viser til. Departementet anser det lite hensiktsmessig at loven krever at alle foreldre 
skal informeres i tillegg til de andre utvalgene som representanter for foreldre sitter i. 
Etter departementets syn er det mer hensiktsmessig at informasjonsplikten gjelder overfor 
foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og at dette utvalget informerer videre til hele 
foreldrerådet dersom det er nødvendig. Departementet forutsetter at skolene uansett tar 
kontakt med og informerer alle elever og foreldre dersom det er tale om en akutt situasjon. 
I tillegg har skolene plikt til å informere elever og foreldre dersom skolen finner ut at noe 
ved skolemiljøet kan skade helsen til elevene, jf. § 9a-6 tredje ledd. Departementet 
foreslår ikke endringer i denne plikten.  

7.4.3 Departementets forslag 

Departementet foreslår at det lovfestes en plikt til å informere elever og foreldre om 
rettighetene i nytt kapittel 9 A og muligheten til å melde en sak om brudd på skolens 
aktivtetsplikt til fylkesmannen.  
 
Departementet foreslår videre at det er foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), ikke 
foreldrerådet, som skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet.  
 
Dagens § 9a-6 siste ledd foreslås videreført som § 9 A-8 andre ledd, med utelukkende 
språklige endringer.  
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7.5 Ordensreglement og bortvisning   

7.5.1 Gjeldende rett 

Kommunen og fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte 
grunnskole og videregående skole, jf. opplæringsloven § 2-9 og § 3-7. Opplæringsloven  
§ 2-9 gjelder også for private grunnskoler etter § 2-12. Ved friskoler er det skolens styre 
som skal fastsette et ordensreglement i tråd med friskoleloven § 3-9.  
 
Ordensreglementet skal gi regler om elevenes rettigheter og plikter, så langt disse ikke er 
fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet skal inneholde regler om elevenes 
oppførsel, om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter reglementet og regler 
for framgangsmåten når slike saker skal behandles. Det følger av § 2-10 (grunnskolen) og 
§ 3-8 (videregående skole) at kommunen og fylkeskommunen kan fastsette i 
ordensreglementet at elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises 
bort fra undervisningen. Det er også regler om hvem som i tilfelle kan beslutte 
bortvisning, varigheten av bortvisningen og saksbehandlingsregler. Beslutninger om 
bortvisning er enkeltvedtak, med unntak av de som har kortere varighet enn to 
klokketimer. For friskoler er det fastsatt tilsvarende regler om bortvisning av elever i 
friskoleloven § 3-10. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foreldrene, jf. 
opplæringsloven §§ 2-9 og 3-7.  
 
For videregående opplæring er det også fastsatt i loven at en elev kan vises bort for resten 
av skoleåret, og at fylkeskommunen i slike tilfeller dessuten kan vedta at eleven skal miste 
retten til videregående opplæring etter § 3-1. Det er fylkeskommunen selv som må treffe 
vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller tap av retten til videregående 
opplæring. En elev kan vises bort for resten av skoleåret eller tape retten til videregående 
opplæring dersom «ein elev vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut 
over orden og arbeidsro på skolen, eller når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine», jf. 
§ 3-8 andre ledd. Etter dagens opplæringslov er dette en selvstendig hjemmel til å 
bortvise, og fylkeskommunen trenger derfor ikke å fastsette dette i ordensreglementet.   
For elever i videregående friskoler gjelder tilsvarende, jf. friskoleloven § 3-10 andre ledd. 
Også overfor disse elevene er det fylkeskommunen, ikke friskolen, som eventuelt fatter 
vedtak om bortvisning for resten av året eller tap av rett til videregående opplæring. 

7.5.2 Departementets vurderinger 

Ordensreglement er et sentralt redskap i arbeidet med elevens skolemiljø. 
Djupedalutvalget foreslo å flytte bestemmelsene om ordensreglement til kapittel 9a for å 
tydeliggjøre koblingen mellom reguleringen av elevens skolemiljø og ordensreglementet. I 
tillegg mente utvalget at det er behov for en opprydding i reglene om ordensreglementet, 
og foreslo endringer for å tydeliggjøre kravene til reglementet og grensene for bruk av 
refsingstiltak. I sine høringssvar til NOU 2015: 2, stiller mange av høringsinstansene seg 
positive til at reglene om ordensreglement og bortvisning gjennomgås med tanke på 
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innhold og plassering. Erfaring fra tilsyn med både offentlige og private skoler viser også 
at dagens regler kan være krevende å forstå og praktisere. 
 
På bakgrunn av dette har departementet vurdert hvor reglene om ordensreglementet bør 
plasseres, hvordan reglene bør utformes og hva som bør reguleres i disse bestemmelsene. 
 
Hvor i opplæringsloven regler om ordensreglement skal stå  

Departementet har vurdert hvor i loven reglene om ordensreglement og bortvisning bør 
stå. Ordensreglementet gir felles regler for hele skolesamfunnet og skal være med på å gi 
elevene et trygt og godt skolemiljø. Reglementet er viktig for å ha klare og forutsigbare 
regler i skolehverdagen. Kjennskap til og bevissthet rundt hva som er skolens syn på 
ønsket og akseptabel atferd, vil også kunne gjøre oppfølging av uønsket atferd enklere. 
Fra tilsyn kjenner man til at mangelfulle ordensreglementer og implementering av disse 
har vært blant årsakene til at saker om mobbing og andre krenkelser ikke har blitt fanget 
opp på riktig måte. Ordensreglementet henger på denne måten nært sammen med 
skolemiljøet til elevene, og er et viktig bidrag i arbeidet med å skape et trygt og godt 
skolemiljø. Dette taler for at bestemmelsene bør stå sammen med de andre reglene om 
elevenes skolemiljø.  
 
I høringen til NOU 2015: 2 var det flere høringsinstanser som var positive til at reglene 
flyttes, slik at alle bestemmelsene som regulerer medmenneskelige forhold samles i ett 
kapittel. Andre høringsinstanser pekte på at ordensreglementet ikke bare handler om 
skolemiljøet og at det taler mot å flytte reglene til kapitlet om skolemiljø.  
 
At reglene i ordensreglementet også regulerer annet enn skolemiljøet, for eksempel at 
reglene i ordensreglementet kan være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel, anser 
departementet ikke å være til hinder for at bestemmelsene kan flyttes til kapittel 9 A. 
Reglene som skoleeier eller skolen fastsetter i ordensreglementet, og som elevene kan gis 
karakter ut fra, er i stor grad satt av hensyn til elevenes skolemiljø. For eksempel vil regler 
om at elever skal komme til riktig tid og at det skal være arbeidsro i timene, kunne ha 
betydning for elevenes læring og elevenes skolemiljø. 
 
Departementet ser at det er argumenter som taler for ulike plasseringer av bestemmelsene 
om ordensreglementet. Det er imidlertid verken hensiktsmessig eller aktuelt å kopiere og 
gjenta bestemmelsen i flere kapitler i loven. Departementet har lagt avgjørende vekt på 
den sentrale posisjonen ordensreglementet har for skolens arbeid med elevens skolemiljø, 
og foreslår derfor at bestemmelsene om ordensreglement og bortvisning flyttes til kapittel 
9 A. Ordensreglementet er noe av det viktigste skolen kan bruke for å oppfylle elevenes 
rett til et trygt og godt skolemiljø, både for å skape tydelige rammer for akseptabel 
oppførsel på skolen og for å kunne reagere mot mobbing og andre krenkelser.  
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Endringer i reglene om bortvisning for resten av året  

Bortvisning av elever i videregående opplæring er ulikt regulert for henholdsvis 
bortvisning i opptil fem dager (§ 3-8 første ledd) og bortvisning for resten av skoleåret  
(§ 3-8 andre ledd). Bortvisning i opptil fem dager kan bare brukes når det er hjemlet i 
skolens ordensreglement. Dette følger av lovens ordlyd, men er også understreket i  
Ot.prp. nr. 46 (1997–1998) s. 163. Bortvisning for resten av skoleåret trenger imidlertid 
ikke være fastsatt i ordensreglementet for at fylkeskommunen skal kunne vedta det, og 
bortvisning trenger heller ikke være knyttet til brudd på reglene i ordensreglementet. I dag 
er § 3-8 andre ledd en selvstendig hjemmel til å vise bort en elev for resten av skoleåret 
dersom han eller hun «vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over 
orden og arbeidsro på skolen, eller når ein elev alvorlig forsømmer pliktene sine».  
 
Departementet kan ikke se at det foreligger noen tungtveiende grunner til at bortvisning 
ikke alltid skal knyttes til reglene i ordensreglementet, eller at muligheten til å bruke 
reaksjonsformen ikke alltid skal fastsettes i ordensreglementet. Departementet legger 
særlig vekt på hensynet til elevenes forutberegnelighet. Det bør være klart for elevene hva 
som skal til for at de skal kunne bortvises, både for kortere tid og for resten av skoleåret. 
Videre mener departementet at et så inngripende tiltak som bortvisning for resten av 
skoleåret, bør knyttes til særlige alvorlige brudd på reglene, og ikke være så generelt 
utformet som lovteksten framstår i dag.  
 
Departementets forslag til lovendring innebærer at fylkeskommunen ikke kan bortvise en 
elev for resten av skoleåret, med mindre dette er fastsatt i ordensreglementet, og at slik 
bortvisning bare skal kunne brukes overfor særlig alvorlige brudd på ordensreglementet.  
Departementet vil understreke at bortvisning for resten av skoleåret, dersom det er fastsatt 
i ordensreglementet, fremdeles skal måtte vedtas av fylkeskommunale organer over 
skolenivå.  
 
Tilsvarende endring foreslås i friskoleloven.  
 
Tiltak som kan brukes mot elever som bryter ordensreglementet, skal være nevnt i 
reglementet  

Det følger av gjeldende rett at ordensreglementet «skal innehalde [...] regler om kva for 
tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet», jf. opplæringsloven § 2-9 
første ledd tredje punktum og § 3-7 første ledd tredje punktum. Tilsvarende er fastsatt i 
friskoleloven § 3-9 første ledd andre punktum.   
 
Departementet mener at det bør gå klarere fram av opplæringsloven og friskoleloven at 
det bare er tiltak som er nevnt i ordensreglementet som kan brukes som refsingstiltak. 
Dette ble også foreslått av Djupedalutvalget. Forslaget innebærer ikke en endring av 
gjeldende rett, men er en presisering og tydeliggjøring av gjeldende rett.  
 
 



67 

 

En elev skal ikke kunne miste retten til videregående opplæring ved brudd på 
ordensreglementet  

I gjennomgangen av bestemmelsene om ordensreglement og bortvisning, har 
departementet vurdert hvorvidt regelen om at en elev kan miste retten til videregående 
opplæring ved brudd på ordensreglementet, bør videreføres. Djupedalutvalget foreslo ikke 
endringer i dette. Departementet har merket seg at Redd Barna, Elevorganisasjonen og 
Barneombudet, i sine høringssvar til NOU 2015: 2, har tatt til orde for å fjerne 
fylkeskommunens mulighet til å bestemme at en elev skal miste retten til videregående 
opplæring etter § 3-1. Barneombudet peker på at slike vedtak går langt ut over å være et 
refsingstiltak. Det blir også vist til at vedtaket innebærer tap av retten til opplæring etter 
barnekonvensjonen artikkel 28, uten den rettssikkerhetsgaranti som en rettsprosess vil 
innebære. 
 
Departementet er enig i at å frata en elev retten til videregående opplæring, i ytterste fall 
varig, er et svært inngripende tiltak. Dette gjelder selv om det allerede er forsøkt andre 
hjelpe- og disiplinærtiltak, jf. § 3-8 siste ledd og friskoleloven § 3-10 andre ledd. At en 
elev mister retten til videregående opplæring, kan også sies å være i motstrid med at rett 
til opplæring og utdanning er en sentral rettighet for alle barn og unge, som dessuten også 
er tilgjengelig i ulike institusjoner mv.   
 
Etter gjeldende rett kan en elev bare miste retten til opplæring i helt spesielle tilfeller. 
Departementet mener det imidlertid er vanskelig å se for hvilke tilfeller et så svært 
inngripende tiltak er en riktig og forholdsmessig reaksjon. Elever i videregående 
opplæring som for eksempel har en voldelig eller truende adferd, og som utgjør en 
potensiell fare for seg selv eller sine omgivelser, bør og kan møtes med andre tiltak. Etter 
gjeldende rett kan eleven for eksempel bortvises for en periode eller resten av skoleåret. I 
tillegg kan andre hjelpeinstanser, som barnevern eller politi kobles på. I alvorlige 
voldssaker, vil det uansett ofte være en politisak.  
 
Etter departementet syn bør regelen endres. Det bør ikke lenger være mulig for 
fylkeskommunen å frata en elev retten til videregående opplæring etter § 3-1 i 
opplæringsloven § 3-8 og friskoleloven § 3-10. Departementet mener det samme må 
gjelde for lærlinger og lærekandidater etter § 4-6.  

7.5.3 Departementets forslag 

Departementet foreslår at bestemmelsene om ordensreglement og tiltak ved brudd på 
ordensreglementet flyttes til kapittel 9 A. Det fastsettes en bestemmelse i § 9 A-7 om 
ordensreglement som gjelder både grunnskolen og videregående opplæring (hele 
grunnopplæringen), og en felles bestemmelse om tiltak ved brudd på ordensreglementet i 
§ 9 A-8. Det foreslås at det presiseres i ny § 9 A-8 at tiltak som kan brukes ved brudd på 
ordensreglementet, skal være nevnt i ordensreglementet.  
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Departementet foreslår også en lovendring som sørger for at dersom en elev i 
videregående opplæring kan vises bort for resten av skoleåret må dette være hjemlet i 
ordensreglementet. Vilkåret for å vise bort en elev for resten av skoleåret  knyttes til 
særlige alvorlige brudd på ordensreglementet. Det foreslås videre at en elev ikke lenger 
kan miste retten til videregående opplæring etter § 3-1 i opplæringsloven § 3-8, § 4-6 og 
friskoleloven § 3-10.  
 
I tillegg foreslår departementet omstrukturering og språklige endringer i bestemmelsene, 
men dette endrer ikke på det materielle innholdet.  

7.6 Straffansvar  

7.6.1 Gjeldende rett 

Dagens kapittel 9a inneholder hjemmel for straff i § 9a-7. Etter denne bestemmelsen kan 
den som uaktsomt eller forsettlig bryter kravene i kapittel 9a, straffes med bøter eller 
fengsel i opptil tre måneder. Etter reglene i straffeloven § 15 vil medvirkning kunne 
straffes på samme måte. Foreldelsesfristen for saker om psykososialt skolemiljø er 5 år.  

7.6.2 Departementets vurderinger  

I dag gjelder bestemmelsen om straffansvar for hele kapittel 9a. Det er ikke gjort en 
konkretisering av hvilke bestemmelser man kan straffes for å bryte. Dette er uheldig 
ettersom det i et straffebud bør angis konkret hvilke plikter man kan straffes for å bryte. I 
realiteten er det mange av bestemmelsene som det ikke er mulig å sanksjonere med straff, 
eller som det er lite hensiktsmessig å knytte straffansvar til. Eksempler på dette er 
bestemmelsene om elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet (§ 9a-5), informasjonsplikt og 
uttalerett (§ 9a-6) og skolefritidsordning (§ 9a-9). Departementet foreslår derfor å 
presisere hvilke bestemmelser i kapittel 9 A som er aktuelle for straffansvar. 
 
Bestemmelsen om det fysiske miljøet i dagens § 9a-2 i opplæringsloven, er i stor grad en 
lovfesting av kravene som framgår av forskrift 1.12.1995 nr. 928 om miljørettet helsevern 
i barnehager og skoler mv. Overtredelse av denne forskriften kan straffes, jf. forskriften § 
28. Det er også knyttet sanksjoner og straff til overtredelser av plan- og bygningsloven, 
som blant annet vil gjelde for oppføring av skolebygg. Det er i forskriften og i plan- og 
bygningsloven gitt mer detaljerte krav til det fysiske miljøet, enn i opplæringsloven. 
Ettersom brudd på kravene til det fysiske miljøet allerede er straffesanksjonert etter disse 
reglene, mener departementet at det ikke er behov for å knytte straffebestemmelsen i 
opplæringsloven til brudd på kravene til det fysiske miljøet i ny § 9 A-6.   
 
Departementet foreslår at straffansvaret knyttes til brudd på den overordnede 
bestemmelsen om rett til et godt og trygt skolemiljø (ny § 9 A-2) og brudd på skolens 
aktivitetsplikt (ny § 9 A-4). Den overordnede bestemmelsen angir elevenes rett til et trygt 
og godt skolemiljø, og straffebestemmelsen bør knyttes til straffbare forsømmelser av 
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denne plikten. Aktivitetsplikten skal sørge for at elevenes rett til et trygt og godt 
skolemiljø blir ivaretatt, og departementet mener straffebestemmelsen også bør knyttes til 
straffbare forsømmelser av denne plikten. Bestemmelsen som pålegger skolene å jobbe 
systematisk for å oppfylle elevenes rett (ny § 9 A-3), bidrar til å oppfylle elevenes 
konkrete rettigheter. Ettersom skolen kan straffes for brudd den overordnede 
rettighetsbestemmelsen og aktivitetsplikten, er det etter departementets vurdering ikke 
behov for å straffesanksjonere denne bestemmelsen.  
 
Departementet foreslår også at andre ledd bare henviser til den særskilte foreldelsesfristen 
for saker om psykososialt skolemiljø. Straffelovens øvrige regler om foreldelse gjelder i 
øvrige tilfeller og departementet mener det ikke er grunn til å henvise til disse særskilt i 
opplæringsloven.  

7.6.3 Departementets forslag 

Departementet foreslår at straffebestemmelsen knyttes til brudd på elevenes rett til et trygt 
og godt skolemiljø (ny § 9 A-2) og skolens aktivitetsplikt (ny § 9 A-4). Det foreslås 
dessuten språklige endringer i bestemmelsen.  

7.7 Erstatningsansvar og bevisbyrde 

7.7.1 Gjeldende rett 

En skoleeier kan bli erstatningsansvarlig for sine ansattes handlinger eller unnlatelser etter 
skadeerstatningsloven kapittel 2. Opplæringsloven § 9a-8 fastsetter at bevisbyrden i saker 
om elevenes psykososiale skolemiljø skal være delt. Dette innebærer at dersom det er 
forhold som gir grunn til å tro at skoleeier ikke har oppfylt reglene i kapittel 9a eller i 
medhold av denne, skal disse forholdene legges til grunn med mindre skoleeieren 
sannsynliggjør noe annet.  

7.7.2 Departementets vurderinger  

Departementet foreslår å ta ut henvisningen til skadeerstatningsloven. At denne lovens 
regler gjelder for saker om psykososialt skolemiljø er ikke tvilsomt. Det er også fastslått i 
høyesterettspraksis blant annet i en dom mot Kristiansand kommune (Rt. 2012 s. 146), og 
flere dommer fra ulike ting- og lagmannsretter. Det er derfor etter departementets 
oppfatning ikke nødvendig å henvise til det i opplæringsloven. I stedet konsentreres 
lovteksten i forslaget til ny § 9 A-14 om regelen om delt bevisbyrde. Regelen om delt 
bevisbyrde videreføres uten materielle endringer.  

7.7.3 Departementets forslag 

Departementet foreslår språklige endringer i bestemmelsen om erstatningsansvar og 
bevisbyrde. Innholdet i dagens bestemmelse videreføres, men lovteksten forenkles.  
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8 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Flere sider ved lovforslaget til endringer i kapittel 9 A om skolemiljø bidrar til å klargjøre 
rettstilstanden sammenlignet med dagens regler. Det kan innebære mindre tvil om 
bestemmelsens innhold, og med det at mindre ressurser brukes til rettsavklaring. At det vil 
være behov for oppdatering av instrukser, veiledninger og informasjonsmateriell i samsvar 
med det foreslåtte regelverket må påregnes. Dette er ikke en ny situasjon eller oppgave for 
den statlige utdanningsadministrasjonen, og må løses innenfor eksisterende budsjetter.  
 
Informasjonsplikt 

Departementet foreslår å gi skolene en plikt til å informere elever i tillegg til foreldre om 
rettighetene i kapittel 9 A og om muligheten til å melde en sak til fylkesmannen.  
Det foreslås ikke krav til tidspunkt eller form for informasjonen, men departementet 
forutsetter at skolene finner en måte å gjøre dette på som sikrer at formålet med bestemmelsen 
blir oppfylt. Skolene pålegges en ny plikt, men departementet antar at dette ikke vil innebære 
vesentlige administrative konsekvenser for skolene.  
 
Aktivitetsplikt 

Forslaget innebærer at skolen ikke lenger skal fatte enkeltvedtak i saker om elevers 
psykososiale skolemiljø. Det forventes derfor behov for mindre ressursbruk til 
administrasjon for skolene. Skolene trenger ikke lenger å bruke tid og ressurser på å 
overholde de formelle kravene til enkeltvedtak i slike saker. Forslaget kan også medføre 
behov for mindre ressursbruk til administrasjon på skoleeiernivå. Det skyldes at det i noen 
kommuner og fylkeskommuner er rutine for at klager over skolens vedtak forberedes på 
skoleeiernivå før de videresendes til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven § 33. Med 
forslaget til ny aktivitetsplikt og en ny håndhevingsordning, vil disse administrative 
kostnadene for skoleeier reduseres. De administrative kostnadene som tilkommer for å 
opplyse håndhevingsmyndighetens sak, antas ikke å overstige de administrative 
kostnadene knyttet til dagens saksforberedelser i en klagesak.  
 
Selv om det fortsatt vil være behov for at skolene dokumenterer de tiltakene som vurderes 
og settes inn, blant annet for å kunne legge fram i en eventuell sak som meldes til 
fylkesmannen, vil de administrative kostnadene knyttet til dette ikke overstige den 
tidligere plikten til å fatte enkeltvedtak.  
 
Håndhevingsordningen 

Håndhevingsordningen skal være så enkel, rask og trygg som mulig. For å oppnå dette må 
både kompetansen og kapasiteten hos håndhevingsorganene styrkes.  
 
Hvor stor kostnad en slik styrking vil kunne innebære avhenger av hvor mange saker man 
kan forvente at meldes til fylkesmannen. Dette er det svært vanskelig å anslå. Relevante 
tall og opplysninger er:  
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- I Elevundersøkelsen 2015 oppga 3,7 prosent av elevene i grunn- og videregående 
skoler at de ble mobbet to eller flere ganger i måneden. Det tilsvarer ca. 30 400 elever.  

- Fylkesmannen behandlet 184 klagesaker i 2015. Det har vært en jevn økning i antall 
klager over tid. Det finnes ikke eksakte tall på fylkesmannsembetenes ressursbruk 
knyttet til behandling av klager etter opplæringsloven § 9a-3. Svært omtrentlige 
estimater viser at embetene til sammen brukte drøye 12 årsverk til denne typen 
klagesaksbehandling i 2015.  

- Andre aktører, blant annet Barneombudet, FUG og andre interesseorganisasjoner, 
mottar også henvendelser fra barn og foreldre om mobbing i skolen. Det er ikke kjent 
hvor mange av dem som henvender seg til disse aktørene, som også har klaget til 
fylkesmannen. Det er derfor usikkert om dette er en type saker som allerede er dekket 
av klageordningen, eller om potensielt vil komme i tillegg dersom 
håndhevingsordningen endres.  

- I Sverige var antallet klager 1 544 i 2015. Antall klagesaker har vokst vesentlig siden 
klageordningen ble lagt om i 2006.  

 
Det finnes ikke oversikt over hvor mange enkeltvedtak etter dagens § 9a-3 tredje ledd som 
fattes i norsk skole hvert år. I Sverige utgjør antall klagesaker til Barn och elevombudet 
om lag 1,7 prosent av antall elever som oppgir å bli mobbet. (Kilde: Skolenkäten 2014,  
7 prosent, det vil si ca. 90 000 elever rapporterte om mobbing i skolen.) Samme andel vil 
gi ca. 517 klagesaker i Norge. Å bruke dette tallet direkte er imidlertid vanskelig ettersom 
både regelverket, skolesystemet, forvaltningssystemet og andre tiltak og innsatser på feltet 
er ulike i Norge og Sverige. Det må også tas hensyn til at forholdstallet i Sverige gjelder 
for 2015, nesten ti år etter at klageordningen ble endret. 
 
Departementet regner med at det med den nye håndhevingsordningen vil komme flere saker 
til fylkesmannen enn det gjør i dagens system. Det vises også til at det innenfor dagens 
system har vært en økning i antall klagesaker, hele 40 prosent bare det siste året. Det tas 
dessuten høyde for at saksbehandlingen skal være rask og effektiv. At fylkesmannen og 
Utdanningsdirektoratet skal kunne ta i bruk tvangsmulkt tilsier også høyere ressursbruk enn 
dagens klageordning innebærer. Det vil være behov for kompetansehevende tiltak for 
tjenestemennene som skal praktisere reglene, både når det gjelder håndhevingsordning etter  
§ 9 A-5 og tvangsmulkt etter § 9 A-11. 
 
Basert på dette anslår departementet at kostnaden knyttet til å styrke 
håndhevingsmyndighetenes kompetanse og kapasitet beløper seg til 17 millioner kroner 
årlig. Departementet legger til grunn en ressursøkning på gjennomsnittlig ett årsverk per 
fylkesmannsembete og dessuten midler til Utdanningsdirektoratet. 
 
Departementet vil dessuten påpeke at, ved å foreslå at oppgaven legges til fylkesmannen 
og Utdanningsdirektoratet, er det tatt høyde for at ressursene kan benyttes relativt 
fleksibelt. Avhengig av hvor mange saker som bringes inn og deres karakter, kan 
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håndhevingsorganene allokere ressurser til oppgaven etter behov. Ved lav pågang kan 
ressursene utnyttes til andre oppgaver i organisasjonen til nytte for samme mål og 
målgruppe. Samtidig forutsetter departementet at fylkesmannen allerede har høy 
kompetanse og dessuten gode løsninger for samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av 
embetene. Dette tilrettelegger for at ressursbruken er effektiv.  
 
Tidspunkt for ikrafttredelse av lovforslag om ny håndhevingsordning vil vurderes i 
forbindelse med utarbeidelsen av de årlige statsbudsjettene. 
 
Tvangsmulkt 

En hjemmel for tvangsmulkt har i seg selv ikke økonomiske eller administrative 
konsekvenser for skoleeierne. Skoleeiere som etterkommer pålegg om retting og tiltak vil 
ikke rammes av tvangsmulkt. Tvangsmulkt vil bare bli aktuelt dersom skoleeier ikke 
oppfyller påleggene de er ilagt. Skoleeiere har dermed rikelig adgang til å unngå 
betalingsplikt ved tvangsmulkt. Eventuelle betalingskrav som påløper fordi skoleeier ikke 
har sørget for at aktivitetsplikten blir oppfylt i sine skoler og dessuten ikke har innrettet 
seg etter pålegg fra håndhevingsmyndigheten, er en tilsiktet negativ økonomisk 
konsekvens for skoleeier.  
 
For den statlige forvaltningen vil en hjemmel for tvangsmulkt innebære administrative 
konsekvenser. Saksbehandling av saker om tvangsmulkt vil kreve ressurser. Kostnader 
forbundet med dette er inkludert i estimatene for styrkingen av kompetansen og kapasiteten i 
håndhevingsordningen.  
 
Etter departementets oppfatning vil klarere hjemler for pålegg og den nye hjemmelen for 
tvangsmulkt, føre til en mer effektiv håndheving av skolens aktivitetsplikt. Det vil i så fall 
føre til at elevens rett til å ha det trygt og godt på skolen blir bedre ivaretatt. Mobbing og 
andre krenkelser kan føre til lavere læringsutbytte, dårligere psykisk helse og andre negative 
konsekvenser for elever. Deres nærmeste blir også rammet. Bedre læringsmiljø og reduksjon i 
mobbing og krenkelser i skolen vil således ha store positive konsekvenser for enkeltelevene 
og deres nærmeste. På sikt må dette antas blant annet å føre til bedre arbeidsmarkedsutfall. 
Dette vil igjen ha positive samfunnsøkonomiske effekter.  

9 Merknader til lovforslaget 

9.1 Merknader til bestemmelser i opplæringsloven  

Til § 2-12 Private grunnskoler 

Videreføring av dagens § 2-12. Endringen i tredje ledd er en oppdatering av henvisingen 
til kapitlet om elevenes skolemiljø.  
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Til § 4-6 Endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt 

Dagens femte ledd er tatt ut, og dagens sjette til niende ledd blir da femte til åttende ledd. 
Ordlyden i det nye femte ledd er endret. Det er ikke lenger mulig å vedta tap av rett til 
videregående opplæring etter § 3-1 i forbindelse med heving av lærekontrakt eller 
opplæringskontrakt. Lærlinger eller lærekandidater som avslutter sin lærekontrakt, enten 
av egen vilje eller etter krav fra lærebedriften, beholder dermed retten til videregående 
opplæring etter § 3-1. Lærlingen eller lærekandidaten kan imidlertid ikke vente at 
fylkeskommunen finner plass til vedkommende før ved neste ordinære opptak til 
videregående opplæring.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.5.  
 
Til § 9 A-1 Verkeområde for kapitlet 

Bestemmelsen er ny, og beskriver virkeområdet for hele kapittel 9 A. Ordlyden slår fast at 
reglene i kapittel 9 A gjelder for elever i grunnskolen og videregående skole, også når 
grunnskoleelevene deltar i leksehjelpordninger eller SFO opprettet etter opplæringsloven.  
At kapitlet også gjelder for elever som deltar i leksehjelpordningen er en utvidelse av 
tidligere virkeområde. For skolefritidsordninger og leksehjelpordninger er det uttrykkelig 
sagt at kapitlet gjelder med unntak av reglene i §§ 9 A-9 og 9 A-10.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.2.  
 
Til § 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø  

I første punktum slås det fast at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. Skolemiljø favner både det fysiske og psykososiale miljøet. 
Skolemiljøet skal ha en positiv virkning og gi den enkelte elev gode muligheter for læring 
og trivsel.  
 
I andre punktum presiseres det at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, 
diskriminering, trakassering eller annen krenkelse. Dette er en presisering og videreføring 
av gjeldende rett. Krenkelsesbegrepet i opplæringsloven er vidt og det omfatter også ord 
og handlinger som ikke er verken regelmessige eller ondsinnede. Det avgjørende er om 
hendelsene kan oppleves plagsomme eller krenkende for den eleven som blir utsatt for 
det. Det kan dessuten omfatte både mer aktive handlinger og verbale uttrykk rettet direkte 
mot eleven, men også unnlatelser eller mer passiv opptreden som utestenging, isolering og 
baksnakking. 
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 3.  
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Til § 9 A-3 Systematisk arbeid 

Videreføring av § 9a-4, med språklige endringer. I første punktum er innholdet i dagens  
§ 9a-3 første punktum og § 9a-4 første punktum samlet. I andre punktum står det eksplisitt 
at ansvaret for arbeidet ligger hos rektor, ikke skoleledelsen.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.3.  
 
Til § 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Aktivitetsplikten gjelder for dem som er fast eller midlertidig ansatt i skolen eller som 
regelmessig oppholder seg der. Den gjelder også for ansatte eller dem som regelmessig 
oppholder seg i skolefritidsordning og leksehjelpordning opprettet etter opplæringsloven. 
 
Første ledd fastslår alle ansattes plikt til å følge med på hvordan elevene har det på skolen.  
 
Andre ledd fastslår skolens aktivitetsplikt dersom ansatte får mistanke om eller kjennskap til 
noe som de vurderer som en krenkelse gjennom ord eller handling. Det er hva den ansatte 
vurderer som en krenkelse – etter en objektiv vurdering – som her gir grunnlag for videre 
handling. Det slås imidlertid fast i tredje ledd at dersom en elev selv sier ifra om at han eller 
hun utsettes for krenkelser eller ikke har det trygt og godt på skolen, skal saken alltid 
undersøkes. Undersøkelsene skal iverksettes umiddelbart. Hvor grundig en mistanke skal 
undersøkes vil bero på et skjønn, avhengig av formålet og hva slags situasjon man står 
overfor. 
 
Skolens ledelse skal varsles dersom det er nødvendig. Om varsling er nødvendig skal ikke 
tolkes strengt. Hva som er nødvendig er blant annet avhengig av krenkelsens alvor, om den 
gjentar seg, den konkrete situasjonen forøvrig og om den ansatte mener at noen andre eller 
flere ansatte ved skolen står nærmere til å vurdere eller handle videre i saken. Med skolens 
ledelse menes normalt skolens rektor. Rektor kan fastsette at en annen person i skolens ledelse 
skal ta imot slike varslinger, men rektor er ansvarlig for at varslingene håndteres på en 
forsvarlig måte. 
 
Den ansatte skal, om mulig, gripe inn for å stanse krenkelser. Plikten til å gripe inn er 
knyttet til krenkelser den ansatte selv er vitne til og som fortsatt pågår. Om det faktisk er 
mulig å gripe inn og stanse krenkelsen, er avhengig av krenkelsen og situasjonen. Den 
type handling som ligger i plikten til å gripe inn, er ikke det samme som å sette inn tiltak. 
Det er ikke en plikt til å gripe inn dersom det innebærer en fare for den ansatte selv. I slike 
tilfeller der derimot den ansattes varslingsplikt desto mer aktuell.  
 
Skoleeier skal varsles i alvorlige tilfeller. Dette vil være saker hvor det er naturlig og 
hensiktsmessig at skoleeier blir involvert, for eksempel i alvorlige saker om krenkelser eller 
saker som har vart i lang tid uten at skolen har fått til en løsning. Det er rektor ved skolen som 
skal varsle skoleeier.   
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I tredje ledd understrekes det at når eleven selv forteller om krenkelser han eller hun utsettes 
for eller at eleven av andre grunner ikke opplever at det er trygt og godt på skolen, skal saken 
alltid undersøkes. Hvor grundig en sak skal undersøkes vil være avhengig av den konkrete 
situasjonen og elevens beskrivelse. 
 
Fjerde ledd fastslår skolens plikt til å sette inn tiltak som stanser krenkelser og sikrer at eleven 
kan ha et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Kravet til hvilke tiltak som skolen skal sette i 
verk er knyttet til tiltakenes virkning. Hvilke tiltak som kan være aktuelle og egnede i en sak, 
må avgjøres etter en konkret og faglig vurdering. Skoleeier skal sørge for at alle som er 
omfattet av aktivitetsplikten har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse til å gjøre de 
vurderingene som er nødvendige og sette i verk tiltak som virker etter hensikten. 
Aktivitetsplikten vil være oppfylt når skolen har gjort alt eleven og foreldrene med rimelighet 
kan kreve av den i form av tiltak og tilrettelegging for at eleven skal kunne ha et trygt og godt 
skolemiljø. Det ligger i ordlyden «kan ha det trygt og godt på skolen». Men det kan også være 
tilfeller der aktivitetsplikten er oppfylt selv om eleven ikke opplever å ha et trygt og godt 
skolemiljø. Det avgjørende er om alle forhold knyttet til elevens skolehverdag objektivt sett er 
slik at eleven kan ha det trygt og godt på skolen.  
 
I femte ledd fastslås at rektor straks skal varsles dersom en ansatt har mistanke om eller 
kjennskap til at andre ansatte krenker elever. Det framgår videre at rektor skal varsle 
skoleeieren. Hvis krenkelsen utøves av en i skolens ledelse, skal den ansatte ikke varsle 
rektor, men skoleeieren. Både undersøkelser og tiltak, begge deler omtalt i andre og tredje 
ledd, skal straks bli iverksatt. 
 
For øvrig vises til departementets vurderinger i kapittel 4.  
 
Til § 9 A-5 Oppfølging av at skolen har brote aktivitetsplikta si 

Første ledd slår fast at en elev eller foreldrene til en elev som mener skolen har brutt 
aktivitetsplikten i § 9 A-4, kan melde saken til fylkesmannen. Saken må likevel først være tatt 
opp med skolen. Det er ikke et vilkår at saken skal være tatt opp med skoleeier. Eleven kan, 
uavhengig av alder, melde saken til fylkesmannen uten sine foreldres samtykke eller 
kjennskap. Foreldrenes rett til å melde saken inn gjelder uavhengig av hvem av dem som har 
daglig omsorg for barnet. Eleven eller foreldrene kan også peke ut en annen person til å melde 
saken til fylkesmannen, på elevens vegne. I saker der barneverntjenesten har overtatt 
omsorgen for et barn, kan barneverntjenesten melde saken til fylkesmannen, jf. 
opplæringsloven § 15-6. Det stilles ikke formkrav til hvordan saken skal meldes til 
fylkesmannen.  
 
Andre ledd første og andre punktum gir eleven og foreldre en rett til å få spørsmålet om 
skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt etter § 9 A-4 realitetsvurdert. Saken kan avvises 
dersom eleven eller foreldrene ikke først har tatt saken opp med skolen, jf. første ledd. 
Saken skal også avvises dersom den ikke gjelder elevens aktuelle psykososiale skolemiljø 
og skolens aktivitetsplikt. For at fylkesmannen skal kunne behandle saken må eleven og 
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skolen det gjelder være navngitt. Fylkesmannens veiledningsansvar etter 
forvaltningsloven § 11 gjelder. Dette kan innebære å hjelpe elever eller foreldre med legge 
fram saken for forvaltningen. Avvisningsvedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 
tredje ledd.  
 
Når fylkesmannen realitetsbehandler saken må fylkesmannen ta stilling til om skolen har 
oppfylt sin aktivitetsplikt etter § 9 A-4. Dette vil være en faglig vurdering av om skolen 
har gjort det som med rimelighet kunne forventes ut fra tilgjengelig kunnskap og kravene i 
regelverket. Se for øvrig merknaden til § 9 A-4.  
 
I andre ledd tredje punktum er fylkesmannen gitt myndighet til å kreve overlevert alle 
opplysninger som er nødvendige for å behandle saken. Opplysningene kan kreves 
overlevert muntlig eller skriftlig. Innsynsretten gjelder uavhengig av lovpålagt 
taushetsplikt både etter forvaltningsloven og særlover. Fylkesmannen kan sette en frist for 
når opplysningene skal være overlevert. I henhold til Lovavdelingens uttalelse 2011/202 
gjelder ikke forvaltningsloven § 14 overfor kommuner og fylkeskommuner, men den vil 
gjelde overfor private grunnskoler og friskoler.  
 
I andre ledd fjerde punktum er det understreket at involverte elever skal bli hørt i saken. 
Det samme framgår også av Grunnloven § 104. Hvilke barn som skal høres og hvordan vil 
bero på den konkrete saken og barnas alder og modenhet. Både den eleven som har meldt 
saken til fylkesmannen og andre som er direkte påvirket og involvert i saken eller 
fylkesmannens avgjørelse omfattes av lovens krav.  
 
Tredje ledd første punktum gir fylkesmannen myndighet til å pålegge skoleeiere å bringe 
brudd på aktivitetsplikten i § 9 A-4 til opphør, enten gjennom pålegg om retting eller 
pålegg om konkrete tiltak. Påleggskompetansen er ikke avgrenset til grove eller gjentatte 
brudd på loven. Pålegg kan ilegges uavhengig av skyld hos den ansvarlige. Pålegget skal 
rettes mot skoleeier, men vil som regel kreve aktivitet på skolenivå. Pålegg om retting er 
et krav mot skoleeier om å rette opp det ulovlige forholdet. Det vil være opp til skoleeier å 
finne fram til tiltak og løsninger som sikrer at loven oppfylles. Ved pålegg om tiltak er det 
fylkesmannen som fastsetter konkrete tiltak. Tiltaket skal være egnet til å bringe det 
ulovlige forholdet til opphør, og sikre at eleven kan ha et trygt og godt psykososialt 
skolemiljø. Det vises for øvrig til merknaden til § 9 A-4.  
 
Tredje ledd andre punktum pålegger fylkesmannen å fastsette en frist for å oppfylle 
pålegget. Fristen skal angis presist. Det vil ikke være i samsvar med formålet at et pålegg 
fastsettes å skulle oppfylles så snart som mulig. Skoleeier bør samtidig gis en frist for å gi 
tilbakemelding til fylkesmannen om at pålegget er etterkommet. Det kan også bes om ulik 
informasjon fra skoleeier som dokumenterer dette. Pålegg er enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven § 2 første ledd når det gir private skoleeiere eller privatpersoner 
rettigheter eller plikter. Rett til å klage på vedtaket reguleres av forvaltningsloven § 28. 
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Fjerde ledd gir den eleven eller de foreldrene som har meldt saken til fylkesmannen, rett 
til å klage på alle fylkesmannens avgjørelser i saken. Kommuner og fylkeskommuner gis 
lik rett til å klage på pålegg om retting og pålegg om tiltak som private skoleeiere og som 
i tilsynssaker. Forvaltningslovens regler om saksbehandling for enkeltvedtak og om 
klagebehandling skal gjelde, det vil si forvaltningsloven kapittel IV, V, VI og §§ 41 og 42.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 5.  
 
Til § 9 A-6 Det fysiske miljøet 

Videreføring av § 9a-2. Bestemmelsen har ny nummerering, men det er ikke gjort 
endringer i bestemmelsen.  
 
Til 9 A-7 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

Videreføring av § 9a-5. Endringene er utelukkende språklige, for at lovteksten skal være 
enklere å forstå. 
 
Til § 9 A-8 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

Første ledd er nytt. Regelen skal sikre at elevene og foreldrene får nok informasjon til å 
vurdere om elevens rettigheter er oppfylt og hvordan de kan gå fram for å sikre at 
rettighetene oppfylles. Det er ikke fastsatt krav til tidspunkt eller form for informasjonen. 
Det forutsettes at skolene finner en egnet måte å gjøre dette på, som sikrer at formålet med 
plikten blir oppfylt. 
 
Andre ledd er en videreføring av § 9a-6 siste ledd. Endringene er utelukkende språklige, 
for at lovteksten skal være enklere å forstå. 
  
Tredje ledd er i hovedsak en videreføring av § 9a-6 første ledd. Det er gjort en endring fra 
foreldrerådet til arbeidsutvalget for foreldrerådet (FAU). Det skal være tilstrekkelig at 
FAU blir informert, i stedet for samtlige elevers foreldre. Det forutsettes at skolene 
uansett tar kontakt med og informerer alle elever og foreldre dersom det er tale om en 
akutt situasjon. 
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.4.  
 
Til § 9 A-9 Ordensreglement 

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett hentet fra både §§ 2-9,  
2-10, 3-7 og 3-8. Gjeldende rettskilder for tolkning av dagens bestemmelser gjelder så 
langt de fortsatt passer. 
 
Første ledd slår fast at alle skoler skal ha et ordensreglement. I ordensreglementet skal 
elevenes rettigheter og plikter være fastsatt, med mindre de framgår av lov eller forskrifter 
eller enkeltvedtak i medhold av lov. Ordensreglementet skal inneholde regler om elevenes 
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atferd, hvilke tiltak som kan brukes dersom elevene bryter med reglene og hvilke krav til 
saksbehandling som gjelder for slike saker. Det er kommunen som har ansvar for å 
fastsette ordensreglement for kommunens offentlig grunnskoler, mens fylkeskommunen 
har ansvar for å fastsette ordensreglement for de offentlige videregående skolene i fylket. 
Ordensreglementet er forskrift etter forvaltningsloven § 2. Kommunen og 
fylkeskommunen kan delegere oppgaven. Se for øvrig Ot. prp. nr. 46 (1997–1998), om  
§§ 2-9 og 3-7.  
 
Andre ledd regulerer rammene for i hvilke tilfeller og med hvilken varighet det kan 
fastsettes i et ordensreglement for en grunnskole at bortvisning kan brukes som reaksjon 
på brudd med reglene i ordensreglementet. At bortvisning må være hjemlet i 
ordensreglementet framgår av § 9 A-10. Elever kan bare bortvises fra undervisningen 
dersom de i alvorlig grad eller flere ganger bryter ordensreglementets regler. Maksimal 
varighet for bortvisningen avhenger av hvilket årstrinn eleven går på.  
 
Tredje ledd regulerer rammene for i hvilke tilfeller og med hvilken varighet det kan 
fastsettes i et ordensreglement for en videregående skole at bortvisning kan brukes som 
reaksjon på brudd med reglene i ordensreglementet. At bortvisning må være hjemlet i 
ordensreglementet framgår av § 9 A-10. Dersom elever i alvorlig grad eller flere ganger 
bryter med ordensreglementets regler kan de bortvises i opptil fem dager. Ved særlig 
alvorlige brudd på reglementet kan de bortvises for resten av skoleåret.  
 
Fjerde ledd pålegger skoleeier en plikt til å sørge for at ordensreglementet blir gjort kjent 
for elevene og foreldrene. Ordensreglementer etter denne bestemmelsen trenger ikke 
kunngjøres i Norsk Lovtidend. Dette er et unntak fra forvaltningslovens kunngjøringskrav 
for forskrifter, jf. forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.5.  
 
Til § 9 A-10 Tiltak ved brot på ordensreglementet 

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett hentet fra både §§ 2-9,  
2-10, 3-7 og 3-8. Gjeldende rettskilder for tolkning av dagens bestemmelser gjelder så 
langt de fortsatt passer. 
 
I første ledd første punktum er det fastslått at alle tiltak som skal kunne brukes overfor 
brudd på ordensreglementet skal være fastsatt der. Dersom elevene bryter med reglene i 
ordensreglementet, kan dette bare møtes med reaksjoner som er hjemlet i 
ordensreglementet selv. I andre punktum er det satt grenser for hva slags type tiltak og 
reaksjoner skolen kan benytte overfor elevene: fysisk refs eller annen krenkende 
behandling av elevene er ikke tillatt. Dette er både en grense for hvilke tiltak som kan 
fastsettes i ordensreglementet, og en tydelig grense for hva som er akseptable tiltak å sette 
inn overfor elevene. Bestemmelsen kan ses i sammenheng med § 9 A-2, som er et uttrykk 
for det samme.  
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Andre ledd påpeker elevens rett til å få forklare seg før et disiplinærtiltak blir iverksatt. 
Bestemmelsen må ses i lys av barns rett til å bli hørt i saker som angår dem, jf. 
Grunnloven § 104.  
 
Tredje ledd regulerer hvem som kan ta avgjørelsen om å bortvise en elev. Før rektor 
vedtar bortvisning, skal han eller hun ha rådført seg med elevens lærer. Bortvisning for 
resten av skoleåret skal vedtas på fylkeskommunalt nivå, ikke skolenivå. Dersom 
skoleeier ikke har fastsatt noe annet, kan rektor gi lærerne myndighet til å bortvise elever 
fra sin egen undervisningsøkt, avgrenset til to sammenhengende klokketimer. Se for øvrig 
Prop. 95 L (2009–2010) merknad til § 2-10. Bortvisning fra undervisningen for mer enn to 
klokketimer, vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler for enkeltvedtak gjelder.  
 
Fjerde ledd slår fast at før en elev bortvises fra undervisningen skal andre tiltak være 
vurdert. Dette gjelder uavhengig av hvor lang bortvisning som er aktuell. Før en elev på 1. 
til 7. årstrinn bortvises, skal elevens foreldre varsles.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.5.  
 
Til § 9 A-11 Tvangsmulkt 

Bestemmelsen er ny og gir fylkesmannen og klageinstansen mulighet til å vedta tvangsmulkt 
for å sikre at skoleeier etterkommer pålegg om retting eller pålegg om tiltak etter § 9 A-5 
tredje ledd.  
 
Første ledd gir myndighet til å vedta tvangsmulkt til fylkesmannen som 
håndhevingsmyndighet etter § 9 A-5 og Utdanningsdirektoratet som klageinstans for 
fylkesmannens vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Første ledd fastslår videre at 
tvangsmulkt bare kan brukes for å sikre gjennomføring av pålegg om retting eller pålegg om 
tiltak etter § 9 A-5 tredje ledd. Formålet tilsier at det bør knyttes tvangsmulkt til pålegg i saker 
der det er grunn til å anta at skoleeier ellers ikke vil oppfylle pålegget innen fristen. Vedtak 
om tvangsmulkt kan gjøres samtidig med pålegget, eller senere. Tvangsmulkten kan knyttes 
til bare et av flere tiltak, dersom det pålegges flere tiltak samtidig.  
 
Tvangsmulkt forutsetter ikke skyld hos skoleeier eller noen skoleeier svarer for, og kan 
ilegges uavhengig av omfanget av bruddet på § 9 A-4. Tvangsmulkt regnes ikke som straff 
etter EMK. 
 
Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet vurderer i det enkelte tilfelle om det skal knyttes 
tvangsmulkt til pålegg, om tvangsmulkten skal fastsettes som løpende mulkt eller 
engangsbeløp og størrelsen på mulkten. Vurderingen må ta hensyn til at det skal skapes nok 
press på skoleeier til at pålegget etterleves. Tvangsmulkten skal være så stor at den er et 
effektivt pressmiddel, uten å være urimelig. Skoleeier bør finne det uholdbart å forholde seg 
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passiv til pålegget. Tvangsmulktens størrelse bør være så høy at den, med en viss margin, 
overskrider den gevinsten skoleeier kan ha av ikke å oppfylle pålegget. For at skoleeier skal 
kunne gjøre denne beregningen skal tvangsmulktens størrelse fastsettes så entydig som mulig.  
 
Andre ledd fastslår at tvangsmulkten løper fra fristen for å etterkomme pålegget, og til 
pålegget er etterkommet. Tvangsmulkten knytter seg direkte til etterlevelse av pålegget, ikke 
til bruddet på aktivitetsplikten som er grunnlag for pålegget. At tvangsmulkten opphører å 
løpe betyr derfor ikke nødvendigvis at saksforholdet er i samsvar med loven. Fortsatt brudd 
på kravet i § 9 A-4 siste ledd, kan følges opp med pålegg om andre tiltak eller pålegg om 
retting etter § 9 A-5 tredje ledd for å bringe det ulovlige forholdet til opphør. 
 
Tvangsmulkten løper ikke dersom å oppfylle pålegget er umulig på grunn av forhold som ikke 
skyldes skoleeier eller er utenfor skoleeiers kontroll. Det vil ikke være kurant for skoleeier å 
påberope seg at det er vanskelig eller dyrt å oppfylle pålegget. At det viser seg å være umulig 
å oppfylle pålegget innen fristen fordi skoleeier planla og satte i verk et tiltak for sent til å 
rekke fristen, frir heller ikke skoleeier fra tvangsmulkten.  
 
Avgjørelser om tvangsmulkt er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd når de 
retter seg mot privatpersoner eller private skoleeiere. Vedtaket kan påklages etter 
forvaltningslovens regler om klagerett i § 28.  
 
Tredje ledd sikrer at også kommuner og fylkeskommuner kan klage på avgjørelser om 
tvangsmulkt. Forvaltningslovens regler om saksbehandling for enkeltvedtak og om 
klagebehandling skal gjelde, det vil si forvaltningsloven kapittel IV, V, VI og §§ 41 og 42.   
 
Fjerde ledd inneholder hjemmel til å gi forskrifter med nærmere regler om tvangsmulkt. For å 
legge til rette for ensartet forvaltningspraksis vil det være aktuelt å gi forskrifter om valg av 
type tvangsmulkt, løpende mulkt eller engangsbeløp, og standardiserte størrelser på 
tvangsmulkten. Gjennom forskrift kan det også fastsettes at mulkten ikke skal være urimelig. 
Det kan også tas inn i forskrift at fylkesmannen eller klageinstansen i særlige tilfeller kan 
redusere eller frafalle påløpt mulkt.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 6.  
 
Til § 9 A-12 Straffansvar 

Bestemmelsen er en videreføring av § 9a-7, men det konkretiseres hvilke bestemmelser i 
kapittel 9 A som er aktuelle for straffansvar. Straffebestemmelsen knyttes til brudd på 
elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø (§ 9 A-2) og skolens aktivitetsplikt (§ 9 A-4). I 
tillegg er det gjort språklige endringer i bestemmelsen. At straffebestemmelsen bare knytter 
seg til to av bestemmelsene i kapittel 9 A, og ikke hele kapittel 9 A, er en endring av materiell 
rett. Endringen vil imidlertid ha liten betydning i praksis. 

Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.6.  
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Til § 9 A-13 Erstatningsansvar og bevisbyrde 

Bestemmelsen er en videreføring av dagens § 9a-8. Endringene departementet foreslår er 
utelukkende språklige, for at lovteksten skal være enklere å forstå.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.7.  
 
Til § 9 A-14 Forskrift om skolemiljøet  

Videreføring av § 9a-10 med språklige endringer.  
 
Til § 15-2 Særlege reglar om klageinstans 

Videreføring av dagens § 15-2. Endringen i andre ledd er en oppdatering av henvisingene 
til regler der skolen fatter enkeltvedtak og departementet er klageinstans.  

9.2 Merknader til bestemmelser i friskoleloven  

Til § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø   

Det foreslås ingen endringer i første ledd.  
 
Endringen i andre ledd er en oppdatering av henvisingene til reglene i opplæringsloven 
kapittel 9 A. Henvisningen om at departementet er klageinstans er presisert til de to 
aktuelle bestemmelsene § 9 A-8 (bortvisning) og § 9 A-10 (klager på skolens enkeltvedtak 
om det fysiske skolemiljøet).  
 
Til § 3-9 Ordensreglement 

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Gjeldende rettskilder for 
tolkning av dagens bestemmelser gjelder så langt de fortsatt passer. 
 
Første ledd slår fast at alle skoler skal ha et ordensreglement. I ordensreglementet skal 
elevens rettigheter og plikter være fastsatt, med mindre de framgår av lov eller forskrifter 
eller enkeltvedtak i medhold av lov. Ordensreglementet skal inneholde regler om elevenes 
atferd, hvilke tiltak som kan brukes dersom elevene bryter med reglene og hvilke krav til 
saksbehandling som gjelder for slike saker. Det er skolens styre som fastsetter 
ordensreglementet, jf. § 5-2 andre ledd bokstav d.  
 
Andre ledd regulerer rammene for i hvilke tilfeller og med hvilken varighet det kan 
fastsettes i et ordensreglement at bortvisning kan brukes som reaksjon på brudd med 
reglene i ordensreglementet. At bortvisning må være hjemlet i ordensreglementet framgår 
av § 3-10. Elever kan bare bortvises fra undervisningen dersom de i alvorlig grad eller 
flere ganger bryter med ordensreglementets regler. Maksimal varighet for bortvisningen 
avhenger av hvilket årstrinn eleven går på. Ved særlig alvorlige brudd på reglementet kan 
elever i videregående bortvises for resten av skoleåret.  
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Tredje ledd pålegger skolen en plikt til å sørge for at ordensreglementet blir gjort kjent for 
elevene og foreldrene.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.4.  
  
Til § 3-10 Tiltak etter brot på ordensreglementet  

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Gjeldende rettskilder for 
tolkning av dagens bestemmelser gjelder så langt de fortsatt passer. 
 
I første ledd første punktum er det fastslått at alle tiltak som skal kunne brukes overfor 
brudd på ordensreglementet skal være fastsatt der. Dersom elevene bryter med reglene i 
ordensreglementet, kan dette dermed bare møtes med reaksjoner som er hjemlet i 
ordensreglementet selv. I andre punktum er det satt grenser for hva slags type tiltak og 
reaksjoner skolen kan benytte overfor elevene: fysisk refs eller annen krenkende 
behandling av elevene er ikke tillatt. Dette er både en grense for hvilke tiltak som kan 
fastsettes i ordensreglementet, og en tydelig grense for hva som er akseptable tiltak å sette 
inn overfor elevene. Bestemmelsen kan ses i sammenheng med opplæringsloven § 9 A-2, 
som er et uttrykk for det samme.  
 
Andre ledd påpeker elevens rett til å få forklare seg før et disiplinærtiltak blir iverksatt. 
Bestemmelsen må ses i lys av barns rett til å bli hørt i saker som angår dem, jf. 
Grunnloven § 104.  
 
Tredje ledd regulerer hvem som kan ta avgjørelsen om å bortvise en elev. Før daglig leder 
vedtar bortvisning skal han eller hun ha rådført seg med elevens lærer. Bortvisning for 
resten av skoleåret skal vedtas av fylkeskommunen. Norske videregående friskoler i 
utlandet vedtar likevel selv bortvisning også for resten av året. Dersom styret ikke har 
fastsatt noe annet, kan daglig leder gi lærerne myndighet til å bortvise elever fra sin egen 
undervisningsøkt, avgrenset til to sammenhengende klokketimer.  
 
Fjerde ledd slår fast at før en elev bortvises fra undervisningen skal andre tiltak være 
vurdert. Dette gjelder uavhengig av hvor lang bortvisning som er aktuell. Før en elev på 1. 
til 7. årstrinn bortvises, skal elevens foreldre varsles.  
 
Femte ledd viser til at bortvisning fra undervisningen vil være et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven § 2, og forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak  
gjelder. Departementet er klageinstans.  
 
Se for øvrig departementets vurderinger i kapittel 7.4.  
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10 Lovforslag  

10.1 Endringer i opplæringsloven 

I lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) foreslår følgende endringer:  
 
§ 2-9 oppheves. 
 
§ 2-10 oppheves. 
 
§ 2-12 tredje ledd skal lyde: 

For private grunnskolar gjeld også §§ 2-2, 2-5 første, andre, tredje og sjette ledd, 2-
11, 8-2, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, kapittel 9 A, §§ 10-1, 10-2, 10-6, 10-6a, 10-9, 11-1, 
11-2, 11-3,11 11-4, 11-7, 11-10, 13-3b, 13-7a, 13-10, 14-1, 14-4, 15-3 og 15-4. 
 
§ 3-7 oppheves. 
 
§ 3-8 oppheves. 
 
§ 4-6 femte ledd oppheves. Nåværende sjette til niende ledd blir femte til åttende ledd.  
 
§ 4-6 femte ledd skal lyde:  

Før det blir gjort vedtak om heving etter krav frå lærebedrifta, skal lærlingen eller 
lærekandidaten kunne forklare seg munnleg for den som skal gjere vedtaket. 
 
Kapittel 9a skal lyde:  

Kapittel 9 A Elevane sitt skolemiljø 
 
§ 9 A-1 Verkeområde for kapitlet  
 Kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande skolen. For elevar 
som deltek i leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar oppretta i medhald av lova her, 
gjeld kapitlet med unntak av §§ 9 A-9 og 9 A-10.  

§ 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø  
 Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og 
læring. Skolane skal ha nulltoleranse mot mobbing, vald, diskriminering, trakassering og 
anna krenking.  

§ 9 A-3 Systematisk arbeid  
Skolen skal arbeide jamt og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken 

til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for 
at dette blir gjort. 
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§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre eit trygt og godt psykososialt skolemiljø  
Alle tilsette ved skolen skal følgje med på om elevane har det trygt og godt på 

skolen.  
Ein tilsett som får mistanke om eller kjennskap til at ein elev blir krenkt eller på 

andre måtar ikkje har det trygt og godt på skolen, skal snarast undersøkje saka og varsle 
skoleleiinga om det trengst. Om det er mogleg, skal den tilsette sjølv gripe inn. Rektor 
skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.  

Dersom ein elev seier frå at han eller ho ikkje har det trygt og godt på skolen, skal 
saka alltid undersøkjast.  

Skolen skal setje ein stoppar for krenkingar og syte for at eleven kan ha det trygt 
og godt på skolen.  

Ein tilsett som får mistanke om eller kjennskap til at ein tilsett krenker ein elev, 
skal straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom ein i leiinga ved skolen 
står bak åtferda, skal den tilsette som har mistanke om eller kjennskap til krenkinga varsle 
skoleeigaren direkte. Undersøking og tiltak etter andre og tredje ledd skal iverksetjast 
straks. 

§ 9 A-5 Oppfølging av at skolen har brote aktivitetsplikta si  
Dersom ein elev eller foreldra til ein elev meiner at skolen har brote aktivitetsplikta 

etter § 9 A-4, og saka er teken opp med skolen, kan dei melde saka til fylkesmannen.  
Fylkesmannen avgjer om skolen har handsama saka i samsvar med § 9 A-4. 

Dersom saka ikkje har vore teken opp med skolen, skal fylkesmannen avvise ho. Skolen 
og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle opplysningar som 
fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal syte for at involverte 
elevar blir høyrde.   

Kjem fylkesmannen til at skolen har brote plikta etter § 9 A-4, kan fylkesmannen 
vedta pålegg om tiltak og pålegg om retting. Det skal setjast ein frist for gjennomføringa 
av slike pålegg.  

Dei som har meldt saka til fylkesmannen, kan klage på avgjerda til fylkesmannen. 
Kommunar og fylkeskommunar kan klage på pålegg etter tredje ledd. Reglane i 
forvaltningslova om enkeltvedtak og om klage gjeld for handsaminga av slike saker. 

§ 9 A-6 Det fysiske miljøet 
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke 

omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 
Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, 
må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, 
trivselen og læringa til elevane. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal 
innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 

Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er 
representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg 
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan 
rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 
forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.  
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§ 9 A-7 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 
Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og 

godt skolemiljø.  
Elevrådet kan nemne opp representantar til å vareta elevane sine interesser overfor 

skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller 
liknande organ ved skolen, kan elevane møte med opp til to representantar når utvalet 
behandlar saker som gjeld skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn til møta med  
talerett og rett til å få meininga si protokollert. Dei skal ikkje vere til stades når utvalet 
behandlar saker som inneheld opplysningar som er omfatta av lovfesta teieplikt.  

Representantane skal få den informasjonen dei treng, men ikkje opplysningar som 
er omfatta av lovfesta teieplikt. I den mon det trengst, har dei rett til opplæring i 
elevrådsarbeid eller utvalsarbeid og fritak frå undervisninga.  

§ 9 A-8 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 
 Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i kapitlet her og om høvet til 
å ta saka inn for fylkesmannen etter § 9 A-5.  

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal 
elevane og foreldra snarast mogleg varslast om det.  

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og arbeidsutvalet for 
foreldra skal haldast informerte om alt som er viktig for skolemiljøet. Organa skal så 
tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all 
dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har 
rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

§ 9 A-9 Ordensreglement  
Kvar skole skal ha eit ordensreglement. Her skal alle dei rettane og pliktene til 

elevane som ikkje følger av lov eller reglar gitt med heimel i lov, vere fastsette. 
Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, kva tiltak som kan nyttast mot elevar som 
bryt reglementet, og korleis slike saker elles skal handsamast. Kommunen skal gi forskrift 
om ordensreglement for grunnskolane, og fylkeskommunen skal gi forskrift om 
ordensreglement for dei vidaregåande skolane. 

Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at grunnskoleelevar kan visast bort 
frå undervisninga dersom dei bryt reglementet i alvorleg grad  eller fleire gonger. Elevar 
på 1. til 7. årstrinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 
10. årstrinn kan visast bort for opp til tre dagar. 

Fylkeskommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar i vidaregåande 
opplæring kan visast bort frå undervisninga i opp til fem dagar dersom dei bryt 
reglementet i alvorleg grad eller fleire gonger. Det kan like eins fastsetjast at elevar kan 
visast bort for resten av skoleåret dersom brota er særleg alvorlege.  

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i 
forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld 
ikkje.  
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§ 9 A-10 Tiltak etter brot på ordensreglementet  
Tiltak som kan nyttast etter brot på ordensreglementet, skal vere nemnde i 

reglementet. Elevar skal ikkje bli utsette for fysisk refsing eller anna krenkjande 
behandling. 

Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den 
som skal ta avgjerda.  

Rektor kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. 
Fylkeskommunen kan vedta at ein elev i vidaregåande opplæring skal visast bort for 
resten av året. Om ikkje kommunen eller fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor 
gi lærarar høve til å vise bort elevar frå si eiga undervisning for ei opplæringsøkt, men 
ikkje meir enn to klokketimar.  

Før det blir gjort vedtak om bortvising skal ein ha vurdert andre tiltak. Foreldra 
skal varslast før ein elev på 1. til 7. årstrinn blir bortvist for resten av dagen.   

§ 9 A-11 Tvangsmulkt  
For å sikre gjennomføringa av pålegg etter § 9 A-5 tredje ledd kan fylkesmannen 

og klageinstansen fastsette tvangsmulkt for skoleeigaren. Avgjerd om tvangsmulkt kan 
gjerast samtidig med pålegg etter § 9 A-5 tredje ledd eller seinare. 

Ei avgjerd om tvangsmulkt får verknad når skoleeigaren ikkje held fristen for 
gjennomføring av pålegget, og mulkta går så lenge det ulovlege tilhøvet varer. Ei avgjerd 
om tvangsmulkt får ikkje verknad dersom det er uråd å rette seg etter pålegget og den 
ansvarlege ikkje kan noko for dette.  

Kommunen eller fylkeskommunen kan klage på avgjerder om tvangsmulkt. 
Reglane i forvaltningslova om enkeltvedtak og om klage gjeld for handsaminga av slike 
saker. 

Departementet gir forskrift om kva slags tvangsmulkt som kan nyttast, om kor stor 
mulkta skal vere, og om at tvangsmulkt kan reduserast eller falle bort. 

§ 9 A-12 Straffansvar 
 Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir den straffa som 
forsettleg eller aktlaust bryt kravet om et trygt og godt skolemiljø i § 9 A-2 eller 
aktivitetsplikta i § 9 A-4.  

Fristen for forelding av straffansvaret er 5 år. 

§ 9 A-13 Erstatningsansvar og bevisbør  
Dersom det er grunn til å tru at skoleeigaren har brote opplæringslova §§ 9 A-3 og 

9 A-4, skal det i saker om erstatningsansvar leggjast til grunn at reglane er brotne, om 
ikkje skoleeigaren sannsynleggjer det motsette.  

§ 9 A-14 Forskrift om skolemiljøet  
Departementet kan gi forskrift om krav til skolemiljøet.  

 
§ 15-2 andre ledd skal lyde: 

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning i 
den vidaregåande opplæringa, enkeltvedtak om opplæring i inntil to år ekstra etter § 3-1 
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femte ledd, enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter § 3-12 og enkeltvedtak om 
fysiske miljøforhold etter § 9 A-6. 

10.2 Endringer i friskoleloven 

I lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) gjøres følgende endringer:  
 
§ 2-4 andre ledd skal lyde:  

Opplæringslova kapittel 9 A Elevane sitt skolemiljø gjeld også for skolar 
godkjende etter lova her, med unntak av §§ 9 A-9 og 9 A-10. Departementet er 
klageinstans for vedtak etter § 9 A-6 om det fysiske skolemiljøet. 
 
§ 3-9 skal lyde: 

§ 3-9 Ordensreglement 
Kvar skole skal ha eit ordensreglement. Her skal alle dei rettane og pliktene til 

elevane som ikkje følger av lov eller reglar gitt med heimel i lov, vere fastsette. 
Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, kva tiltak som kan nyttast mot elevar som 
bryt reglementet, og korleis slike saker elles skal handsamast.  

Styret kan fastsetje i ordensreglementet at grunnskoleelevar kan visast bort frå 
undervisninga dersom dei i alvorleg grad eller fleire gonger bryt reglementet. Elevar på 1. 
til 7. årstrinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 10. 
årstrinn kan visast bort for opp til tre dagar. For elevar i vidaregåande skole kan styret 
fastsetje at elvane kan visast bort frå undervisninga i opp til fem dagar dersom dei i 
alvorleg grad eller fleire gonger bryt reglementet. Det kan like eins fastsetjast at elevar i 
vidaregåande skole kan visast bort for resten av skoleåret dersom brota er særleg 
alvorlege.  

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra.  
 
§ 3-10 skal lyde:  

§ 3-10 Tiltak etter brot på ordensreglementet  
Tiltak som kan nyttast etter brot på ordensreglementet, skal vere nemnde i 

reglementet. Elevar skal ikkje bli utsette for fysisk refsing eller anna krenkjande 
behandling. 

Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg  for 
den som skal ta avgjerda.  

Daglig leiar kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. 
Fylkeskommunen kan vedta at ein elev i vidaregåande opplæring skal visast bort for 
resten av året. Norske vidaregåande skolar i utlandet gjer sjølv vedtak om bortvisning. Om 
ikkje styret fastset noko anna, kan daglig leiar gi lærarar høve til å vise bort elevar frå si 
eiga undervisning for ei opplæringsøkt, men ikkje meir enn to klokketimar.  

Før vedtak om bortvising skal ein ha vurdert å bruke andre tiltak. Foreldra skal 
varslast før ein elev på 1. til 7. årstrinn blir bortvist for resten av dagen.  

Avgjerd om bortvising er enkeltvedtak og reglane i forvaltningslova gjeld. 
Departementet er klageinstans. 
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Høringsuttalelse;  

Djupedalsutvalgets innstilling - "Å høre til" - virkemidler for et trygt 

psykososialt skolemiljø 
 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) i Ringerike kommune har med 

interesse vurdert den offentlige utredningen (NOU 2015:2), og avgir følgende 

uttalelse: 

 

HOK ser viktigheten i at arbeidet for å forebygge uønsket atferd er 

kunnskapsbasert. Videre mener HOK at barneombudet som klageinstans styrker 

rettssikkerheten til barna. 

En forutsetning for at pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal kunne 

tillegges nye oppgaver, slik Djupedalsutvalget legger opp til, er at PP-tjenesten 

styrkes. Øremerkede midler til både dette tiltaket og styrking av 

skolehelsetjenesten kan være en måte for statlige myndigheter å sikre at 

bevilgede ressurser faktisk blir brukt til ønsket formål.   

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur gir sin fulle støtte til den skisserte 

modellen for kompetanseheving for ansatte i skoleverket. 

Som helhet støtter HOK i Ringerike kommune den framlagte innstillingen. 

 

 

 Høringsuttalelsen ble behandlet og vedtatt av HOK i møte 10.06.15 


	Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016
	Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 08.06.2016.
	PS 16/16 Lokal veileder mot vold i nære relasjoner
	Lokal veileder mot vold i nære relasjoner
	Veileder -  Vold i nære relasjoner


	PS 17/16 Uttalelse fra Ringerike kommune til søknad fra Ringerike Montessori A/S
	Uttalelse fra Ringerike kommune til søknad fra Ringerike Montessori A/S
	Meldingstekst.html
	Søknad
	Registerutskrift fra Enhetsregisteret - Firmaattest_Ringerike_Montessori_as
	Innskuddskapital - SB1 Næringsliv_20151109_125231
	Vedtekter - VEDTEKTER
	Redegjørelse for elevtall - Demografi
	Inntaksreglement - Inntaksreglement for barneskoletrinnet ved Ringerike Montessori
	Ordensreglement - ORDENSREGLER FOR RINGERIKE MONTESSORISKOLE
	Budsjett - Budsjett Skolesøknad_Horisontal
	Utkast uttalelse Ringerike Montessori A/S


	PS 18/16 Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med prosedyrer
	Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med prosedyrer
	Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med prosedyrer


	PS 19/16 Forebyggende program; skolemiljø - skoler med barnetrinn
	Forebyggende program; skolemiljø - skoler med barnetrinn

	PS 20/16 Endringer i opplæringsloven på høring
	Endringer i opplæringsloven på høring
	Høringsbrev kunnskapsdepartementet
	Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet om endringer i opplæringer i opplæringsloven
	Uttalelse fra HOK av juni 2015




