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Høringssvar – NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 30. januar 2020, der NOU 2019: 23 Ny
opplæringslov ble sendt på høring.
Ombudsmannen har gått gjennom utredningen og merket seg utvalgets forslag. Det blir ikke
gitt et lengre høringssvar herfra, men ombudsmannen finner grunn til å gjøre departementet
oppmerksom på to forhold som har kommet opp ved behandlingen av konkrete klagesaker.
Det første gjelder foreldres rett til innsyn i opplysninger om eget barn. Så vidt
ombudsmannen kan se, er denne problemstillingen ikke behandlet i utredningen.
Ombudsmannens erfaring er at skoler i enkelte tilfeller kan ha sensitive opplysninger –
herunder opplysninger som eleven ellers ville kunne holde for seg selv etter pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-4 – som eleven kan ha rimelig grunn til å ønske at foreldrene ikke
får innsyn i. Departementet bør vurdere om det er behov for en særskilt regulering av
foreldres innsynsrett i en ny opplæringslov. Ombudsmannen tar ikke stilling til hvordan
reguleringen eventuelt bør utformes, men viser til at det uansett er ønskelig med en
tydeligere avklaring av hvilke regler som gjelder, særlig sett i lys av den nevnte pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-4.
Det andre gjelder adgangen til å stille vilkår om egenbetaling av skyss ved innvilgelse av
søknad om skolebytte. Utredningen omtaler denne problemstillingen under redegjørelsen
for gjeldende rett på side 335, men utvalget har ikke foreslått en lovregulering. Adgangen til
å stille vilkår om egenbetaling er ikke regulert i den någjeldende opplæringslova eller
forskriften til denne. Ombudsmannen har uttalt seg om spørsmålet i uttalelsene
SOMB-2001-27 og SOM-2017-3746, og Utdanningsdirektoratet har behandlet det i
rundskrivet Udir-2-2019. Departementet bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å
regulere adgangen til å stille vilkår om egenbetaling i en ny opplæringslov eller i forskrift.
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