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Høringsuttalelse – Forslag til endringer i opplæringslova 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsnotat av 12. oktober 2018 med forslag til 

endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova). 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er etablert i henhold til lov 

av 22. mai 2015 og har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene 

i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale 

traktater og folkeretten for øvrig. Vi skal bidra til å styrke gjennomføringen av 

menneskerettighetene, særlig ved å gi råd og fremme anbefalinger til Stortinget, 

regjeringen, Sametinget og andre offentlige organer og private aktører. Høringsuttalelser 

er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. 

NIM ønsker forslaget til endring i opplæringsloven § 2-7 om elevers rett til opplæring i 

kvensk i grunnskolen velkommen. Det er positivt at departementet følger opp både 

Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021 og gjennomføringen av Norges internasjonale 

forpliktelser overfor kvener og kvensk språk.  

De foreslåtte endringene er en tydeliggjøring i lov av allerede eksisterende praksis av 

opplæringslova og en tydeligere implementering av Norges forpliktelser etter FNs 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, Europarådets rammekonvensjon 

om beskyttelse av nasjonale minoriteter (rammekonvensjonen) og Den europeiske 

pakten for regions- eller minoritetsspråk rammekonvensjonen (minoritetsspråkpakten). 

Forslaget er også i tråd med ministerkomiteens anbefalinger om gjennomføringen av 

rammekonvensjonen og av minoritetsspråkpakten.1  

Situasjonen for kvensk språk og oppfølging av Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021 

er også blitt formål for vurdering av FNs rasediskrimineringskomite (CERD) som i 

desember 2018 gav følgende anbefaling til Norge: 

«The Committee recommends that the State party continue to improve the situation of 

the use of the Kven language through proper consultation with the Kven people and 

adequate resourcing, implementation and monitoring of the targeted plan. The 

Committee also recommends that the State party take other measures to ensure that 

                                                                                 

1 Se ministerkomiteens resolusjoner fra mai og juni 2018; Resolution CM/ResCMN(2018)6 og CM/RecChL(2018)4 
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national minorities have the right to enjoy educational and cultural activities in their own 

languages.»2 

Samråd med Kvenske organisasjoner er et viktig element i gjennomføringen av målrettet 

plan og internasjonale forpliktelser om kvenske forhold. 

NIM har ingen merknader til forslaget om endring i opplæringsloven § 12-3 om 

oppnevning og sammensetning av yrkesopplæringsnemndene. 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har dermed ingen signatur. 

                                                                                 

2 CERD/C/NOR/CO/23-24, p. 26 
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