Til Opplæringslovutvalget

19.02.19

Ad. Bekymring over Foreldreutvalget for grunnopplæringens (FUGs) utvikling over tid
Vi ser med bekymring på utviklingen av FUG over tid og vi ønsker å gjøre Opplæringslovsutvalget
oppmerksom på tidligere behandling av FUGs mandat i Stortinget. Vi vet av erfaring at den til enhver
tid sittende regjering har gjort endringer når det gjelder FUGs drift og vi ber lovutvalget vurdere om
disse endringene medfører at dagens FUG ikke lenger driftes i samsvar med Stortingets behandling.
Vi stiller spørsmål ved om FUG fortsatt kan regnes som et selvstendig, rådgivende organ og om
foreldrenes interesser er tilstrekkelig ivaretatt nå.
Stortingsmelding nummer 96 (1996-1997):
«Stortinget ber Regjeringen om å ta nødvendige skritt for å gjøre Foreldreutvalget for grunnskolen
(FUG) til et organ uavhengig av departementet og komme tilbake med konkret forslag til
oppnevningsmåter og organisering i forbindelse med statsbudsjettet for 1998. »
Merknader til budsjettet for 1999-2000:
"Komiteen er tilfreds med at Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG) er etablert som eget
forvaltningsorgan fra og med 1. januar 1999 - og har fått sitt eget budsjettkapittel. Dette er i samsvar
med St.meld. nr. 14 (1997-1998) om Foreldremedvirkning i grunnskolen og Innst. S. nr. 117 (19971998). Denne omorganisering vil forhåpentligvis sikre FUG en friere og mer selvstendig posisjon i
forhold til departementet. Dette er viktig for at FUG skal kunne ivareta sin oppgave som et talerør for
foreldrenes interesser."
Sett i lys av endringene som er gjort gjennom årene uten FUGs medbestemmelse og innflytelse og til
slutt tvangsflyttingen av FUG og FUBs sekretariat i 2018, er det betimelig å stille spørsmål ved om
FUG har den frihet og selvstendighet som ble vektlagt i Stortingets behandling på slutten av 90-tallet
og om norske foreldres rettigheter nå kan ivaretas på en forsvarlig måte slik Stortinget ønsket og
vedtok. Vi kan gjerne legge frem eksempler på endringer for lovutvalget om ønskelig.
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