
Fra: Løvaas Elisabeth 
Sendt: 15. januar 2015 11:04 
Til: Postmottak KD 
Kopi: Eide Elisabeth Harlem 
Emne: VS: Høringssvar  - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny 

friskolelov) 
 
 
 
Fra: Fosby Geir  
Sendt: 15. januar 2015 10:16 
Til: Løvaas Elisabeth 
Emne: VS: Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 
 
 
 
Fra: Gerd Marit Mattingsdal [mailto:gmam@ha.kommune.no]  
Sendt: 14. januar 2015 15:14 
Til: Fosby Geir 
Emne: Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 
 
 
 
Det Kongelige Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep. 
 
0032 OSLO 
 

          
 

Deres  ref. Vår ref. Arkivkode Dato 
         15/1092 HBE                

 
14.01.2015 

 
 
Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 
     
 
Viser til departementets høringsbrev datert 17.10.2014. 
 
Rådmannen i Hå avgir slik høringsuttalelse, jf. nedenfor. Uttalelsen vil bli lagt fram for Hå 
formannskap 16.02.2015 og vedtaket ettersendes. 
 
Høringsuttalelse: 
Hå kommune er blant de kommunene i landet som får et høyt trekk i rammetilskuddet siden 
det er en større privat skole i kommunen. Trekket for 2015 er på 13,6 millioner kroner. Bare 7 
kommuner i landet har høyere trekk i 2015. Trekket oppleves som svært høyt i forhold til de 
faktiske besparelsene kommunen kan realisere ved et lavere antall elever i det kommunale 
skoleverket. Av denne grunn fokuserer kommunen på dette forholdet i sin uttalelse. 
 
Selv om trekket bare utgjør 80% av gjennomsnittlig elevkostnad i den offentlige skolen, 
mulitiplisert med aktuelt antall elever, vil det i praksis ikke la seg gjøre å oppnå slik 
besparelse i det kommunale skoleverket. Kommunen vil ha kostnader i hovedsak relatert til 
bygningsmasse og opprettede klasser/grupper. Denne type utgifter lar seg ikke redusere på 

mailto:gmam@ha.kommune.no


kommunenivå i takt med elevtallet i private/statlige skoler, slik Inntektssystemet forutsetter i 
dag. Dette har Hå kommune – til liks med andre kommuner - tidligere tatt opp med statlige 
myndigheter, uten å nå fram. 
 
Hå kommune oppfordrer derfor Kunnskapsdepartementet til å foreta en faglig gjennomgang 
av treffsikkerheten i trekkordningen. 
Resultatet av gjennomgangen tas opp med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for 
innarbeiding i revidering av Inntektssystemet. 
 
 
Med hilsen 
Hå kommune 
 
 
Anne Berit Berge Ims Harald Berglie 
rådmann økonomisjef 
 
 
 
 
Kopi til:    
                                            

 

 
 
Vedlegg: 
           
 

 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 


	Fra: Fosby Geir  Sendt: 15. januar 2015 10:16 Til: Løvaas Elisabeth Emne: VS: Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)
	Fra: Gerd Marit Mattingsdal [mailto:gmam@ha.kommune.no]  Sendt: 14. januar 2015 15:14 Til: Fosby Geir Emne: Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

