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Høring – forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 

Høringsuttalelse fra Pedagogisk institutt, NTNU  
 

Pedagogisk institutt har gått igjennom Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i lov 

av 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova), og kommer 

med følgende bemerkninger til utvalgte punkt i høringsforslaget:   

1. Bakgrunn. 

Pedagogisk institutt slutter seg til høringsnotatets forsikring om at regjeringens viktigste jobb 

på kunnskapsfeltet er å styrke den offentlige skolen (s. 1). 

Når regjeringen viser til FN-konvensjonens artikkel 13-3 foreldrenes rett til å kunne velge 

alternative skoler for sine barn, kan det være på sin plass å bemerke at denne retten er langt 

viktigere i mange andre land enn i Norge, der den offentlige skolen er vokst fram over lang tid 

og gjennom demokratiske beslutningsprosesser. Spørsmålet vi må stille oss er hvorvidt vi 

gjennom den offentlige skolen kan tilby et større mangfold og flere valgmuligheter enn 

dagens offentlige skole, eller om det er slik at ønsket om større mangfold må løses gjennom 

private tilbydere. Pedagogisk institutt er av den oppfatning at mulighetene for å kunne utvide 

mangfoldet og gi flere valgmuligheter innenfor den offentlige skolen ikke er fullt ut utnyttet 

og at det bør legges ned et større arbeid her. Pedagogisk institutt vil for øvrig berømme 

regjeringen for allerede ha satt i verk tiltak for å styrke fellesskolen, som f.eks. å styrke 

lærernes kompetanse gjennom lærerløftet (f.eks. lærerens kompetanse innen matematikk).     

Når det er sagt, framkommer det av høringsnotatet og forslaget til endringer i gjeldende 

privatskolelov at de foreslåtte endringene er mer moderate enn forventet ut i fra 

regjeringspartienes politiske program og Solbergregjeringens politiske plattform.  

2. Lovens tittel. 

Forslaget om ny tittel til lov 4. juli 2003 om frittståande skolar (friskolelova) begrunnes i 

behovet for et klarerer skille mellom den offentlige skolen, friskoler (privateide skoler med 85 

% offentlig støtte og som ikke kan ta ut utbytte av skoledriften – verken åpent eller skjult) og 

private skoler (privateide skoler uten offentlig finansiering som kan ta ut utbytte av 

skoledriften).  

Pedagogisk institutt er enig i at terminologien på denne måten kan bidra til en ryddigere 

omtale av private skoler, men på samme tid skjuler begrepet friskoler at dette også er 

privateide skoler. Glemmer en historien bak kan det fort danne seg en oppfatning om at 

friskolene er en del av den offentlige skolen.   

3. Godkjenningsordningen.  

Pedagogisk institutt slutter seg til presiseringen om at godkjenning til private skoler ikke skal 

gis dersom det medfører negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Dessuten 
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slutter instituttet seg til at det fortsatt skal være krav til grunnlag (og ikke krav til innhold og 

kvalitet) for å få godkjenning som friskole.  

Pedagogisk institutt er imidlertid sterkt skeptisk til forslaget om profilskoler som nytt 

grunnlag på grunnskolenivå, med egne læreplaner for hele opplæringen eller for ett eller flere 

fag og alternativ fag- og timefordeling. For det første ser instituttet det som en stor fordel med 

felles nasjonale læreplaner og felles retningslinjer på grunnskolenivå, for slik både å sikre like 

muligheter til grunnleggende opplæring for alle og å sikre skolen som en felles møteplass for 

alle barn uavhengig av geografisk og sosial tilhørighet. Slike profilskoler lar seg lettere 

etablere i byene og vil bidra til ulike muligheter og økte forskjeller. Pedagogisk institutt er 

mer positiv til forslaget om å legge til rette for ulike profilskoler på videregående nivå.  

4. Krav til innhold og vurdering.  

Regjeringen har et uttrykt ønske om å gi friskolene større handlingsrom enn dagens praksis, 

jamfør forslaget om profilskoler. Kravet er at tilbudet skal være «jevngodt» med det offentlige 

skoletilbudet. Det åpnes for noe omdisponering av fag- og timefordelingen slik at skolene kan 

synliggjøre sin profil. Pedagogisk institutt er som det er gjort rede for i punkt 3. svært skeptisk 

til dette på grunnskolenivå. 

Pedagogisk institutt er derimot positive til at det åpnes opp for mer fleksibilitet i fag- og 

timefordelingen i videregående opplæring, både offentlig og privat, og spesielt på yrkesfag.  

5. Kompetansekrav for undervisningspersonale. 

Pedagogisk institutt registrerer at Kunnskapsdepartementet endrer kompetansekrav for 

tilsetting i friskoler fra godkjent kompetanse i anerkjent pedagogisk retning til godkjent 

kompetanse i lys av skolens læreplan (all den tid det åpnes for større variasjon i alternative 

læreplaner). Pedagogisk instituttet ser dette som en konsekvens av forslaget om å legge til 

rette for egne profilskoler, og viser derfor til instituttets uttalelser under punkt 3. og 4.  

10. Skolevirksomhet, bruken av skolepenger og statstilskudd, tilsyn, reaksjonsformer mv.  

Høringsutkastet legger til grunn at dagens regler knyttet til regulering av offentlige tilskudd 

og skolepenger og tilsynet med dette fungerer tilfredsstillende, men vurderer likevel om 

tilpasninger i regelverket bedre kan ivareta lovens formål på området (at pengene skal komme 

elevene til gode).  

10.2. Lovforslaget (§ 2-2) første ledd viderefører dagen hovedprinsipp om at friskoler ikke 

kan drive annen virksomhet enn skole for å få statsstøtte, og fører inn en presisering om at 

eierskap i selskap som driver med næringsvirksomhet i annen virksomhet inngår i dette. 

Pedagogisk institutt støtter opp om denne presiseringen.  

I paragrafens første ledd tredje punktum innføres det et unntak i form av en forskrift/et 

enkeltvedtak om mulighet for tilleggsvirksomhet. Dette kan etter vår oppfatning på den ene 

siden bidra til klarere kjøreregler og færre lovovertredelser, men på den annen side også åpne 

for virksomhet som ligger i grenseland. Dette setter stor krav til håndhevelse og tilsyn.  
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10.5 Minste elevtall (§2-2 tredje ledd).  

Regjeringen foreslår å heve elevtallsgrensen fra 15 til 30 for godkjenning av friskoler (både 

grunnskoler og videregående opplæring). Skoler med særskilt tilrettelagt opplæring for 

funksjonshemmede og videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag er unntatt 

fra reguleringen av minste elevtall. Eksisterende skoler må innen tre år fra lovens 

ikrafttredelse tilpasse seg kravet om 30 elever.  

Pedagogisk institutt er kritisk til dagens praksis, der sentralisering og ideen om at store skoler 

er så mye bedre enn små, fører til og nedleggelse av kommunale skoler ute i distriktet. Slike 

nedleggelser fører ofte til lang daglig reisevei, og det er forståelig at lokale krefter bruker 

smutthullene i gjeldende privatskolelov og etablerer egne Montessori skoler i de tidligere 

lokalene til den kommunale skolen. Pedagogisk institutt er av den oppfatning at spesielt for de 

minste elevene er lang daglig reisevei en stor belastning og at den kommunale skolen så langt 

det er råd bør opprettholdes som en offentlig skole. Det er viktig med forutsigbarhet for 

kommune, og det er viktig å opprettholde den lokale skolen som en sentral kulturell 

fellesinstitusjon i lokalsamfunnet.    

Pedagogisk institutt vil derfor opprettholde dagens elevtallgrense på 15 i forslaget til ny 

friskolelov, selv om instituttet primært hegner om de kommunale skolene.   

10.6 Krav om bruken av statstilskudd og skolepenger (§ 6-3).  

Dette må ses i sammenheng med lovens forbud mot utbytte (Kap. 10.2.3). Det foreslås 

endringer i § 6-3, andre ledd (nærmere forskrift om forbudet mot utbytte eller annen 

overføring) og et nytt tredje ledd (forskrift om innsyn, dokumentasjon, herunder «å godtgjere 

at innkjøp er gjort på marknadsmessige vilkår».  

Pedagogisk institutt er positiv til forslaget om ytterligere forskrifter som både kan gjøre det 

enklere for skolene å forholde seg til regelverket og for tilsynsmyndighetene å føre tilsyn med 

at regelverket overholdes.  

11. Innføring av karantenebestemmelse. 

Pedagogisk institutt er positiv til departementets forslag om karantenebestemmelse (ny § 7-2b 

Karantene).  

 

På vegne av Pedagogisk institutt, NTNU, Trondheim, 13.01.2015 
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