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HØRINGSUTTALELSE FRA STAVANGER KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER 

I PRIVATSKOLELOVEN  - NY FRISKOLELOV   

 

 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 

sendt på høring 17. oktober 2014 med frist for uttalelse 15. januar 2015. Stavanger 

kommune ønsker å avgi følgende uttalelse til forslaget: 

 

Stavanger kommune stiller seg positiv til det framlagte forslaget fra 

Kunnskapsdepartementet om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov). Kommunen er 

positiv til en begrenset mulighet til å starte nye friskoler og mener friskoler godkjent på de 

grunnlagene som er foreslått, vil kunne utgjøre et nyttig supplement til den offentlige 

skolen.  

 

Stavanger kommune er opptatt av at elever i opplæring i friskoler skal få et kvalitativt godt 

opplæringstilbud. Kommunen mener departementet må sikre dette gjennom å foreta en 

grundig vurdering av søkernes seriøsitet og kompetanse, samt gjennomføre tilsyn som 

sikrer at opplæringstilbudet i friskoler holder et høyt kvalitativt nivå.  

 

Stavanger kommune er positiv til at det i vurderingen av om en søknad skal innvilges, skal 

gjøres en avveining der hensynet til å åpne for at det kan etableres friskoler skal avveies 

mot hensynet til de offentlige skolene og driften av disse i vertskommunen/vertsfylket. 

Kommunen er også fornøyd med at det nå presiseres at vertskommunen/vertsfylket har 

en rett til å uttale seg, ikke at den har en plikt. 

 

Stavanger kommune finner det positivt at profilskole innføres som nytt 

godkjenningsgrunnlag. Kommunen mener dette kan bidra til å gi elever som ønsker å 

utvikle sine evner i en spesiell faglig retning, gode muligheter til det. 

 

Stavanger kommune er opptatt av at den offentlige grunnskolen skal holde høy kvalitet og 

kunne møte opplæringsbehovet til det store mangfoldet av elever, uavhengig av språk, 

kultur, religion og sosial tilhørighet. Kommunen ønsker at den offentlige grunnskolen skal 

være en fellesskapsarena og idéelt sett være så god på tilpasset opplæring at den møter 

opplæringbehovet til alle elever.  
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Stavanger kommune ser at friskolers mulighet til være et alternativ til den offentlige 

skolen, gjennom å bruke alternative pedagogiske metoder og gi mulighet til fordypning i 

spesielle fag, vil kunne være et nyttig og fruktbart supplement til den offentlige 

fellesskolen. Et godt og variert tilbud av friskoler som er riktig dimensjonert i forhold til den 

offentlige skolestrukturen, vil kunne åpne muligheter for elever som trenger et alternativt 

opplæringstilbud, sikre foreldrenes innflytelse på sine barns skolegang og gi økt læring og 

mangfold mellom skoler. 

 

Stavanger kommune mener det må åpnes opp for at friskolene gis anledning til å spare 

penger f.eks til større rehabiliteringer gjennom å beholde mer av tilskuddsmidlene. 

 

Stavanger kommune vil understreke at det er strategisk viktig at vi som internasjonal 

energiby og -land, kan tilby internasjonale skoler. For disse skolenes elever og foresatte 

er det gjerne naturlig med fagplaner og undervisningsopplegg som følger internasjonale 

standarder, eller nasjonale standarder fra andre land enn Norge. Det vil være uheldig å 

endre de økonomiske støtteordningene knyttet til undervisning i norsk, da dette vil kunne 

resultere i høyere foreldrebetaling og en kostnadsulempe for Norge som vertsland. 

Stavanger kommune vil derfor be departementet ta inn følgende tillegg i tekst i § 6.4: 

 

«§ 6-4  Statstilskot til kompletterande undervisning 

Til statsborgarar i Noreg eller ein annan EØS-stat som er elevar ved grunnskole i 

utlandet, eller ved internasjonal grunnskole i Noreg, og som ikkje er elevar ved 

skole som er godkjend etter lova her, kan det givast tilskot til kompletterande 

undervisning. Departementet kan gi nærmare forskrift.» 

 

 

Når det gjelder de øvrige forslagene til endringer i privatskoleloven, har Stavanger 

kommune ingen merknader til disse. 

 

 

Med hilsen 
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