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Rådmannens innstilling 

Tønsberg kommune støtter forslagene fra Kunnskapsdepartementet om endringer i 
privatskoleloven med de merknader som kommer fram i saksframstillingen. 
 
 
 
 
15.01.2015 Ungdomsrådet 

 
Møtebehandling: 
 
UNG-004/15 Vedtak: 

Ungdomsrådet tar saken til etterretning. 
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Kortversjon – hva saken gjelder: 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i privatskoleloven ( ny 
friskolelov). Det er et omfattende høringsnotat. Tønsberg kommune har bare vurdert forhold som 
omhandler kommunens ansvarsområde- grunnskolen, og ikke det som gjelder fylkeskommunens 

ansvarsområde. Høringsnotat følger saken som eget vedlegg. 
 
Vedlegg: 

Vedlegg: 
Dok.dato Dok.id Tittel 
19.12.2014 583604 Høringsnotat Forslag til endringer i privatskoleloven (ny 

friskolelov).pdf 
19.12.2014 583603 Høring - forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov).pdf 
 
 
 
 
 
 
 
Innledning/bakgrunn: 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i privatskoleloven (ny 
friskolelov). Det foreslås å gjenninnføre begrepet frittstående skoler (friskoler), som betegner skoler 
som er i privat eie og som er godkjent etter loven. 
Departementet foreslår videre å beholde gjeldende godkjenningsordning med krav til særskilt 
grunnlag for å kunne godkjennes. Det foreslås også å tilføye to nye godkjenningsgrunnlag: 
videregående yrkesfagskoler og profilskoler. Flere av forslagene tar sikte på å tydeliggjøre 

friskolenes handlingsrom og muligheter til å være reelle alternativer til den offentlige skole. 
Forbudet mot å ta utbytte videreføres og presiseres i forslaget. 
Høringsfristen var satt til 15.01.2015. Tønsberg kommune har fått forlenget høringsfrist, slik at 
saken kan behandles i UBU 22.01.2015  
I høringsnotatet fremmes det forslag til endringer i privatskolelovens følgende kapitler: 
 
• Lovens tittel (kap. 2) 
• Godkjenningsordningen (kap. 3) 
• Krav til innhold og vurdering (kap. 4) 
• Kompetansekrav for undervisningspersonalet (kap. 5) 
• Inntak av elever (kap. 6) 
• Inntak av voksne (kap. 7) 
• Reguleringen av private skoler som tilbyr videregående opplæring i kombinasjon med 
toppidrett (toppidrettsgymnas) (kap. 8) 
• Kompletterende undervisning (kap. 9) 
• Skolevirksomhet, bruken av skolepenger og statstilskudd, tilsyn, reaksjonsformer mv. 
(kap. 10) 
• Innføring av karantenebestemmelse (kap. 11) 
• Rammebetingelser for godkjente skoler (kap. 12) 
 
Rettslig grunnlag: 
Gjelder forslag til endringer i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om private skoler med rett til statstilskudd ( 
privatskoleliva ) 
 
Vurderinger: 

Tønsberg kommune har følgende kommentarer ift. de ulike kapitlene: 
 
Til Kap. 1 Bakgrunn: 
Ingen merknader 
 
Til Kap. 2 Lovens tittel: 
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Ingen merknader 
 
 
 
Til Kap. 3 Godkjenningsordningen: 
Tønsberg kommune støtter departementets forslag til at de kravene til grunnlag som følger av 
loven i dag skal videreføres. Kunnskapsdepartementet skriver i høringsnotatet at ”regjeringens 
viktigste jobb på Kunnskapsfeltet er å styrke den offentlige skolen- samtidig som man er opptatt av 
å sikre den enkeltes rett til å velge mellom forskjellige skoler”.  Formålet med loven er også å legge 
til rette for mangfold og skoleutvikling”. 
Lovforslaget presiserer at en godkjenning ikke skal gis om det vil føre til negative konsekvenser for 
den offentlige skolen.  Hvor godt de negative konsekvensene evt. blir sannsynliggjort i kommunens 
vurdering vil bli vektlagt. Her vil evt. strukturendringer og budsjettmessige konsekvenser være 
vesentlige. Utfordringen vil imidlertid være at det er vanskelig, tidlig i en søknadsprosess i detalj, å 
fastslå hvilke kortsiktige og langsiktige konsekvenser en etablering av en friskole vil få for det 
offentlige skoletilbudet. Hvor mange friskoler- profilskoler vil det f.eks være rom for i en kommune, 

uten at det vil få negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet? Tønsberg kommune 
ønsker at dette blir presisert og tydeliggjort i det videre lovendringsarbeidet. I Tønsberg kommune 
er nå over 6 % av grunnskolebarna, elever i private skoler. Kommunen er vertskommune for to 
skoler godkjent på religiøst grunnlag og en på anerkjent pedagogisk retning. I tillegg finnes en 
Steinerskole i nabokommunen. Denne rekrutterer også elever fra Tønsberg kommune. Fra høsten 
2015 vil kommunen, hvis godkjennig gis, ha en profilskole for elever på u- trinnet Wang-Ung). Ut 
fra et skolefaglig hensyn bør det kritisk vurderes om hvor stort omfang av profilskoler det kan være 
rom for i en kommune, i tillegg til de som allerede er etablert på hhv. religiøst eller anerkjent ped. 
retning/grunnlag, uten at det skal få for store negative konsekvenser.  
For Tønsberg kommune vil det i forbindelse med kommunens innsigelsesadgang være vesentlig å 
kunne opprettholde en robust skolestruktur. Etablering av evt. flere profilskoler vil kunne svekke 
den offentlige skolens robusthet. 
Opprettelse av private profilskoler er et poltisk verdivalg. Innenfor rammen av læreplanverket 

Kunnskapsløftet er det i dag muligheter for å vektlegge ulike profiler for alle typer skoler spesielt 
innenfor de praktisk estetiske fagene; kroppsøving, musikk og kunst og håndverk. På 
ungdomstrinnet gir nye valgfag også muligheter for dette. Utfordringen er imidlertid at en meget 
stram kommuneøkonomi over flere år har gjort dette umulig å gjennomføre i Tønsberg kommune.  
 
Til Kap. 4 Krav til innhold og vurdering: 
Ingen merknader 
 
Til Kap. 5 Kompetansekrav for undervisningspersonalet 
Ingen merknader 
 
Til Kap. 6 Inntak av elever 
Ingen merknader 
 
Til Kap. 7 Inntak av voksne 
Tønsberg kommune ønsker ikke å uttale seg om dette (gjelder opplæring av voksne med rett til 
videregående opplæring) 
 
Til Kap. 8 Reguleringen av private skoler som tilbyr videregående opplæring i kombinasjon 
med toppidtrett 
Tønsberg kommune ønsker ikke å uttale seg om dette (gjelder videregående opplæring) 
 
Til Kap. 9 Kompletterende undervisning 
Ingen merknader 
 
Til Kap. 10 Skolevirksomhet, bruken av skolepenger og statstilskudd, tilsyn, 
reaksjonsformer m.v. 
Ingen merknader 
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Til Kap. 11 Innføring av karantenebestemmelse 
Ingen merknader 
 
Til Kap. 12 Rammebetingelser for godkjente skoler 
Kostnader til spesialundervisning trekkes i dag fra tilskuddsgrunnlaget til de private skolene fordi 
det er den enkelte kommune som blir belastet for spesialundervisning , morsmålsopplæring med 
mer. Departementet skriver i sitt høringsnotat at de vil komme tilbake til dette i forbindelse med 
kommende statsbudsjetter. Tønsberg kommune ser fram til en slik vurdering. 
Både fra sentralt og lokalt hold har det i en årrekke vært et ønske om å redusere 
spesialundervisningen for bl.a å kunne frigjøre ressurser til den ordinære opplæringen og styrke 
den tilpassede opplæringen. Tønsberg kommune mener at kommunen bør trekkes for kostnadene 
man har for å drive skole, både kostnader til den ordinære undervisningen og 
spesialundervisningen, slik at friskolene selv får ansvaret for å finansiere undervisningstilbudet sitt, 
også for spesialundervisningen. I Tønsberg kommune har man fått til en ”snuoperasjon” for å 
redusere spesialundervisningen i de offentlige skolene. Kommunen har som skoleeier ikke 
muligheter for å gjennomføre tilsvarende tiltak ift. de private skolene. I Tønsberg kommune ser en 
derimot en øking av spesialundervisningen for tønsbergelevene på de private skolene.  
Kommunen får også økte kostnader til skyss ved etablering av friskoler, fordi elevene ikke i samme 
grad blir tatt opp ved en nærskole. Disse økte kostnadene, samt vertskommunens plikter ift. å 
opprette helsesøstertjeneste m.v.,ønsker Tønsberg kommune også blir vurdert.  
 
Videre behandling: 
Saken avgjøres i UBU 
 

Tønsberg, 10.01.2015 
 
 

Pål Thalmann 
kommunaldirektør 

Erik Relander Tømte 
fagenhetsleder 
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