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Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Kunnskapsdepartementet: 
 

1. Trondheim kommune støtter forslaget om å endre lovens tittel og gjeninnføre begrepene 
friskoleloven og friskole, istedenfor dagens private skoler med rett til statsstøtte. 
 

2. Trondheim kommune støtter forslaget om å endre begrepet religiøse med livssyn om skoler som 
kan godkjennes Kommunen støtter ikke forslaget om å kunne godkjenne såkalte profilskoler. 
Trondheim kommune mener dagens godkjenningsordning må endres. Ordningen med at 
kommunen kun skal være høringsinstans bør endres til at kommunen blir godkjenningsinstans til 
søknadene. 

 
3. Trondheim kommune støtter forslaget om at kravet om jevngod opplæring i friskolene 

videreføres, og er samtidig positiv til forslaget om å godkjenne IB-skoler sin foretrukne modell for 
et ellevte skoleår. 

 
4. Trondheim kommune mener det sikrer kvaliteten at departementet er godkjenner av 

kompetansekravene for undervisningspersonalet i friskolene og støtter dette forslaget. 
 

5. Trondheim kommune støtter forslaget om at et begrenset antall plasser kan holdes av til 
skolenes hovedmålgruppe som søker også etter hovedopptaket. For at dette skal være mulig 
økonomisk for friskolene ønsker Trondheim kommune en ekstra telledato for antall 
grunnskoleelever. Dagens telledato er 1. oktober, og her foreslås det en telledato på 
vinterhalvåret i tillegg. 

 
6. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort ordningen med kompletterende undervisning 

for elever som får sin undervisning i Norge. 
 

7. Trondheim kommune støtter forslaget om at skolevirksomheten fortsatt ikke kan ta utbytte, og 
at tilleggsvirksomhet skal være nært knyttet opp mot skolevirksomheten. Trondheim kommune 
støtter også forslaget om at friskoler skal være registrert i Enhetsregisteret før søknad sendes 
godkjenningsmyndighetene. Kommunen støtter også forslaget om at skoler med mindre enn 30 
elever ikke skal godkjennes. Det samme med eksisterende friskoler som har under 30 elever i tre 
år på rad. Forslaget om at det ikke kan være kommersiell drift av skoler støttes også. Dagens 
hovedprinsipper bør ligge fast, uten mulighet for unntak for nye tilleggstjenester. 

 
8. Trondheim kommune støtter forslaget om å innføring av karantenebestemmelser som er 

strengere enn dagens ordning for å sikre at uegnede aktører ikke får muligheten til å drive 
friskole. 

9.  
 
Med vennlig hilsen 

Petter Helland 



Trondheim kommune 

Rådmannens fagstab 

Mobil: 916 72 180 

E-post: petter.helland@trondheim.kommune.no  
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Tittel: Saksprotokoll: Høring - forslag om endringer i privatskoleloven 
- ny friskolelov  

 

Resultat: Behandlet 
Arkivsak: 14/51942 
 
 
VEDTAK: 
 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til 
Kunnskapsdepartementet: 

1. Trondheim kommune støtter forslaget om å endre lovens tittel og gjeninnføre 
begrepene friskoleloven og friskole, istedenfor dagens private skoler med rett til 
statsstøtte. 
 

2. Trondheim kommune støtter forslaget om å endre begrepet religiøse med livssyn om 
skoler som kan godkjennes Kommunen støtter ikke forslaget om å kunne godkjenne 
såkalte profilskoler. Trondheim kommune mener dagens godkjenningsordning må 
endres. Ordningen med at kommunen kun skal være høringsinstans bør endres til at 
kommunen blir godkjenningsinnstans til søknadene. 
 

3. Trondheim kommune støtter forslaget om at kravet om jevngod opplæring i 
friskolene videreføres, og er samtidig positiv til forslaget om å godkjenne IB-skoler sin 
foretrukne modell for et ellevte skoleår. 

 
4. Trondheim kommune mener det sikrer kvaliteten at departementet er godkjenner av 

kompetansekravene for undervisningspersonalet i friskolene og støtter dette 
forslaget. 

 
5. Trondheim kommune støtter forslaget om at et begrenset antall plasser kan holdes 

av til skolenes hovedmålgruppe som søker også etter hovedopptaket. For at dette 
skal være mulig økonomisk for friskolene ønsker Trondheim kommune en ekstra 
telledato for antall grunnskoleelever. Dagens telledato er 1. oktober, og her foreslås 
det en telledato på vinterhalvåret i tillegg. 

 
6. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort ordningen med kompletterende 

undervisning for elever som får sin undervisning i Norge. 
 

7. Trondheim kommune støtter forslaget om at skolevirksomheten fortsatt ikke kan ta 
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utbytte, og at tilleggsvirksomhet skal være nært knyttet opp mot skolevirksomheten. 
Trondheim kommune støtter også forslaget om at friskoler skal være registrert i 
Enhetsregisteret før søknad sendes godkjenningsmyndighetene. Kommunen støtter 
også forslaget om at skoler med mindre enn 30 elever ikke skal godkjennes. Det 
samme med eksisterende friskoler som har under 30 elever i tre år på rad. Forslaget 
om at det ikke kan være kommersiell drift av skoler støttes også. 
Dagens hovedprinsipper bør ligge fast, uten mulighet for unntak for nye tilleggstjenester. 

8. Trondheim kommune støtter forslaget om å innføring av karantenebestemmelser 
som er strengere enn dagens ordning for å sikre at uegnede aktører ikke får 
muligheten til å drive friskole. 

 
 
 
Behandling: 
Eirik Schrøder (Ap), forslag pva Ap, SV, SP 
Endring punkt 1: 
Trondheim kommune støtter ikke forslaget om å endre lovens tittel ved å gjeninnføre 
begrepene friskoleloven og friskole. Trondheim kommune mener man heller bør skjerpe inn 
på begrepsbruken for å verne om ideelle private alternativ fra de kommersielle aktørene, 
som søker å ta utbytte av underliggende selskaper av skoledriften.  
 
Endring punkt 2, unntatt første setning: 
Kommunen støtter ikke forslaget om å kunne godkjenne såkalte profilskoler. 
Trondheim kommune mener dagens godkjenningsordning må endres. Ordningen med at 
kommunen kun skal være høringsinstans bør endres til at kommunen blir 
godkjenningsinnstans til søknadene. 
 
Tillegg til første setning punkt 7: 
Dagens hovedprinsipper bør ligge fast, uten mulighet for unntak for nye tilleggstjenester. 
 
Votering 

1. Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 1 og forslaget fremma av Schrøder, 
ble innstillinga vedtatt med 6 stemmer (3H, FrP, V, KrF), mot 5 stemmer (3Ap, SV, SP) 
avgitt for Schrøders forslag. 

2. Innstillingas pkt 2 første setning ble enstemmig vedtatt 
3. Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 2 øvrige del og forslaget fremma av 

Schrøder, ble Schrøders forslag vedtatt med seks stemmer (3Ap, SV, KrF, SP), mot 5 
stemmer (3H, FrP, V), avgitt for innstillinga. 

4. Resten av innstillinga ble enstemmig vedtatt 
5. Schrøders forslag tillegg til pkt 7, ble vedtatt mot 5 stemmer (3H, FrP, V) 

 
 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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