
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Juridisk avdeling 

Saksbehandler 
Ellen Carine 
Smogeli 
22 24 77 51 

Høring - forlengelse av varigheten av koronaloven 

Kunnskapsdepartementet viser til høring av forlengelse av lov 27. mars 2020 nr. 17 om 

forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven).  

 

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill dersom det er lover som bør tilføyes 

eller tas ut av listen i lovens § 2. 

 

Kunnskapsdepartementet foreslår at koronaloven § 2 endres slik at loven gir hjemmel for å 

kunne fravike bestemmelser i friskoleloven med forskrifter. Friskoleloven har ingen generell 

dispensasjonsbestemmelse. Det kan bli behov for å fravike enkelte bestemmelser både i 

friskoleloven, forskrift til friskoleloven og økonomiforskrift til friskoleloven. De 

innholdsmessige reglene i friskoleloven er i all hovedsak sammenfallende med tilsvarende 

regler i opplæringsloven og behov for å fravike reglene vil dermed kunne være de samme 

som for offentlige skoler. Siden gjeldende § 2 i koronaloven ikke gir hjemmel til å gjøre 

unntak fra friskoleloven med forskrifter, legger KD til grunn en analogisk tolkning av de 

særreglene som er fastsatt midlertidig for offentlige skoler. Det kan imidlertid bli behov for å 

gjøre unntak fra andre regler i friskoleloven med forskrifter enn det som kan reguleres 

gjennom forskrifter om unntak fra opplæringsloven.  

 

Friskolene finansieres i all hovedsak ved statstilskudd. Statstilskuddet utbetales på basis av 

antall tilskuddsberettigede elever på telletidspunktet. I økonomiforskrift til friskoleloven er 

telletidspunktene 1. oktober for grunnskoler, og 1. oktober og 1. april for videregående 

skoler. I en situasjon hvor skolene er helt eller delvis stengt kan det bli påkrevet å fravike 

bestemmelser i økonomiforskrift til friskoleloven. 

 

Kunnskapsdepartementet har ikke ytterligere innspill.  
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