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HØRING OM ENDRINGER I FRISKOLELOVEN,
VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN OG FOLKEHØYSKOLELOVEN
Fagforbundet viser til mottatt høring med forslag til endringer i friskoleloven med flere.
Fagforbundet har kommentarer til forslagene om endring i friskoleloven og lovfesting av
krav om en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i friskolenes vedtekter og innføring av
hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon, og nedleggelse.
Lovfesting av krav om en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i friskolenes vedtekter
Forslaget til endring av friskoleloven viser at man ønsker å klargjøre at friskolene ikke skal
drives kommersielt. Fagforbundet mener dette målet ville bli enda tydeligere kommunisert
og bestemmelsen ville fått en styrket posisjon om man i stedet for å sette krav om dette i
skolenes vedtekter, heller vurderer om det er mulig å knytte dette til selve
formålsbestemmelsen til friskoleloven, for eks. slik:
§ 1-1. Formålet med lova
Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast frittståande
skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre ikke-kommersielle skolar enn dei
offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.

Innføring av hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon, og
nedleggelse.
Friskoleloven fastsetter at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til
gode. I ny friskolelov ble utbytteforbudet videreført og tydeliggjort, og det ble innført nye
krav til innsyn og økt dokumentasjonsplikt. Som en ytterligere sikring, kontroll og
oppfølging av godkjente friskoler foreslås å innføre en hjemmel til i forskrift å pålegge
godkjente friskoler meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon og nedleggelse. Dette vil gi bedre
mulighet for tilsynsmyndigheten til å avdekke eventuelle ulovlige verdioverføringer ved
slike endringer.
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Fagforbundet støtter dette, men vil også peke på at regnskapsinformasjon skal være mest
mulig offentlig tilgjengelig fordi det er viktig at innbyggerne har tillit til at systemet for
skattebetalte tjenester fungerer som det skal. Tjenestene er finansiert av det offentlige og
rapportering og informasjon om regnskap for foretak som driver skole etter friskoleloven
bør være mest mulig åpent for allmennheten. Enkelte tilsynssaker (U.dir i 2010) fra slike
skoler viser at det er behov for å stille krav om tilleggsinformasjon og mer spesifiserte
opplysninger om deres regnskap overfor disse foretakene.
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