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STAVANGER KOMMUNE SIN HØRINGSUTTALELSE
 
Stavanger kommune avgir høringsuttalelse til høring om endringer i friskoleloven,
voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven. Stavanger kommune avgir høringsuttalelse
vedrørende Dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler og Tilsyn med kommunenes
og fylkeskommunenes plikter etter friskoleloven (høringsnotatets kap. 2 og 3).
 
Stavanger kommune mener at det er lite ønskelig at kommunene skal ha ansvaret for å fatte
vedtak om spesialundervisning og dekke kostnadene ved denne (§ 3-6). Hjemkommunen har
ikke tilstrekkelig kjennskap til enkeltelever i friskolene til å fatte enkeltvedtak eller en god nok
kjennskap til den enkelte skole til å kunne vurdere muligheter for effektiv og
ressursbesparende organisering av spesialundervisningen.
 
Stavanger kommune støtter forslaget om likebehandling mellom offentlige skoler og friskoler
når det gjelder dekning av utgifter til spesialundervisning. Stavanger kommune mener at grad
av likebehandling blir mer treffsikker om departementet utbetaler hele tilskuddet til friskoler,
inkludert tilskudd som gjelder spesialundervisning. Stavanger kommune ser det som naturlig
at den kommunale PP-tjenesten fortsatt bistår friskolene i systemrettet arbeid og utarbeider
sakkyndig vurdering for elever med behov for spesialundervisning. Ansvaret for å fatte
enkeltvedtak bør legges til den enkelte skole ved styret.
 
Stavanger kommune foreslår § 3-6 annet ledd endres til:
            Heimkommunen eller heimfylket til eleven sørgjer for at det vert utarbeidd sakkyndig
vurdering. Skolen gjer vedtak om spesialundervisning og dekkjer kostnadene ved slik
opplæring.
 
Gitt at forslaget til lovendring i høringsnotatet § 3-6 annet ledd vedtas, vil Stavanger kommune
støtte forslaget om at det presiseres i friskoleloven at departementet i tvilstilfeller avgjør
hvilken kommune eller fylkeskommune som er ansvarlig for kostnadene.
 
Dersom det skal tas inn i friskoleloven at fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens plikt
til å dekke friskolens utgifter til spesialundervisning (kapittel 2) støtter Stavanger kommune
forslaget om at det tas inn en egen hjemmel i friskoleloven til at fylkesmannen kan føre tilsyn
med kommunens og fylkeskommunens plikter overfor elever i friskoler.
 
 
Unni Lill Borg
Rådgiver
Oppvekst og levekår
Telefon 51 50 80 45
 

mailto:/O=SENTRAL E-POST/OU=TJENESTER/CN=RECIPIENTS/CN=POSTMOTTAK55420103
mailto:Tove.Vesteen@kd.dep.no

