
HØringssvar til forslag til endringer til privatskoleloven kapittel 6A fra

Ansgar bibelskole

Endringsfors/agene går ut på  å  oppheve bestemmelsene i§ 6A-6  om at  skolene  får dekket 75 prosent

av tilskuddsgrunn/aget ved statstilskudd, og at de kan ta inntil 25 prosent av dette grunn/ageti

skolepenger. Departementet foreslår å endre loven slik at størrelsen på statstilskuddet og

skolepengene fra skoleåret  2023/24  skal fastsettes i forskrift.

Ansgar bibelskole går imot forslaget om å oppheve bestemmelsene i § 6A-6 om at skolene får dekket

75 prosent av tilskuddsgrunnlaget ved statstilskudd, samt at loven endres slik at størrelsen på

statstilskuddet og skolepengene fra skoleåret  2023/2024  skal fastsettes i forskrift.

Vi synes det er svært uheldig at tilskuddet reduseres fra 75 prosent av tilskuddsgrunnlaget til 65

prosent av tilskuddsgrunnlaget. Vi driver allerede en effektiv skoledrift, og reduksjonen vil gjøre det

svært krevende å drive bibelskole ut fra den studieplanen vi er forpliktet på. Forslaget innebærer

høyere elevbetaling. Det virker konkurransevridende at bibelskoler skal måtte ta høyere elevbetaling

enn for eksempel folkehøyskoler.

Bibelskoler har vært omtalt av statsråden som skoler som verken gir yrkesfaglig eller

studieforberedende kompetanse. I henhold til Kapittel 6A er bibelskolene plassert under Diverse

skoler som gir yrkesrettet opplæring. Bibelskolene skal, i likhet med andre kapittel 6A—skoler, drive

virksomheten etter læreplaner som er godkjent av departementet. Det er altså ikke riktig å si at

skolene verken gir yrkesfaglig eller studieforberedende kompetanse.

Bibelskoler har vært flyttet rundt mellom flere lover, alt etter hvilken regjering som har makten, og

det var statsråden selv som foreslo å flytte bibelskoler fra lov om videregående opplæring til

friskoleloven, og som endret navnet på loven til privatskoleloven. Bibelskoler har ingen paralleller i

den offentlige skole, og er derfor heller ikke i konkurranse med den offentlige skole. Derimot er

Ansgar bibelskole som har studenthjem, i høy grad parallell til folkehøyskoler. Vi mener derfor at vi

enten bør få opprettholdt vårt tilskudd som det er i dag, eller at vi burde få mulighet til å søke oss

over til et annet skoleslag, dersom regjeringen/Ap mener at bibelskoler ikke bør få offentlig tilskudd.

Det er svært lite forutsigbart å drive skole, hvor elevene får kunnskap og danning som gir grunnlag

for videre studier eller arbeid, helt på linje med folkehøyskolene, når det kommer et kutt og utsagn

fra statsråden som om våre skoler ikke gjør noe av samfunnsverdi. Bibelskolene hjelper mange

ungdommer som sliter psyko-sosialt, i tillegg til mange skoleflinke ungdommer som ønsker seg et

modningsår.

Ansgar bibelskole gir elevene kompetanse både i teoretiske og praktiske fag. De får modnes som

mennesker, de blir sett og hørt av lærere som er tett på, og de får prøvd ut sine talenter og

interesser innen musikk, lys, lyd, scene, dans, idrett og teambygging. De får økt kompetanse om den

boken som er mest sentral for den kristen-humanistiske arv; Bibelen. Svært mange av våre elever

bruker kompetansen de har fått i bibelskoleåret i sin videre utdanning, og/eller som frivillige

medarbeidere i kristne og andre ideelle organisasjoner. Bibelskoler som Ansgar, der vi også har

studenthjem, likner mye på folkehøyskoler, bortsett fra at bibelskoler har godkjente fagplaner som

sikrer kvaliteten undervisningen og veiledningen vi gir, og at vi gjennomfører eksamen.

Det er veldig merkelig at bibelskoler skal få redusert tilskudd, mens folkehøyskoler opprettholder sitt

tilskudd. Det hadde vært rettferdig og ikke-konkurransevridende dersom bibelskoler hadde fått

samme vilkår som folkehøyskoler.



Reduksjon itilskudd kom helt overraskende iforslag til statsbudsjett. Ansgar bibelskole har vært i

drift siden 1913, og baserer sin virksomhet på offentlig tilskudd, elevbetaling og gaver. Når en

endring kommer så plutselig gir det altfor kort tid til å omstille seg. Denne endringen var ikke omtalt i

Hurdalsplattformen. Ansvarlige styreparti burde ikke innføre så store reduksjoner i tilskudd uten

forvarsel.

Vi synes det er svært uheldig dersom tilskuddet ikke lenger skal fastsettes i lov, men i forskrift. Dette

vil gjøre det mye lettere for den nåværende regjeringen å kutte i tilskuddet flere ganger, og vi er redd

for at dette nettopp er grunnen til at fastsettelse av tilskudd flyttes fra lov til forskrift. Det kan virke

som om regjeringen ønsker å fase ut tilskudd til bibelskoler. Istedenfor å innføre bibelskolenes stille

død burde regjerningen heller gi bibelskoler få mulighet til å søke seg over til andre skoleslag; enten

folkehøyskoler eller fagskoler, dersom de ikke ønsker at bibelskoler skal få tilskudd.

let livssynsåpent samfunn burde det være rom for mangfold, og for å fortsette tilskuddet til

bibelskoler. Hvis det er plass for å gi tilskudd til kristne folkehøyskoler og frilynte folkehøyskoler bør

det være plass for tilskudd til bibelskoler. I Iikhet med folkehøyskolene gir bibelskolene både

kunnskap og danning, og mulighet for elever til å få et annerledes år før de går videre på høyskoler

og universiteter eller uti arbeidslivet.

20.1.2023

ug - .. ., gma—
lngunn Folkestad Breistein

Rektor Ansgar bibelskole


