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1 SAMMENDRAG AV STEINERSKOLEFORBUNDETS HØRINGSSVAR 
 
Lovens formål i § 1-1 sikrer en overordnet rett for elever og foreldre til å velge annen skole enn den 
det offentlige tilbyr, uavhengig av hvor i landet man er bosatt. Med det som lovens angitte formål blir 
det ganske spesielt å hevde at de begrensende unntakene er de sentrale elementene i 
godkjenningsordningen, slik departementet gjør i høringsnotatet1. Steinerskoleforbundet støtter ikke 
departementets forslag i høringsnotat av 17. desember 2022 om å tilføye en ny setning til 
privatskoleloven § 2-1 første ledd om styrket vektlegging av uttalelser fra vertskommune og vertsfylke. 
Vi vil i dette høringssvaret begrunne det standpunktet. 
 
Rett til å etablere andre skoler enn de som det offentlige tilbyr for å ivareta elevers og foreldres 
valgfrihet, er grunnleggende. Departementet hevder at denne retten er ivaretatt gjennom 
opplæringsloven § 2-12, og viser til at staten ikke er forpliktet til til å finansiere eller yte tilskudd til 
alternative skoler. Det er som et utgangspunkt korrekt, men likevel misvisende i relasjon til 
privatskoleloven2. For skoler som går inn under den loven, har staten valgt å yte tilskudd. Betingelsen 
er at de ikke har lov å drive annen virksomhet enn skole og ikke lov til å drive kommersielt. Da blir det 
en tilsiktet, men ikke lett synlig avsporing å henvise til opplæringsloven § 2-12. Høringsnotatets 
gjennomgang på s. 5 til 6 av det folkerettslige perspektivet fremstår da som et forsøk på å tåkelegge 
skillet mellom ideelle skoler og skoler som kan drive kommersielt. Når staten har valgt å yte tilskudd 
til skoler av bestemt slag, plikter den som utgangspunkt å likebehandle disse skolene. Da blir temaet: 
om det foreligger sterke nok grunner til å fravike likebehandling; om legitimiteten av geografisk ulikt 
vern om elevers og foreldres valgfrihet. 
 
Steinerskoleforbundet mener at lovens formål og de verdier som den skal verne, er avgjørende for 
lovgivers adgang til å stramme inn godkjenningsordningen. Etter vårt syn er departementets 
behandling av det temaet ufullstendig i høringsnotatet. Vi behandler det nærmere i punkt 3. Bare 
klargjøring av lovformålets innhold og karakter gir grunnlag for å ta stilling til berettigelsen av 
departementets oppgitte grunner for å innskrenke retten til godkjenning. Lovens formål berettiger 
ikke å forskjellsbehandle en skole eller et skoleprosjekt, avhengig av hvor i landet skolen ønsker å 
etablere eller utvikle seg. Det omtaler vi i punkt 4, før vi oppsummerer i punkt 5. Men først gir vi et 
kort historisk sammendrag. 
 

2 FRA «VESENTLIG GRUNN TIL Å NEKTE GODKJENNING» TIL «OMVENDT VESENTLIGHET» 
 

                                                           
1 Høringsnotatet s. 4, andre avsnitt under punkt 2.3: «De sentrale elementene i godkjenningsordningen er lovens 

krav om godkjenningsgrunnlag, at søknader om godkjenning skal vurderes skjønnsmessig og at vertskommunen 
eller vertsfylket har rett til å uttale seg om konsekvensene etablering av en privatskole eller driftsendringer ved 
en eksisterende privatskole vil ha for det offentlige skoletilbudet i kommunen eller fylkeskommunen.» 

2 UN COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, E/C.12/1999/10, 8. desember 1999, note 
54: «A State party has no obligation to fund institutions established in accordance with article 13 (3) and (4); 

however, if a State elects to make a financial contribution to private educational institutions, it must do so 
without discrimination on any of the prohibited grounds.» 
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I friskoleloven av 2003 ble det fastsatt i § 2-1 at vertskommunen skulle uttale seg før grunnskoler ble 
gitt godkjenning. Tilsvarende ble fastsatt i § 2-2 for vertsfylket før godkjenning av videregående skoler. 
Så langt videreførte friskoleloven bestemmelsen i § 25 nr. 2 fra privatskoleloven av 1985. For 
grunnskoler ga friskoleloven en ny bestemmelse om at retten til godkjenning bare gjaldt dersom 
etableringen ikke medførte vesentlige negative følger for vertskommunen. Ved gjeninnføring av 
godkjenningskriterier i 2007, etter Stoltenberg-regjeringens godkjenningsstopp i ett år, ble regler 
samlet i § 2-1 både for grunnskole og videregående skole. Da ble det opprettholdt at vertskommunen 
og vertsfylket skulle uttale seg, men hvilke konsekvenser uttalelsene skulle ha, ga loven ikke uttrykk 
for. I 2015 tilføyde Solbergregjeringen en setning om at negative konsekvenser for det offentlige 
skoletilbudet skulle stenge for godkjenning av friskoler. Nå ønsker regjeringen å svekke retten til 
godkjenning ytterligere ved å fastsette at uttalelser fra vertskommunen og vertsfylket skal tillegges 
vesentlig vekt. 
 

3 LOVENS FORMÅL OG RAMMER 
 
Lovens formål etter § 1-1 er å bidra til å sikre at elever og foreldre kan velge en annen skole enn den 
offentlige. Gjennom henvisning til menneskerettsloven § 2 nr. 2 er denne forankret til og begrunnet i 
grunnleggende menneskerettigheter. Menneskerettsloven § 2 henviser til en rekke konvensjoner med 
tillegg, både fra FN og Europarådet. Likevel er det ikke nødvendig å begrunne lovens formål i 
folkeretten. Gjennom menneskerettsloven og ytterligere gjennom Grunnloven, bl.a. dens § 92 og § 983 
følger vernet direkte av norsk lov. Disse lovene og likestillings- og diskrimineringsloven er viktige 
integreringer av menneskeretter i norsk rett. Selv om de derved blir del av nasjonal lovgivning, er 
overnasjonale organers tolking av hvordan rettighetene skal forstås og ivaretas, av betydning både 
som ramme for lovgiver og ved tolking av vedtatte lover. 
 
Steinerskoleforbundet mener at departementets forslag strider mot likestillings- og 
diskrimineringsloven § 8. Den bestemmelsen likestiller indirekte forskjellsbehandling med direkte 
forskjellsbehandling4. Skoler og skoleprosjekter som går inn under godkjenningsvilkårene i 
privatskoleloven § 2-1 andre ledd, ivaretar foreldrenes og elevens valgrett og valgfrihet. Å nekte 
godkjenning av skoler enkelte steder i landet blir derved indirekte forskjellsbehandling av elever og 
foreldre. Steinerskoleforbundet mener derfor at ytterligere innsnevring av rammene for godkjenning 
er i strid med statens forpliktelser5.  

                                                           
3 Grunnlovens § 92: «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne 

grunnloven og i for Norge bindende trakter om menneskerettigheter.» 
   Grunnlovens § 98: «Alle er like for loven. 

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.» 
4 Likestillings. og diskrimineringsloven § 8: «Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende 

nøytral bestemmelse, betinget praksis eller unnlatelse som stiller personer dårligere enn andre, av grunner som 
nevnt i § 6 første ledd.» 

5 UN COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, E/C.12/GC/20, 2 July 2009, note 39: «States 

parties must adopt an active approach to eliminating systemic discrimination and segregation in practice. 
Tackling such discrimination will usually require a comprehensive approach with a range of laws, policies and 
programmes, including temporary special measures. States parties should consider using incentives to 
encourage public and private actors to change their attitudes and behaviour in relation to individuals and 
groups of individuals facing systemic discrimination, or penalize them in case of non-compliance. Public 
leadership and programmes to raise awareness about systemic discrimination and the adoption of strict 
measures against incitement to discrimination are often necessary. Eliminating systemic discrimination will 
frequently require devoting greater resources to traditionally neglected groups. Given the persistent hostility 
towards some groups, particular attention will need to be given to ensuring that laws and policies are 
implemented by officials and others in practice.» (understreket her) 
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Stilt overfor disse grunnleggende rettighetene blir spørsmålet om det finnes hensyn som er 
tilstrekkelig tungtveiende til å innskrenke området for rettighetene eller geografisk begrense at de gis 
muligheter til å bli ivaretatt. Steinerskoleforbundet mener at det ikke er tilstrekkelig tungtveiende 
hensyn som berettiger departementets forslag til lovendring, og som berettiger å nekte godkjenning 
fordi en kommune av en eller annen mer eller mindre tungtveiende grunn ikke ønsker annen skole enn 
den offentlige i sin kommune. Vi vil nedenfor konkret omtale de begrunnelsene som departementet 
angir i sitt høringsnotat. 
 

4 DEPARTEMENTET BEGRUNNELSER FOR FORSLAGET TIL LOVENDRING 
 

4.1 Ledd i et større prosjekt 
 
Departementets forslag om økt innflytelse for folkevalgte ved godkjenning av skoler etter 
privatskoleloven er regjeringens foreløpige siste steg i arbeidet for å begrense fremvekst og utvidelse 
av skoler etter den loven. Som departementet uttaler i innledende del i høringsnotatet, besto første 
del i å fjerne to godkjenningsgrunnlag, og dernest å endre lovens navn. Navneendringens åpenbare 
hensikt er å hviske ut skillet i allmennhetens bevissthet mellom de ideelle skolene som ikke har lov å 
drive annet enn skole og forbud mot å drive kommersielt og de som ikke har slike begrensninger. Det 
er bare de sistnevnte som godkjennes etter opplæringsloven § 2-12. Den uttrykte hensikten er å 
begrense veksten av det som nå betegnes som private skoler ut fra en idé om at det i seg selv vil lede 
til en styrking av den offentlige skolen. Et slikt syn ser i stor utstrekning også ut til å ligge til grunn for 
forslaget som nå fremmes om økt innflytelse for folkevalgte. 
 
Det er Steinerskoleforbundets oppfatning at styrking av den offentlige skolen best ivaretas gjennom å 
styrke den offentlige skolen, ikke ved å fjerne de skolene som kan fremstå som utfordringer for den 
offentlige skolen. Tvert imot er det vår oppfatning at alternativitet er en forutsetning for å bevare et 
sterkt og levende demokrati.  Det blir også etter vår oppfatning feil å omtale den offentlige skolen som 
fellesskolen. Det er vår påstand at forskjeller innenfor den offentlige skolen er så store og varierte at 
begrepet neppe har et klart og enhetlig innhold.  
 
 

4.2 Departementets enkeltargumenter for økt folkevalgt innflytelse 
 

4.2.1 Skjønnsmessig avgjørelse 
Høringsnotatet uttrykker at ingen har rett til godkjenning av et skoleprosjekt, og at det handler om en 
skjønnsmessig avgjørelse. Det kan gi mening dersom det handler om tillit til egnethet hos de personene 
som står bak etablering av et skoleprosjekt. Slike situasjoner nevner forarbeidene til privatskoleloven 
noen eksempler på6.  
 
Når det derimot gjelder forskjellsbehandling ved hindring av en frihet og rettighet for elever og foreldre 
fordi de bor i en bestemt kommune, er situasjonen en ganske annen. Denne rettigheten er en 
menneskerettighet. En slik rettighet kan ikke tilsidesettes eller begrenses, begrunnet med 
nytteverdien for samfunnet. 
 

                                                           
6 Prop.84 L (2014-2015), s. 27 – 30 
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4.2.2 Negative konsekvenser 
Å definere hva som er negative konsekvenser, er utfordrende. Utgangspunktet her er at man 
postulerer noen negative konsekvenser som stilles opp mot verdiene og rettighetene nevnt ovenfor. 
Så kan man, uavhengig av den motsetningen, spørre seg om det reelt er negative konsekvenser man 
står overfor.  
 
Departementet påstår flere forhold som angis som potensielle negative konsekvenser, og som 
motvirkes ved å vektlegge utsagn fra lokale folkevalgte.  
 

4.2.2.1 Påstand om økt forutsigbarhet  
Steinerskoleforbundet er ikke enig i at lokal underkjenning av elevers og foreldres valgfrihet og valgrett 
øker forutsigbarhet. Forutsigbarheten i et lokalsamfunn øker forutsatt at de folkevalgte evner å 
forholde seg til endringer. Og forutsigbarheten øker dersom de folkevalgte evner å ivareta ulike 
interesser i befolkningen. Det er et gammelt ordtak som heter at det eneste sikre er forandring. Ikke 
minst i dag erfarer man akkurat det. Endringer skjer i et lokalsamfunn i kortere eller lengere 
tidsperspektiv. Hjørnesteinsbedrifter kan falle bort og sterkt påvirke demografi. Også andre forhold 
som påvirker demografiutvikling, vil lokalpolitikere måtte forholde seg til. Etter Steinerskoleforbundets 
oppfatning øker ikke forutsigbarhet ved å avvise elevers og foreldres frihet og rett til å velge annen 
skole. Forutsetningen for at en slik skole skal bli en realitet, er at det er foreldre som vil velge å benytte 
denne retten. 
 

4.2.2.2 Påstand om organiserings- og planleggingsbehov 
Denne påstanden henger sammen med den forrige. Kommunen må og skal etter vår oppfatning 
forholde seg til ulike behov, interesser og ønsker hos sin befolkning, stilt overfor de oppgaver og 
rettigheter som kommunen plikter å ivareta. Det gjelder innen helse. Det gjelder innen skole. Og det 
gjelder innen tros- og tankefrihet og retten til å bli likebehandlet også ved valg av skole. 
 

4.2.2.3 Påstand om dimensjonering 
Behov er ikke statiske, heller ikke i et lokalsamfunn. De vil svinge med en rekke forhold. Dimensjonering 
kan derfor aldri bli et selvstendig argument for å opprettholde en eksisterende tilstand. Evne til 
planlegging og fleksibilitet i prosjekters utforming ivaretar slike svingninger. Selvsagt vil viljen og evnen 
til også å ta hensyn til en alternativ skole i sin organisering, planlegging og dimensjonering bidra til å 
øke forutsigbarheten i et lokalsamfunn. Bare gjennom å ta hensyn til en alternativ skole som 
tilfredsstiller vilkårene etter privatskoleloven, er det mulig å ivareta en helhet i kommunens 
skolestruktur som også tar på alvor og respekterer elevers og foreldres valgrett og valgfrihet. 
 

4.2.2.4 Påstand om økonomisk negative konsekvenser av alternativ skoleetablering 
De økonomiske konsekvensene av en alternativ skoleetablering eller utvidelse er svært kompliserte. 
Ut fra en statisk systembetraktning er det slett ikke sikkert at det er negativt for en kommune om det 
kommer en skole som er godkjent etter privatskoleloven. Disse konsekvensene følger isolert sett av en 
ganske kompleks kombinasjon av trekk i statlige overføringer og en fordeling og overføring tilbake av 
en andel av de beløpene som  er trukket. Dette systemet kan gi et overskudd eller underskudd eller bli 
et nullsumspill. Men nettoen vil aldri bli så stor som trekket knyttet til enkeltelever som velger 
alternativ skole. Konsekvensene av systemet redegjøres det årlig for i det såkalte «Grønt hefte», en 
beregningsteknisk dokumentasjon utgitt årlig av Kommunaldepartementet som vedlegg til prop. 1 S – 
statsbudsjettproposisjonen. 
 
De konsekvensene som er en følge av overførings- og trekkordninger, legger premissene for 
kommunenes planlegging av egen virksomhet med fleksibilitet for endringer, dimensjonering, 
flerbruksmuligheter osv. For den kommune som evner en viss planlegging, skal det mye til for å kunne 
begrunne at en alternativ skole har negative økonomiske konsekvenser for kommunen. 
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4.2.3 Tillit og legitimitet 
På s. 2 i høringsnotatet uttaler departementet at ved «å legge større vekt på lokale uttalelser i slike 
saker får beslutninger knyttet til private skoler økt tillit og legitimitet». Uttalelsen virker underlig. 
Dersom en kommune ikke motsetter seg etableringen av en skole, vil kommunen neppe avgi noen 
uttalelse. Uttalelsen vil komme om kommunens folkevalgte av en eller annen grunn er imot 
etableringen av en alternativ skole. Hvordan det skal skape økt tillit og legitimitet, og i tilfelle for hva, 
er vanskelig å forstå.  
 
Derimot mener Steinerskoleforbundet at det generelt er tjenlig med god dialog mellom kommunen og 
alternative skoler/planlagte skoleprosjekter. Det vil lede til tillit og legitimitet, og dessuten etablere en 
kontakt som bidrar til helhetlig kommunal planlegging.  
 

5 EN OPPSUMMERING 
 
Retten til å etablere skoler som ivaretar godkjenningsvilkårene etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd 
handler om å ivareta elevers og foreldres rett til å velge annen skole enn de offentlige. Det er 
rettigheter som gjennom lov er forankret i menneskerettigheter. Dypest sett handler det om tros- og 
tankefrihet for borgerne.  
 
Steinerskoleforbundet mener at staten er forpliktet til å ivareta disse rettighetene likeverdig, 
uavhengig av hvor i landet elever og foreldre er bosatt. Det likeverdighetskravet er også en 
menneskerettighet som er sikret gjennom norsk lov. 
 
Steinerskoleforbundet mener at grunnleggende verdier som på denne måten er lovbeskyttet, ikke kan 
tilsidesettes eller undergraves gjennom interesseavveininger basert på slike nyttebetraktninger som 
departementet fremmer i sitt høringsnotat av 17. desember 2022. Steinerskoleforbundet støtter 
derfor ikke at privatskoleloven § 2-1 første ledd gis tilføyelse om at uttalelser fra vertskommunen eller 
vertsfylket skal tillegges vesentlig vekt ved godkjenning etter loven. 
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