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Vår dato: 24.01.2023 Vår referanse: 202245408-5 Vår saksbehandler: 
Deres dato:  

   
Deres referanse: 22/5624-1 John Evjenth 

     
 

Høring om forslag om endringer i privatskolelova 
og forskrift til privatskolelova kap 6A Økt 
innflytelse for lokale folkevalgte Statstilskudd til 
skoler godkjent etter privatskolelova kap 6A 
Fylkesutvalget fattet følgende vedtak i sak 14/23: 

1. Fylkesutvalget støtter forslaget om at uttalelsen fra fylkeskommunen legges 
økt vekt ved vurdering av søknader om godkjenning av nye private skoler og 
driftsendringer ved eksisterende privatskoler.  
2. Fylkesutvalget støtter vridningen av ressursbruken. Dette vil kunne bidra til 
en styrking av mer arbeidslivsrelatert utdanning. 

 
Saksdokumentene i sak 14/23 er finner Dere på linken.  
Høring - Forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A - 
Økt innflytelse for lokale folkevalgte. (360online.com) 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
John Evjenth 
   
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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