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Høring – Forslag til forskrift om saksbehandlingsregler for 

godkjenningsordningen i opplæringsloven § 2-12. Deres referanse: 200905420-

/SAG 

 
KFF representerer ca 120 private skoler og høyskoler, av dem 62 grunnskoler og 29 

videregående skoler med parallell i det offentlige. KFF takker for anledningen til å uttale seg. 

 

Forslaget gjelder saksbehandlingsregler for godkjenning av private grunnskoler etter 

opplæringsloven og berører således ikke de skolene som godkjennes under privatskoleloven. 

KFF mener det er positivt at det fastsettes en frist for godkjenning av skoler og synes fire 

måneder er rimelig. Tjenesteloven sier at ”dersom det mangler nødvendig dokumentasjon fra 

søkeren på søknadstidspunktet, skal søker så snart som mulig oppfordres til å gi fullstendig 

dokumentasjon og opplyses om at saksbehandlingsfristen først løper fra det er gjort”. Vi 

mener at det også bør settes en frist for slik oppfordring, f.eks. to uker. Vi er enige i 

argumentene mot automatisk innvilgelse ved fristoversittelse, men vil påpeke at det da må 

sies noe annet konkret om hva som skal skje i slike tilfeller. Ellers står bestemmelsen om 

svarfrist i fare for å uthules.  

 

KFF vil sterkt anmode om at det settes tilsvarende frister for behandling av søknader under 

privatskoleloven, selv om disse ikke kommer inn under tjenestedirektivet. Når departementet 

mener at fire måneder er en rimelig frist for svar på godkjenningssøknader, bør dette kunne 

gjelde alle.  

 

Slik saksbehandlingsreglene gjelder for private skoler med statstilskudd etter 

privatskoleloven, har utdanningsdirektoratet inntil ett år og fire mnd. på å behandle 

privatskolesøknader, det gjelder også små og store utvidelser ved eksisterende skoler. Det er 

svært sjelden det går mindre enn et år på behandlingen. Dette skaper usikkerhet både for 

potensielle elever, foreldre, ansatte og de som står bak skolen – i forhold til økonomi, lokaler, 

ansettelser mm.  

 

KFF mener denne saken burde vært brukt til å sikre kortere behandlingstid for skoler under 

privatskoleloven, f.eks. maksimum seks mnd. for eksisterende skoler og at søknadsfristen 

fjernes. For nye skoler bør fristen settes til maksimum åtte mnd. fra søknad foreligger og at 

søknadsfristen fjernes også her. Reglene om saksbehandling ble fastsatt den gangen 

friskoleloven med rett til godkjenning gjaldt, og reglene burde kunne endres nå når det er 

mange færre godkjenningssøknader.  
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