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Høring - forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 7. september 2009 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Dato
20.11.2009

I forskriftsutkastet § 2 er det foreslått å gjøre forskriften gjeldende på Svalbard og Jan
Mayen. Dette kan ikke gjøres uten at voksenopplæringsloven eller deler av denne også
gjøres gjeldende. Lovens § 2 om virkeområdet og de delene av loven som forskriften er
hjemlet i og omhandler, trolig hele kapittel 2 og 3, måtte i alle fall omfattes. Det går ikke
fram av høringssaken hvordan Kunnskapsdepartementet har tenkt her, men det er
selvsagt mulig å gjøre dette i en egen forskrift for Svalbard (og eventuelt Jan Mayen),
som fastsettes ved kgl.res.

Før man eventuelt gjør det, må det utredes noe om behov for og konsekvenser ved å
innføre denne loven eller deler av den på Svalbard. Det er ikke redegjort noe for dette i
høringssaken, og selve forskriftsutkastet med merknader gir ikke god nok oversikt.
Dessuten er det spesielle forhold på Svalbard som det må tas hensyn til.
Justisdepartementet vil selvsagt kunne bidra i vurderingen av om en lov bør innføres på
Svalbard, men på bakgrunn av denne høringssaken kan vi ikke se at vi har godt nok
grunnlag til å kunne gjøre det.

For nærmere informasjon om lovgivning på Svalbard, viser vi til kap. 5 i St.meld. nr. 22
(2008-2009) Svalbard.
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Det er også slik at forslag om å gjøre nye lover eller forskrifter gjeldende på Svalbard,
skal legges fram for Det interdepartementale polarutvalget før de sendes på alminnelig
høring, jf. Instruks for behandling av polarsaker og for Det interdepartementale
polarutvalg, fastsatt ved kgl.res. 18.10.2002. Instruksen ligger på Justisdepartementets
hjemmesider på regjeringen.no. Prosessen videre må derfor være at
Kunnskapsdepartementet vurderer nærmere behovet og mulighetene for å gjøre denne
loven og forskriften helt eller delvis gjeldende på Svalbard, og forelegger et forslag for
Justisdepartementet, som kan bidra med den svalbardfaglige vurderingen.
Justisdepartementet sørger for foreleggelse av et eventuelt høringsforslag for
Polarutvalget, hvor fagdepartementet vanligvis blir bedt om å redegjøre for saken. Til
orientering har Kunnskapsdepartementet en fast representant i utvalget, som er
avdelingsdirektør Karen Nossum Bie.

Slik saken står nå, må § 2 tas ut av forslaget.

Ta gjerne kontakt med Justisdepartementets polaravdeling om saken.
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