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Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og utdanning

Byrådens sak

Byrådens sak nr.: 36/2011 Vår ref. (saksnr.): 201104711-4

Vedtaksdato: 28.12.2011 Arkivkode: 400

FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN - SMÅ OG VERNEVERDIGE
HÅNDVERKSFAG. OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE

Saksfremstilling: 

Kunnskapsdepartementet har i brev av 26.10.2011 sendt på høring forslag til endring i
privatskoleloven. Forslaget går ut på å innføre bestemmelser i privatskoleloven som åpner for å
godkjenne skoler som tilbyr små og verneverdige håndverksfag.

Enkelte private skoler gir opplæring i små og verneverdige håndverksfag. Privatskoleloven åpner
imidlertid ikke for godkjenning av nye skoler som skal gi opplæring i slike fag, eller for at slike
skoler kan utvide sin virksomhet ved å starte opp nye tilbud eller utvide elevtallet i allerede
eksisterende tilbud. Departementet mener det er viktig at opplæringstilbudet i små og
verneverdige fag til enhver tid speiler behovet for nye utøvere i faget.

Privatskoleloven er til hinder for opprettelse av nye private tilbud innen små og verneverdige
håndverksfag, fordi den kun åpner for at skoler som ikke fyller kravene til grunnlag for
virksomhet kan godkjennes av departementet dersom det dreier seg om  nodvendige
driftsendringer.

Departementet foreslår derfor følgende endringer i privatskoleloven. Endringene er uthevet med
kursiv:
Annet ledd i § 2-1 skal lyde slik:
"Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

religiøst
anerkjend pedagogisk retning
internasjonalt
særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett
norsk grunnskoleopplæring i utlandet
særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma.
vidaregåande opplæring i små og verneverdige handverksfag"

Tredje ledd i 2-2 skal lyde slik:
Dersom ein skole har færre enn 15 elevar tre skoleår i samanheng, fell godkjenninga bort. For
norske skolar i utlandet gjeld ei tilsvarande minimumsgrense på 10 elevar. Departementet kan i
særskilde tilfelle gjere unntak frå minimumskrava til elevtal.  Skolar som kun driv verksemd etter §
2-1 bokstav g er ikkje omfatta av minimumskrava til elevtal."



Det foreslås videre at skolene skal kunne ta inn elever uten rett til videregående opplæring og at
tilbudet finansieres gjennom trekk — og korreksjonsordningen i inntektssystemet for
fylkeskommunene. Videre vil det være fylkeskommunene som er ansvarlig for å godkjenne
lærekontrakter.

Vedtakskompetanse:
Uttalelsen avgis av byråden for kunnskap og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av
horingsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak: 

Oslo kommune slutter seg ikke til at flnansiering av tilbudene legges inn i den etablerte
trekk- og korreksjonsordningen for elever i private skoler i inntektssystemet. Erfaringsmessig
er de fleste kandidater i små og verneverdige fag i Oslo voksne søkere uten opplæringsrett, som
allerede har fullført videregående opplæring. En slik automatisk trekkordning vil således i
realiteten medføre et direkte rammekutt for Oslo kommune, tilsvarende trekksatsen i ordningen
multiplisert med antall osloelever.

Oslo kommune har erfaring med at det er vanskelig å skaffe læreplasser innenfor små og
verneverdige fag. Søkere som ikke får lærekontrakt vil ha rett til opplæring i skole, noe som blir
svært kostbare tilbud. Oslo kommune mener derfor at det må forutsettes at den private skolen som
er tilbyder av faget, og som kjenner fagmiljøet best og som selv foretar inntaket, må være
organisatorisk og økonomisk ansvarlig for å gi elevene alternativt "Vg3 i skole". Oslo mener
videre at den statlige flnansieringsordningen må utvides med en komponent som fanger opp
flnansieringen av elever som må fullføre opplæringen i skole fordi de ikke får læreplass. Denne
komponenten må også holdes utenfor trekk- og korreksjonsordningen.

Oslo kommune har ellers ingen merknader til forslaget.
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