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Høringsuttalelse – forslag til endringer i privatistavgiften 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund – NFFL – er en felles interesseorganisasjon for 

private grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og skoler med godkjenning etter kap. 4 i 

voksenopplæringsloven. 

Flere av våre videregående skoler har anledning til å ta inn voksne elever uten rettigheter, i 

tillegg til ungdommer og voksne med rettigheter til videregående opplæring.  

Styret i NFFL vil herved gi følgende høringsuttalelse til forslaget fra Kunnskapsdepartementet 

datert 22.05.2014. 

Angående situasjonsbeskrivelsen:                                                                                                                    

NFFL er enig i at eksamensavgiften har stått på samme nivå i svært mange år, og at 

kostnadene sannsynligvis har økt prosentvis langt mer enn avgiften. Det er derfor ikke 

urimelig at det gjøres et løft av avgiftsbeløpet, for å innhente kostnadsutviklingen. 

Eksamensarrangøren må kunne få sine kostnader dekket.  Vi viser i denne sammenheng til at 

NFFL mener prinsipielt at også andre enn fylkeskommunen må kunne være tekniske 

arrangører av privatisteksamener.  F.eks. studieforbund, fagskoler og private vgs bør kunne 

stå som arrangør for privatister, dersom det vil gjøre avviklingen enklere. Men 

fylkeskommunen må fortsatt ha det faglige ansvaret for sensuren. 

Departementets vurderinger:                                                                                                                                                  

NFFL er delvis enig i departementets vurderinger. Vi er enige i at det skal være et legitimt 

behov for å bedre eller fornye den formelle kompetansen, og dette behovet bør vurderes i 

et karrierelangt – eller livslangt – perspektiv.                                                                                                 
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NFFL er ikke enig i at privatistordningen «ikke er ment å være et fullverdig alternativ til den 

ordinære opplæringen, men et supplement». NFFL mener at både fra samfunnets, fra 

yrkeslivets og fra den enkelte utdanningssøkendes side kan privatistordningen  være den 

beste løsningen, når det gjelder å skaffe seg formell kompetanse i voksen alder.                         

NFFL mener det er svært viktig at utdanningssystemet tar inn over seg at prinsippene om 

realkompetanse og livslang/karrierelang læring vil kreve at privatistordninger og systemer 

med innpassing av erfaringsbasert kompetanse kan skje som normale metoder og ordninger 

for voksne.                                                                                                                                                        

NFFL mener det er svært gledelig at antallet voksne privatister er økende og vi håper 

styresmaktene vil jobbe målrettet med å utvikle utdanningssystemet slik at voksnes behov 

for kompetansedokumentasjon i form av eksamener blir bedre ivaretatt enn i dag. 

Til systemet med avgifter:                                                                                                                                     

NFFL er her tilhenger av et enkelt system, der skillet går mellom førstegangseksamen og 

forbedringseksamener.                                                                                                                                                

NFFL anbefaler å ikke differansiere avgiftene mellom teoretiske og praktiske eksamener, 

fordi vi mener det skal være likestilt å ta en praktisk eksamen – ofte i et yrkesfag – med en 

teorieksamen.                                                                                                                                                                    

NFFL mener at det ikke må oppfattes som urimelig å ha en rett til å gjennomføre en 

forbedringsseksamen, uavhengig av form. Men vi synes likevel at avgiften for en 

forbedringseksamen bør være noe høyere enn for førstegangseksamenen, fordi systemet 

bør stimulere til at elever forbereder seg best mulig også til den første eksamenen i et fag.                                                                                                   

Vår anbefaling:                                                                                                                                                                   

NFFL støtter forslaget om å heve førstegangsavgiften til 1.000 kr. mens vi mener at 1.500 kr. 

må være tilstrekkelig for en forbedringseksamen.  

For styret i                                                                                                                                                             

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 

Ragnar Johansen                                                                                                                                          

styreleder 

 

   


