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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATISTAVGIFTEN 

 

Vi viser til høringsbrev av 22.05.2014 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ovennevnte 

sak. 

 

Oslo kommunes høringsuttalelse fremgår av byrådens sak nr.15/2014, vedtatt av byråden 

forkunnskap og utdanning den 20.06.2014. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ole Christian Melhus 

seksjonssjef 

Monica Kastet 

spesialrådgiver 
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Kopi: Utdanningsetaten 



()sk)konnnune
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning 

Byrådens sak

Byrådens sak nr.: 15/2014 Vår ref. (saksnr.): 201402702-5

Vedtaksdato: 20.06.2014 Arkivkode: 499

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATISTAVGIFTEN

Saksfremstilling:
Kunnskapsdepartementet foreslår i høringsbrev av 22.05.2014 visse endringer i dagens
privatistavgifter.

Avgiften for åta privatisteksamen er i dag kr. 367 for førstegangsprivatister og kr. 752 for
forbedringsprivatister. Departementets forslag går ut på å heve avgiftssatsene for å dekke
fylkeskommunenes kostnader ved avvikling av privatisteksamen. Dette foreslås gjennomført ved å
innføre større grad av differensiering for forbedringsprivatister, i henhold til hvor mange ganger
tidligere privatisten har tatt eksamen i samme fag. Som et alternativ vurderer departementet å
beholde dagens system med to satser, men å øke satsene.

Alternativ 1.
Avgiftssatsene for privatisteksamen endres som følger:
Førstegangsprivatist: kr. 1000
Forbedringsprivatist 1: kr. 1800 - Har tatt eksamen i samme fag tidligere, men har strøket
Forbedringsprivatist 2: kr. 2000- Har tatt eksamen i samme fag tidligere én gang og bestått
Forbedringsprivatist 3: kr. 2200 - Har tatt eksamen i samme fag tidligere to eller flere

ganger, og bestått minst én gang

Alternativ 2.
Dagens system med to satser beholdes, men satsene økes til henholdsvis kr. 1000 for
førstegangsprivatister og kr. 2000 for forbedringsprivatister.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de to alternative forslagene.

Departementet vurderer også åinnføre et gebyr ved manglende oppmøte, for de som har meldt seg
opp til privatisteksamen. Gebyret ilegges bare dersom vedkommende ikke kan dokumentere ved
legeerklæring at fraværet er knyttet til sykdom, eller at vedkommende er trukket ut i et
obligatorisk eksamensfag samme dag.

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
høringsuttalelser fra Oslo kommune.
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Vedtak
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets forslag om endringer
i privatistavgiften:

Oslo kommune støtter forslaget om å beholde dagens system med to satser, og at nye satser
fastsettes til kr. 1000,- for nytt fag, og kr. 2000,- for forbedringseksamen. Denne ordningen
ivaretar i rimelig grad inndekning av skoleeiers kostnader ved privatisteksamen, samt at den er
ressurseffektiv å administrere.

Oslo kommune støtter ikke forslaget om åinnføre gebyr ved manglende oppmøte til eksamen. En
slik ordning vil være ressurskrevende å administrere. Oslo kommune har erfaring for at inndriving
av utsendte fakturaer er ressurskrevende og ofte ender som inkassosaker.

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

/

«
Anniken Haug ie

Byråd for kunnskap og utdanning

Vedlegg: Brev av 17.06.2014 fra Utdanningsetaten - Forslag til høringsuttalelse
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Høring - Forslag til endringer i privatistavgiften 

 

Det vises til brev av 11.6.14. fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.   Utdanningsetaten 

bes utarbeide et kortfattet forslag til uttalelse til Kunnskapsdepartementets høring om endring 

av privatistavgiften. 

 

Kunnskapsdepartementet forslår endringer i dagens privatistavgifter. Forslaget går ut på å heve 

avgiftssatsene for å dekke fylkeskommunenes kostnader ved avvikling av privatisteksamen, 

samt å innføre større grad av differensiering for forbedringsprivatister i henhold til hvor mange 

ganger tidligere privatisten har tatt eksamen i samme fag. Departementet foreslår å endre 

avgiftssatsene for privatisteksamen, slik at de blir som følger:  

Førstegangsprivatist: kr. 1000  

Forbedringsprivatist 1: kr. 1800 - Har tatt eksamen i samme fag tidligere, men har strøket  

Forbedringsprivatist 2: kr. 2000 - Har tatt eksamen i samme fag tidligere én gang og bestått 

Forbedringsprivatist 3: kr. 2200 - Har tatt eksamen i samme fag tidligere to eller flere ganger, 

og bestått minst én gang   

 

Som et alternativ til mer differensiert avgift for forbedringsprivatister, vurderer departementet å 

beholde dagens system med to satser, men øke disse til henholdsvis kr. 1000 for 

førstegangsprivatister og kr. 2000 for forbedringsprivatister.  

 

Departementet vurderer også å innføre et gebyr ved manglende oppmøte, for de som har meldt 

seg opp til privatisteksamen. Gebyret ilegges bare dersom vedkommende ikke kan 

dokumentere ved legeerklæring at fraværet er knyttet til sykdom, eller at vedkommende er 

trukket ut i et obligatorisk eksamensfag samme dag. 

 

 

Oppsummering av Utdanningsetatens høringsuttalelse 

Utdanningsetaten (UDE) støtter forslaget om å beholde dagens system med to satser. Og at nye 

satser fastsettes til kr. 1000,- for nytt fag, og kr. 2000,- for forbedringseksamen. Denne 

ordningen ivaretar i rimelig grad inndekning av skoleeiers kostnader ved privatisteksamen, 

samt at den er ressurseffektiv å administrere. 
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UDE støtter ikke forslaget om å innføre gebyr ved manglende oppmøte til eksamen. En slik 

ordning vil være ressurskrevende å administrere. UDE har erfaring for at inndriving av utsendte 

fakturaer er ressurskrevende og ofte ender som inkassosaker.  

 

Nærmere om endringer i privatistavgiften: 

På bakgrunn av at det siden 1994 har vært lovfestet rett til videregående opplæring, er det 

rimelig at kostnadene ved eksamen legges til den enkelte privatist. En differensiert avgift i tråd 

med departementets forslag gir viktige signaler om betydningen av å fullføre videregående 

opplæring som elev.  

 

En ordning med differensiert avgift innebærer imidlertid noen administrative utfordringer. I 

2010/2011 betalte 67 % av privatistene laveste gebyr. På initiativ fra Utdanningsetaten i Oslo 

ble det i det nasjonale oppmeldingsverktøyet PrivatistWeb utviklet funksjonalitet der det ved 

oppmelding gjøres oppslag mot VIGOs nasjonale karakterbase. I 2013 var andelen som betalte 

laveste gebyr 56 %. Fordelen med dette systemet er at privatisten ikke velger eksamensavgift 

selv, men avgiften er et resultat av oppslaget mot VIGO-basen. Imidlertid viser det seg at  

VIGOs nasjonale karakterbase ikke alltid er tilstrekkelig oppdatert slik at .innrapporteringen til 

VIGO fra skoler og eksamenskontorer ofte ikke er tilstrekkelig oppdatert. Hvert semester 

melder et antall ærlige privatister at de har fått feil avgift. 

 

Det nye nasjonale skoleadministrative systemet som er under utvikling, (implementeres 2017) 

vil ha bedre utviklet funksjonalitet for å håndtere mobilitet blant elever og privatister. Det er 

likevel grunn til å tro at det kan være noe usikkerhet knyttet til oppdatering av privatistenes 

faghistorikk. 

 

Vi anbefaler på bakgrunn av overnevnte erfaringer at ordningen med kun en todelt 

eksamensavgift videreføres. Ny avgift bør som foreslått være kr. 1000,- for nytt fag og kr. 

2000,- for forbedringseksamen. Denne ordningen ivaretar i tilstrekkelig grad inndekning av 

skoleeiers kostnader ved privatisteksamen, samt at den er enkel å administrere.   

 

 

Nærmere om gebyr ved manglende oppmøte:  

Vi er enig i departementets vurderinger av ulempene ved et slikt gebyr. Iht. dagens regelverk 

har også privatister rett til utsatt eksamen ved dokumentert fravær (Forskrift til 

opplæringsloven § 3-35), og i Oslo ivaretas dette ved at kandidater med rett til utsatt eksamen 

administrativt meldes opp i faget ved neste eksamen. Ved udokumentert fravær refunderes ikke 

eksamensavgiften. , og foreslåtte satser for eksamensgebyr vil være tilstrekkelige for å dekke 

kostnader knyttet til manglende oppmøte. 

 

UDE har erfart at inndriving av utsendte fakturaer er svært ressurskrevende og ofte ender som 

inkassosaker. 

 

Vi anbefaler på bakgrunn av overnevnte erfaringer at det ikke innføres gebyr ved udokumentert 

fravær fra eksamen. En slik ordning vil være urimelig ressurskrevende å administrere. Vi 

legger også vekt på at økte gebyrer vil dekke skoleeiers kostnader.   
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Med hilsen 

 

 

 

Astrid Søgnen Margaret Westgaard 

direktør avdelingsdirektør 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Kopi til: Oslo Voksenopplæring Servicesenter, Postboks 6033 Etterstad, 0601 OSLO 
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