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Høring angående forslag til endring av privatistavgiften - svar fra Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

 
Eksamenskontoret i STFK har gjort en helthetlig vurdering av Kunnskapsdepartementets 
forslag til endringer i privatistavgiften, og ønsker ut i fra våre rammebetingelser at 
Kunnskapsdepartementet innfører en modell med to avgiftssatser (vi er enig i størrelsen på 
satsene) og at det ikke skal innføres gebyrordning for privatister som ikke møter til sin(e) 
privatisteksamen(er). Eksamenskontoret STFK begrunner dette med følgende: 
 
 

 To avgiftssatser: dersom vi skal kunne kartlegge antall ganger en privatist har vært 

oppmeldt i de ulike fagkodene, vil det bli behov for at leverandørene av de 

administrative systemene vi benytter (Extens i STFK) utvikler systemer for å 

kontrollere tidligere oppmeldinger både innen STFK og på tvers av fylkesgrensene. 

Dette kartleggingsarbeidet kan også gjøres manuelt, men vil utløse store og 

ressurskrevende behov. Eksamenskontoret i STFK vurderer at et fire-delt 

avgiftssystem blir for omfattende og kostbare å administrere i forhold til de satsene 

som Kunnskapsdepartementet foreslår.  

 

 Ikke gebyrordning for privatister som ikke møter til eksamen: etter konsultasjon med 

økonomiavdelingen i STFK, finner Eksamenskontoret det lite hensiktsmessig å 

innføre en gebyrordning som vil kreve store administrative ressurser. 

Eksamenskontoret i STFK mener det bør finnes andre løsninger for å begrense 

frafallet av privatister til eksamen, jf Udir brev til Kunnskapsdepartementet datert 

03.12.2012 – Direktoratets anbefaling – Oppdragsbrev 13-12 – Gjennomgang av 

ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer; endre 

regelverket for elever som ønsker å forbedre karakterer i fag som allerede er bestått 

mens de fremdeles har elevstatus, endre regelverket for å utstede 

førstegangsvitnemål, endre regelverket for hvor mange ganger det skal være 

anledning til å avlegge eksamen i den samme fagkoden mm. 
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Med hilsen 
 
 
 
Lotte Skoglund 
Leder Eksamenskontoret 
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