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Høring - Forslag til endringer i privatistavgiften

Vi viser til høringsforslag i brev datert 22.05.2014.

Privatistordningen ble innført i 1968, dvs. da verken ungdom eller voksne hadde en 
lovfestet rett til gratis videregående opplæring slik de har i dag. Formålet med 
ordningen var at alle skulle få mulighet til å få dokumentert sin kompetanse i de 
fagene det tilbys eksamen i. Bakgrunnen var et ønske om å gi voksne uten 
utdanning mulighet til å få dokumentert sin kompetanse uansett hvordan denne 
kompetansen var tilegnet.

Privatistordningen har økt betraktelig de senere årene. Noen fylkeskommuner, bl.a. 
Oslo kommune, peker på at omfanget er så stort at det er på grensen av hva som 
er faglig forsvarlig og praktisk mulig. Det kan også stilles spørsmål ved om 
ordningen er i ferd med å uthule deler av den ordinære opplæringen. Norge har,
sammenlignet med andre land, en svært generøs privatistordning. Det er grunn til 
å sette spørsmålstegn ved om dette er en god samfunnsøkonomisk utnyttelse av 
offentlige midler når et stort antall privatister enten er elever i ordinær opplæring 
eller tidligere har fått opplæring og dokumentasjon som viser bestått videregående 
opplæring. Vi oppfordrer derfor departementet til å se privatistordningen i 
sammenheng med debatten om fravær og frafall i videregående skole, samt 
debatten om russetid og eksamen.

Utdanningsdirektoratet støtter forslaget om økning av privatistavgiften. Gebyr ved 
manglende oppmøte er et interessant forslag, men vi mener at fylkeskommunenes 
høringsuttalelser må tillegges stor vekt. Vi mener likevel at en endring av avgiften 
for privatister alene ikke vil være tilstrekkelig for å imøtekomme de utfordringene vi 
har med ordningen. Her vil vi særlig trekke frem brev av 03.12.2012 hvor vi gir 
våre anbefalinger knyttet til gjennomgangen av ordningen med privatisteksamen. I 
tillegg til en økning av privatistavgiften, foreslo vi bl.a.

- at et forslag om å endre forskrift til opplæringsloven § 3-43 blir sendt på høring, 
slik at det kun er privatister som ikke har bestått et fag, som kan føre forbedrede 
karakterer på førstegangsvitnemålet, og at de som allerede har bestått faget som 
elev, ikke skal kunne føre forbedrede karakterer på førstegangsvitnemålet.

- at det utarbeides et forslag til endring i forskrift til opplæringsloven § 3-46 knyttet 
til føring av vitnemål for forbedringsprivatister som sier at siste eksamenskarakter 
skal føres på vitnemålet.
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