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Undersøkelse av forhold ved skoler som er omfattet av forliksavtale 
mellom staten og skolene i Akademiet-strukturen i årene 2015-2019 

Departementet viser til forliksavtale av 8. juli 2021 mellom staten ved Kunnskaps-

departementet og  skolene i Akademiet-samarbeidet (navngitt i avtalen). Vi viser også til vårt 

brev av 20. september 2021 vedlagt referat fra møte 15. september 2021. Det følger av 

punkt 2 i brevet, jf. også møtereferatet, at direktoratet skal orientere departementet om 

eventuelle nye opplysninger om skolenes økonomiforvaltning i perioden 2015-2019 som kan 

innebære risiko for vesentlige nye forhold som er i strid med privatskoleloven § 6-3. Endelig  

viser vi til direktoratets brev av 22. desember 2021 og 23. mars 2022.   

 

Det følger av departementets brev av 20. september 2021 at nødvendig oppfølging og 

kontroll av de aktuelle skolenes bruk av statstilskudd innenfor rammen av punkt 9 i 

forliksavtalen for årene 2015 til 2019 vil bli foretatt av departementet. Fra 1. januar 2020 er 

det direktoratet som på vanlig måte fører tilsyn med disse skolene, mens departementet er 

klageinstans.    

 

I forliksavtalens punkt 9 heter at det ikke vil bli «[..] åpnet eller fullført tilsyn for årene frem  

til og med 2019». Departementet legger til grunn at denne formuleringen ikke er til hinder for 

at departementet med sikte på å klarlegge om det har funnet sted vesentlige nye forhold i 

strid med privatskoleloven § 6-3 kan gjennomføre nødvendige undersøkelser og kontroll med 

skolene også i denne perioden.  

 

På bakgrunn av flere medieoppslag den siste tiden ber departementet med dette direktoratet 

om å foreta nødvendige undersøkelser omkring de forholdene som er beskrevet i media med 

sikte å avdekke om det i perioden 2015-2019 har funnet sted vesentlige nye forhold som er i 

strid med privatskoleloven § 6-3. Departementet delegerer med dette sin adgang til å foreta 
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Side 2 
 

undersøkelser etter forliksavtalen til direktoratet. Departementet legger til grunn at 

direktoratet som ledd i disse undersøkelsene innhenter dokumentasjon og redegjørelser fra 

skolene og deres eiere og nærstående i den grad dette er nødvendig. Departementet legger 

til grunn at de hjemler som følger av privatskoleloven § 7-2 første ledd, og som er delegert til 

direktoratet, gir grunnlag for innhenting av nødvendig dokumentasjon.   

 

I samsvar med brev av 20. september 2021 ber vi om at direktoratet ikke begrenser sine 

undersøkelser til forhold omtalt i media, men løpende vurdererer og holder departementet 

orientert om eventuelle nye opplysninger om skolenes økonomiforvaltning i perioden 2015-

2019 som kan innebære risiko for vesentlige nye forhold som er i strid med privatskoleloven 

§ 6-3.  

 

Vi ber om at direktoratet innen 1. juni 2023 sender oss en rapport med sine vurderinger og 

funn. Departementet vil på dette grunnlag ta stilling til om det etter forliksavtalen er grunnlag 

for å kreve tilbakebetaling av statstilskudd. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Roger Spidsberg 

fagdirektør 
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