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Saksnr:  2014/74    Arkivkode:  A06

Høringsuttalelse – forslag til endring i privatskolelovens § 2-1

Forslaget åpner for at det, inntil en helhetlig lovendring er på plass, i særskilte tilfeller kan gis 

godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet om grunnlag i privatskolelovens § 2-

1, annet ledd.

Dispensasjon vil, i følge høringsnotatet, kun bli gitt der den omsøkte skolen har et pedagogisk 

tilbud eller en organisering av undervisningen som er nyskapende i forhold til eksisterende 

offentlige og private skoler. Som eksempler viser departementet til private realfagsgymnas og 

enkelte yrkesfagskoler, og at det vil bli lagt stor vekt på at søknad om etablering av 

yrkesfagskoler støttes av vedkommende bransjeorganisasjon. Høringsnotatet viser ikke til 

noen eksempler innenfor grunnskoleområdet. 

Det presiseres også at søknader vil bli gitt en helhetlig vurdering hvor det vil bli lagt særlig 

vekt på om dispensasjonen vil ha negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen 

eller for allerede etablerte private skoler i det aktuelle området.

Slik Enebakk kommune tolker høringsnotatet er dette en dispensasjonsordning som i 

hovedsak vil få virkning for videregående opplæring, og derfor ikke vil få store konsekvenser 

for kommunen som skoleeier.

Kommunens vurdering av forslaget er derfor av mer prinsipiell karakter i forhold til at et av 

formålene med dispensasjonsordningen er å vinne erfaringer som vil være nyttige i arbeidet 

med en helhetlig lovendring i tråd med regjeringens politiske plattform.  

Enebakk kommune mener at formuleringen «nyskapende pedagogisk tilbud eller organisering 

av undervisningen» er vag, og åpner for stort bruk av skjønn.  Det kommer heller ikke tydelig 

fram i høringsnotatet hvem som skal foreta denne faglige vurderingen, og hva som menes 

med en helhetlig vurdering bortsett fra vurdering av økonomiske konsekvenser. Dette bør 

presiseres mer i det kommende lovforslaget.

Enebakk kommune stiller seg positiv til at det i høringsnotatet varsles en gjennomgang av 

dagens trekk- og korreksjonsordning. Slik ordningen fungerer i dag ser kommunen for seg at 

etablering av flere privatskoler/ friskoler på grunnskoleområdet vil kunne få de samme 

økonomiske konsekvenser som overgang til rammefinansiering av barnehagene. For 

Enebakks vedkommende førte dette til en merkbar nedgang i rammeoverføringer 

sammenlignet med det tidligere øremerkede tilskuddet. 

Det er viktig at det fastholdes at etablering av privatskoler/ friskoler ikke skal ha negative 

konsekvenser for den offentlige skolestrukturen, men det er også viktig for Enebakk 

kommune at det sikres at denne garantien også gjelder ved endringer i den offentlige 

skolestrukturen. 
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Når det gjelder skyss av elever ved private skoler ber Enebakk kommune om at departementet 

vurderer kommunens rett til å stille vilkår om at foresatte dekker skyssutgifter dersom det 

ikke er dokumenterte behov knyttet til læringsutbytte og/ eller fysisk/ psykisk helse som er 

grunnlaget for valg av privatskole.
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