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Svar - Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - innføring 
av midlertidig dispensasjonsbestemmelse  
 
Høringen inviterer til å uttale seg om en lovendring i privatskoleloven, som gir 
departementet mulighet til i «særskilde tilfelle» å godkjenne privatskoler som ikke 
oppfyller vilkårene til godkjenning etter dagens regelverk. Departementet arbeider med 
en større revisjon av dagens privatskolelov, som planlegges sendt på høring høsten 2014 
og til endelig behandling i Stortinget våren 2015.   
 
Departementets begrunnelse for å fremme forslaget om en dispensasjonsmulighet, er at 
de vil komme raskt i gang med å oppfylle Regjeringens politiske ambisjoner fra 
Sundvoldenerklæringen. Departementet vil også bruke erfaringene de får gjennom 
dispensasjonsordningen inn i sitt arbeid med endring av privatskoleloven. 
 
Departementet legger til grunn at unntaksbestemmelsen skal åpne for få dispensasjoner, 
gjennom vilkåret «særskilde tilfelle». I høringsnotatet gir departementet noen 
presiseringer på hvilke type skoler som kan få godkjenning. Skolene skal være 
nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private skoler. Som eksempler på 
skoletyper trekker departementet fram «realfagsgymnas og yrkesfagskoler». 
Departementet vil i behandling av søknader også legge vekt på hvordan en ny privat 
skole vil påvirke eksisterende skoler og om det for yrkesfagskolene er oppslutning om 
tilbudet fra bransjeorganisasjoner. 
 



 

 

Vilkårene for godkjenning av privatskoler etter dagens lov er basert på en grundig 
prosess hvor departementet utarbeidet et høringsnotat, som var ute på en bred offentlig 
høring. Deretter nye vurderinger i departementet, med forslag til lovendring og endelig 
vedtatt av Stortinget. Det er legitimt av en ny regjering å legge nye prinsipper til grunn 
for sin privatskolepolitikk. For fylkesrådet er det imidlertid viktig å peke på at grunnlaget 
for endret kurs, må basere seg på alminnelige prinsipper for forsvarlig lovarbeid. Vi kan 
ikke si at et høringsnotat på vel fire sider får fram et forsvarlig grunnlag for en endring av 
hjemmelsgrunnlaget for å godkjenne privatskoler. Riktignok er det regjeringens ambisjon 
å gjennomføre den permanente endringen i løpet av våren 2015, men ingen kan med 
sikkerhet si at det vil bli flertall for å endre privatskoleloven permanent. Hvis det ikke blir 
mulig å få flertall for regjeringens hovedlinje, vil det med denne «beskjedne» endringen 
være åpnet for en relativt vid adgang for å dispensere fra privatskoleloven. 
 
Departementet bruker «realfagsgymnas» som eksempel private skoler som skal få 
godkjenning. I Norge sluttet vi å bruke begrepet gymnas på 70-tallet. Satt opp mot 
vilkåret om at skolene også skal være nyskapende, blir det litt påfallende å hente fram et 
skolebegrep som Norge forlot for snart 50 år siden. For fylkesrådet virker ikke det særlig 
framoverlent. 
 
En del av begrunnelsen for en dispensasjonsmulighet, er at de erfaringene regjeringen får 
her kan være med i grunnlaget for endringen av privatskoleloven. Med regjeringens 
ambisjon om å få ferdig et lovforslag til stortinget våren 2015, vil det ikke være noen 
særlig erfaring å hente herfra. Denne begrunnelsen vil vi derfor se bort fra.  
 
Fylkesrådet fraråder at departementet får en dispensasjonsmulighet som åpner for å 
godkjenne skoler som etter dagens lov ikke kan godkjennes.  
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