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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i privatskoleloven - Innføring av midlertidig 
dispensasjonsbestemmelse 
 
 
Sammendrag 
 
Regjeringen vil arbeide for en ny friskolelov med rett til godkjenning for søkere som oppfyller 
kravene til innhold og kvalitet. 
 
Departementet tar sikt på å sende forslag til mer omfattende og permanente lovendringer på 
høring høsten 2014 og legge disse frem for Stortinget våren 2015. 
 
For å kunne muliggjør godkjenning av enkelt skoler inntil ny lov er på plass, legger 
departementet frem forslag om at det innføres en bestemmelse om at det i særlige tilfeller 
kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet om grunnlag i privatskoleloven 
§ 2-1 annet ledd.  
 
Søknader om godkjenning etter den foreslåtte bestemmelsen vil bli gitt etter en helhetlig 
vurdering, hvor departementet særlig vil legge vekt på om dispensasjon vil ha negative 
konsekvenser for den offentlige skolestrukturen eller for allerede etablerte private skoler i 
området. Departementet legger til grunn at dispensasjon kun vil bli gitt hvor den omsøkte 
skolen har et pedagogisk tilbud eller en organisering som er nyskapende i forhold til 
eksiterende offentlige og private skoler.  Loven trer i kraft straks. 
Frist for høringsuttalelse er 21.februar 2014. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

Formannskapet gir sin tilslutning til høringsuttalelse fra Kristiansand kommune 
vedrørende forslag til endringer i privatskoleloven – Innføring av midlertidig 
dispensasjonsbestemmelse. 

 
 
Tor Sommerseth  
Rådmann Arild Rekve 
 Oppvekstdirektør 
Vedlegg: 
Høringsbrev 
Høringsnotat 
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Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet (KUD) har sendt ut på høring forslag til endringer i 
privatskoleloven – innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse. Det foreslås å innføre 
en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan 
gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskolelovens § 2-
1 annet ledd.  
 
§ 2-1 andre ledd lyder: 
«Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag: 
a) religiøst 
b) anerkjend pedagogisk retning 
c) internasjonalt 
d) særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett 
e) norsk grunnskoleopplæring i utlandet 
f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma 
g) vidaregåande opplæring i små og verneverdige handverksfag.» 
 
Regjeringen vil arbeide for en ny friskolelov med rett til godkjenning for søkere som oppfyller 
kravene til innhold og kvalitet med mindre dette etter en helhetsvurdering vil gi negative 
konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. 
 
Et av formålene med forslaget om en dispensasjonsadgang er å vinne erfaringer med 
søknader om nye skoler som er nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private 
skoler. 
 
Departementet tar sikt på å sende forslag til mer omfattende og permanente lovendringer på 
høring høsten 2014 og legge disse frem for Stortinget våren 2015. 
 
 
Departementets forslag 
Departementet foreslår at det i § 2-1 nytt tredje ledd fastsettes at departementet i særlige 
tilfeller kan godkjenne private skoler som ikke oppfyller kravet om grunnlag i annet ledd. 
 
I lov 4.juli 2003 nr. 84 om private skoler med rett til statstilskot (privatskolelova) gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 2-1 nytt tredje ledd skal lyde: 
 
Departementet kan i særskilde tilfelle gi godkjenning til private skolar som ikkje fyller kravet 
om grunnlag i andre leddet. 
 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Departementet viser til at fordi staten gir tilskudd til drift av private skoler, får kommunen 
lavere kostnader knyttet til elevene som går på slike skoler. I forbindelse med statsbudsjettet 
foretas det derfor en justering i kommunens samlede inntektsramme ut fra endret elevtall i 
private og statlige skoler. Hensikten med justeringen er at kommunene samlet ikke skal tjene 
eller tape som følge av endret antall elever i slike skoler (trekkordningen). 
 
I forbindelse med det varslede lovarbeidet vil Kunnskapsdepartementet i løpet av 2014 også 
foreta en gjennomgang av dagens trekk – og korreksjonsordning. 
 
Kommunen er ansvarlig for skyss av elever ved private skoler på lik linje med elever i 
offentlig skole. Kommunen kan få økte skyssutgifter når elever velger å gå i privatskoler som 
ligger så langt unna hjemstedet at de har krav på skyss. 
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Forlaget antas ikke å ha vesentlige administrative følger sammenlignet med gjeldende 
ordning etter privatskoleloven. 
 
 
Oppvekstdirektøren støtter endringsforslaget slik det er beskrevet i høringsbrevet. En 
midlertidig dispensasjonsbestemmelse vil kunne gi erfaringer med søknader om nye skoler 
som vil være nyttige under arbeidet med sikte på helhetlige lovendringer. 
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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I 
PRIVATSKOLELOVEN - INNFØRING AV MIDLERTIDIG 
DISPENSASJONSBESTEMMELSE 
 
FORMANNSKAPET 19.02.2014 SAK 24/14 
 

Vedtak: 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til høringsuttalelse fra Kristiansand kommune 
vedrørende forslag til endringer i privatskoleloven – Innføring av midlertidig 
dispensasjonsbestemmelse. 
(8/5) 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (AP/PP). 
 
 

 
 
 
 
RETT UTSKRIFT: 
 
 
 
19.02.2014 


	Krs1
	Krs2

