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Høringssvar fra Levanger kommune - Forslag om endring i 

privatskoleloven - Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse 

Driftskomiteen i Levanger kommune gjorde følgende vedtak i møte den 19.2.14: 

Levanger kommune mener at den offentlige grunnskolen er godt i stand til å ivareta de 

krav som det moderne samfunnet stiller, og ønsker å styrke enhetsskolens status og 

innhold. Vi ser derfor ikke noe behov for å endre gjeldende privatskolelov, men heller å 

styrke den skolen som når ut til flest i landet vårt - enhetsskolen. 

Dersom det faktisk er et politisk flertall for å endre gjeldende privatskolelov, kan man 

etter vårt syn likevel ikke endre praksis gjennom midlertidige dispensasjoner før eventuell 

lovendring er vedtatt. Levanger kommune er sterkt uenig i at det gis dispensasjoner mens det 

forhandles om en mulig og uavklart framtidig lovendring. Dette vil etter vårt syn kunne føre 

til en uoversiktlig og lite framtidsrettet situasjon. Enhver privatskoleetablering vil ha 

konsekvenser for en eller flere offentlige skoler. 

 

I høringsnotatet informerer Kunnskapsdepartementet om planlagt utredningsarbeid i 

forbindelse med varslet endring i opplæringsloven. Levanger kommune vil i den 

forbindelse gi følgende uttalelse: 

 Levanger kommunen mener at kommunen/fylkeskommunen selv bør få ha det 

avgjørende ordet i saker hvor det søkes om å få etablert private skoler. Dette ut fra en 

vurdering av lokale behov. 

 I forbindelse med gjennomgang av trekk- og korreksjonsordningen ber Levanger 

kommune om en vurdering av om ikke kommunen kan trekkes for 80% av 

kostnadene ved skoledrift pr elev inkl. spesialundervisning. De private skolene vil da 

selv få ansvar for å finansiere spesialundervisning. Dette hadde etter Levanger 

kommune sin vurdering gitt en mer likeverdig finansiering av tilbudene uavhengig av 

om det er kommunen eller private som gir tilbudet. 

 

Levanger kommune ber om at departementet samler endringsforslagene i 

opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 

5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene. Dette vil effektivisere tidsbruken i 

kommunene i høringsarbeidet og gi mer forutsigbarhet for kommunene og privatskolene 

 

Med hilsen 

Trude Marian Nøst (sign) 

Kommunalsjef 


