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Høring – forslag om endringer i privatskoleloven – innføring av midlertidig 

dispensasjonsbestemmelse 

 

Oppland fylkeskommune viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 10.1. 2014 med forslag til 

endringer i privatskoleloven og innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse. Med dette brevet 

oversender Oppland fylkeskommune høringssvar til forslaget. Det tas forbehold om endringer i 

uttalelsen etter politisk behandling i fylkesutvalget. Protokoll fra fylkesutvalgets behandling vil bli 

ettersendt.  
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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN – INNFØRING AV MIDLERTIDIG 

DISPENSJONSBESTEMMELSE 

Oppland fylkeskommune viser til høringsbrev og notat fra Kunnskapsdepartementet datert 10.1.2014 

om forslag til endringer i privatskoleloven og innføring av en midlertidig dispensasjonsbestemmelse. 

På grunn av kort høringsfrist er ikke høringssvaret behandlet politisk i Oppland fylkeskommune, men 

fylkesutvalget i Oppland vil få saken til behandling. Protokollen fra dette møtet vil bli ettersendt. 

Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har igangsatt et arbeid med ny friskolelov. I påvente av den nye loven 

foreslås det å innføre en bestemmelse som i særlige tilfeller kan godkjenne nye skoler som ikke 

oppfyller kravet til grunnlaget i gjeldende privatskoleloven § 2-1 annet ledd. Departementet 

presiserer at høringsforslaget er en ren unntaksbestemmelse som kun vil være aktuell i et fåtall 

tilfeller. 

Dispensasjon vil kunne bli gitt der skolen som søker om godkjenning har et pedagogisk tilbud eller en 

organisering av undervisningen som er nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private 

skoler. Søknader om dispensasjon skal gis en helhetlig vurdering hvor bl.a. negative konsekvenser for 

den offentlige skolen eller allerede eksisterende privatskoler i det aktuelle geografiske området skal 

tillegges vekt. Som eksempler på skoler som kan falle inn under dispensasjonsbestemmelsen trekker 

departementet fram private realfagsgymnas og yrkesfagskoler. Ved vurdering av eventuelle søknader 

fra private yrkesfagskoler vil departementet legge stor vekt på uttalelser fra vedkommende 

bransjeorganisasjon. 

Oppland fylkeskommunes vurderinger 

Oppland fylkeskommune mener forslaget om dispensasjonsbestemmelse vil kunne åpne opp for 

godkjenning av flere privatskoler enn med gjeldende regelverk. Det uvisst hvilket omfang dette vil ha 

og i hvor stor grad dette vil influere på det offentlige opplæringstilbudet som gis i videregående 

opplæring. Det er presisert i høringsforslaget at det skal legges særlig vekt på negative konsekvenser 

for den offentlige skolestrukturen i vurderingen av godkjenningssøknader. Dette er helt avgjørende 

for Oppland fylkeskommune som allerede er i en situasjon der flere av de videregående skolene har 

utfordringer med synkende elevtall. Dersom det kommer inn nye skoler vil dette kunne gjøre 

situasjonen enda vanskeligere og mer sårbar med tanke på å opprettholde et offentlig 

opplæringstilbud.  

Konklusjon 

På denne bakgrunn er Oppland fylkeskommune imot at det skal innføres en 

dispensasjonsbestemmelse. Dersom bestemmelsen likevel blir innført, er det viktig å forsterke 

ordlyden i forslaget om at godkjenning ikke kan gis dersom dette får konsekvenser for den offentlige 

skolestrukturen. 
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