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Svar - Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - innføring av midlertidig 

dispensasjonsbestemmelse  

 

I det følgende er Telemark fylkeskommunes høringssvar til høringen nevnt over. Vi gjør oppmerksom 

på at denne ikke er behandlet politisk i Telemark fylkeskommune og at det derfor kan bli endringer i 

høringsteksten når dette har funnet sted. Dette vil ettersendes høringsinstansen når behandlingen er 

gjennomført. 

 

Telemark fylkeskommune er kjent med at regjeringen vil åpne for etablering av private 

videregående skoler og tar dette til etterretning. Det har imidlertid vært flere endringer i denne 

adgangen de siste årene. Når disse vilkårene har endret seg på kort varsel fører dette til at 

fylkeskommunens planleggingsprosess blir vanskeligere. Dette gjelder også det forslaget som nå 

foreligger. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å sørge for at rettighetselever får plass 

uansett andre aktører i markedet. Dette krever planlegging der flest mulig parametere er klarlagt 

på forhånd. 

 

Departementet legger til grunn at nye private skoler bare skal opprettes i særlige tilfeller, at dette bare 

skal være å anse som en ren unntaksbestemmelse og kun være aktuelt i et fåtall tilfelle. I tillegg sies 

det at søkerskolene skal kunne gi et pedagogisk tilbud eller en organisering som er nyskapende i 

forhold til eksisterende offentlig/private skoler og at det vil bli lagt vekt på om dispensasjonen vil ha 

negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen. Det vises til to eksempler på skoler som vil 

kunne falle inn under dispensasjonsbestemmelsen – realfaggymnas og yrkesfagskoler. Dette er slik vi 

ser det allikevel ikke utfyllende og det vil kunne skape usikkerhet for søkere og for offentlig 

videregående skoler. Telemark fylkeskommune har erfaring med at det var mange søkere ved forrige 

søknadsrunde for å få innvilget private videregående skoler. 

 

Økonomisk blir det behov for budsjettjusteringer som en følge av private skoler. Det må, som 

departementet skriver, opereres med en viss fleksibilitet i kapasiteten. Dette krever at størrelsen på 

nødvendig justering er tilnærmet kjent og at det er tid til å planlegge en slik fleksibilitet. 

Korreksjonsordningen kan få en lignende virking og utløse lignende behov. Det samme gjelder også 

skyssordninger. Antall paralleller særlig i studiespesialisering vil også kunne minske når antall elever 

synker. Dette gjelder særlig programfag og deriblant realfag. 

 

Ut fra det som er sagt over om tid til planlegging, mangel på konkrete regler, økonomiske forhold og 

fagtilbud mener Telemark fylkeskommune at det vil være for tidlig å fatte en bestemmelse rundt dette 

allerede nå. Selv om det vil ta litt lenger tid mener vi at departementet med fordel kan legge opp til ett 



ryddig løp med høring av lovendringer høsten 2014 og Stortingsbehandling våren 2015 før 

igangsetting. Dette vil i stor grad ivareta behovene nevnt over. 

 

 

Helge Galdal 

Fylkesopplæringssjef     

     Ingar Bråthen 

     rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


