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Høring – forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2013–2014. Deres referanse: 12/767. 
 
 
KFF representerer ca 120 private skoler og høyskoler, av dem ca 30 videregående skoler, og vi takker 
for anledningen til å avgi uttalelse. Uttalelsen vår vil dreie seg om forslagene angående 
samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler. To av våre medlemsskoler 
har slike avtaler, og våre synspunkter er sammenfallende.  
 
Vi er enige i departementets forslag om å stille krav om at skolene må ha rutiner for informasjon og 
for oppfølging av eventuelle problemer som skulle oppstå underveis i utlandsoppholdet. Det er viktig 
for de elevene det gjelder at de kan være trygge på at de får god oppfølging. Vi ønsker å foreslå 
forandringer på tre områder.  
 
1. Ansvar for godkjenning og søknad 
a) Det ansvaret som fylkeskommunen har for å godkjenne opplæringsår i utlandet i offentlig skole (§ 
1-16 i forskrift til opplæringsloven), er det daglig leder som har ved privatskoler (§ 5a-3 i forskrift til 
privatskoleloven). Dette kommer ikke fram i pkt 5 i høringsnotatet. Vi ber om at retningslinjene som 
departementet skal fastsette får dette tydelig fram. 
b) Når det gjelder søknad til departementet om godkjenning av et samarbeidsprogram, sies det at 
det nå er fylkeskommunen som skoleeier som er avsender. Det er logisk at det er skoleeier som 
søker. For privatskolene er dette skolens styre. Vi foreslår derfor at § 35-10, pkt a i forskriften får 
følgende ordlyd: "skoleeier skal være den som søker departementet eller .....".   
 
2. Godkjenningens varighet 
Det foreslås i pkt. 5.4.2 at godkjenningene skal ha en varighet på fem år. Vi mener i prinsippet at en 
skole som har fått godkjent et opplegg , som har gode rutiner for gjennomføring og oppfølging av 
elever og som har god søkning til tilbudet, ikke skal miste godkjenningen eller måtte søke på nytt. Å 
bygge opp en god relasjon til én eller flere skoler i utlandet krever lang tid og mange ressurser, det vil 
være sløsing med både tid og penger dersom skolen kan risikere at den etter få år mister 
godkjenningen. Det vil også føre til at de oppleggene elevene skal inn i oftere vil slite med 
"barnesykdommer" og derfor gi dem et dårligere utbytte. Dessuten er det mange elever som søker 
seg til en bestemt skole nettopp pga muligheten for utenlandsopphold, det vil skape uforutsigbarhet 
for dem dersom de risikerer at opplegget kan tas bort mens de går i vg1. 
 



Dersom departementet mener at ny søknad etter noen år vil være en viktig kvalitetssikring, foreslår 
vi at det blir mulighet for fornyelse av avtaler og at de etter søknad blir fornyet dersom det ikke 
foreligger brudd på vilkårene. Vi vil også foreslå at perioden ev. blir på ti år og at skolen uansett får 
beholde ordningen som et tilbud til de som da er tatt inn på vg1. 
 
Det er få private skoler som har slike utvekslingsordninger. De tre som er nevnt i høringsnotatet har 
fått dette godkjent som annen virksomhet under privatskoleloven og har eget tilskudd på 
statsbudsjettet til å administrere dette på lovlig vis. Vi mener dette taler for at de aktuelle skolene 
må få beholde langsiktige avtaler.  
  
3. Prioritering av søknader  
Dersom våre innvendinger i ovenstående punkt blir tatt til følge, vil dette punktet (5.4.3 i notatet) 
falle bort under nåværende begrensede rammetildelingsordning. Departementet sier selv at 
regulering for å sikre geografisk spredning mm bør gjennomføres ved en utvidelse av ordningen. Vi 
støtter det. Dersom skoler i ordningen viser seg å ikke ha et seriøst opplegg og blir fratatt sin 
godkjenning, må andre skoler kunne søke på de ledige midlene. Da kan slike kriterier for prioritering 
tas i bruk. En så arbeids- og tidkrevende ordning som et samarbeidsprogram er det sløsing med 
ressurser å flytte fra skole til skole. Dersom departementet mener at flere skoler bør kunne tilby slike 
opplegg, er den naturlige måten å gjøre det på å utvide ordningen. 
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