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Delegasjon av myndighet etter opplæringsloven, privatskoleloven og 
forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene  

Dette delegasjonsbrevet erstatter med umiddelbar virkning delegasjon av myndighet til 
Utdanningsdirektoratet gitt i brev datert 20.10.2006 (saksnr. 200607001) og rundskriv  
F-016-04 Delegasjon av myndighet etter opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter.  
 
Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at følgende rundskriv om delegasjon 
ikke lenger gjelder: F-006-04 Delegasjon av myndighet etter opplæringslova og friskolelova 
med tilhørende forskrifter fra Utdannings- og forskningsdepartementet til 
Utdanningsdirektoratet fra 15. juni 2004, F-22-03 Delegasjon av myndighet etter friskolelova 
med forskrifter til fylkesmennene fra 1. oktober 2003 og F-37/02 Delegasjon av myndighet fra 
Utdannings- og forskningsdepartementet til fylkesmennene fra 1. januar 2003.  
 
Når det gjelder øvrige oppgaver vises det til de årlige tildelingsbrevene til 
Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene og oppdragsbrev til direktoratet. 
 
Kunnskapsdepartementet delegerer med dette sin myndighet etter følgende bestemmelser i 
opplæringsloven, privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene til 
Utdanningsdirektoratet: 
 

1. DELEGASJON ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 
Myndighet etter opplæringsloven som Utdanningsdirektoratet ikke kan delegere videre: 

• § 1–4. Godkjenning av forsøk som gjelder avvik fra lov og forskrift om læreplaner, 
struktur og vurdering i videregående opplæring. For øvrig vises det til oppdragsbrev 
nr. 26-07, datert 04.06.07. 

• § 2–12 første og fjerde ledd. Godkjenning av private grunnskoler. 



• § 3–4 tredje ledd. Godkjenne avvik fra forskrifter om læreplaner. 
• § 9–4 først ledd. Godkjenne unntak fra kravet om at læremidler skal foreligge på 

bokmål og nynorsk til samme tid og samme pris. 
• § 12–5. Oppnevne læreplangrupper. 
• § 12–6. Oppnevne klagenemnd for fag- og svenneprøver. 

 
Myndighet etter opplæringsloven som Utdanningsdirektoratet kan delegere videre: 

• § 1–4. Godkjenning av øvrige forsøk etter opplæringsloven, jf. ovenfor.  
• § 2–1 annet ledd. Fritak fra plikten til grunnskoleopplæring. 
• § 2–3 femte ledd. Godkjenne avvik fra første ledd i bestemmelsen og fra forskrifter 

om læreplaner. 
• § 9–1 tredje ledd. Godkjenne avvik fra rektorkravet i annet ledd. 
• § 11–10. Dispensasjon fra kravene til organ for brukermedvirkning i skolen. 
• §§ 13–1 annet ledd, 13–2 tredje ledd, 13–3 tredje ledd og 13–3a annet ledd. Gi pålegg 

i enkelttilfeller om ansvaret til kommunen og fylkeskommunen. 
• § 13–4 annet ledd. Gi pålegg i enkelttilfelle om organisering og finansiering av 

skoleskyssen.  
• § 13–7 fjerde ledd. Gjøre unntak fra kravet om at rektor er leder for 

skolefritidsordningen (SFO) når SFO er knyttet til en skole. 
• § 14–1 første, annet og tredje ledd. Statlig tilsyn mv. 
• § 15–2 første, annet og tredje ledd. Statlig klageinstans. 

 

2. DELEGASJON ETTER FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN 
Myndighet etter forskrift til opplæringsloven som Utdanningsdirektoratet ikke kan delegere 
videre: 

• §§ 3–19 og 4–23. Fastsette hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen. 
• § 11–6. Fastsette satser og utarbeide retningslinjer for tilskudd til lærebedrift mv. 
• § 11–7. Fastsette kontraktsskjema for lærekontrakter. 
• § 23–1. Dispensasjon fra kapitlene 3, 4, 6 og 24. 

 
Når det gjelder vurdering og godkjenning av lærere med kvalifikasjoner fra andre land, jf. 
bl.a. §§ 14–6 og 14–7, vises det til oppdrag gitt i brev datert 30. november 2006. 
 
I henhold til § 4–50 andre ledd i forskrift til opplæringsloven må praksiskandidater betale 
prøveavgift etter nærmare retningslinjer frå departementet. Departementet ber om at 
Utdanningsdirektoratet informerer om prøveavgiften for praksiskandidater i forbindelse 
med det årlige statsbudsjettet. 
 

 
Myndighet etter forskrift til opplæringsloven som Utdanningsdirektoratet kan delegere videre: 

• §§ 10–3 og 10–4. Dispensasjon fra kravet om gratis skyss. 
 

3. DELEGASJON ETTER PRIVATSKOLELOVEN 
Myndighet etter privatskoleloven som Utdanningsdirektoratet ikke kan delegere videre: 

• §§ 2–1 og 6A-1. Godkjenne nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler.  
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• § 2–2 første ledd tredje punktum, jf. 6A–7. Dispensasjon fra forbudet mot å drive 
annen virksomhet. 

• § 2–2 tredje ledd tredje punktum, jf. 6A–7. Dispensasjon fra minimumskravene til 
elevtall. 

• §§ 2–3 og 6A–2. Godkjenne læreplaner mv. 
• § 2–5 om forsøksvirksomhet. 
• §§ 3–1 syvende ledd. Dispensasjon fra annet ledd i bestemmelsene om inntak. 
• § 4–2 tredje ledd. Godkjenne alternative kompetansekrav og tilleggskompetansekrav. 
• §§ 6–2 første ledd og 6A–8 tredje ledd. Tidsbegrenset godkjenning av høyere 

skolepenger. 
• 6A–4 første ledd. Fastsette kompetansekrav til undervisningspersonalet ved 

enkeltskoler. 
• § 7–2 andre ledd, jf. § 6A–7. Kreve gjenstående statstilskudd tilbakebetalt. 
• § 7–2a andre og tredje ledd, jf. § 6A–7. Holde tilbake statstilskudd, trekke 

godkjenningen tilbake og kreve tilbakebetalt statstilskudd.  
 
Myndighet etter privatskoleloven som Utdanningsdirektoratet kan delegere videre: 

• § 2–4, jf. 6A–7. Godkjenne skoleanlegg. Klageinstans for enkeltvedtak om 
skolemiljøet. 

• §§ 3–1 sjette ledd og 6A–3 femte ledd. Klageinstans for enkeltvedtak om inntak. 
• § 3–3 første og annet ledd. Klageinstans for enkeltvedtak om flytting av 

grunnskoleelev, utsatt skolestart, tidligere skolestart og fritak fra opplæringsplikten. 
• § 3–5 første ledd. Klageinstans ved enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for 

elever fra språklige minoriteter. 
• § 3–6 annet ledd. Avgjøre tvilstilfelle om ansvar for kostnader. Sørge for at det blir 

utarbeidet sakkyndig vurdering og fattet enkeltvedtak om spesialundervisning for 
elever ved norske skoler i utlandet.  

• § 3–6 fjerde ledd. Klageinstans for kommunale og fylkeskommunale enkeltvedtak om 
spesialundervisning. 

• § 3–7 annet ledd. Klageinstans for kommunale og fylkeskommunale enkeltvedtak om 
skyss i grunnskolen.  

• §§ 3–10 fjerde ledd og 6A–6 fjerde ledd. Klageinstans ved enkeltvedtak om 
bortvisning mv. 

• § 3–12. Klageinstans for enkeltvedtak om fritak fra aktiviteter mv. 
• § 3-13. Klageinstans for enkeltvedtak om permisjon fra plikten til 

grunnskoleopplæring. 
• § 5–1 tredje ledd, jf. § 6A–7. Dispensasjon fra første ledd om møterett mv. 
• § 7–2 første ledd, jf. § 6A–7. Tilsyn. 
• § 7–2a første ledd, jf. 6A–7. Pålegg om retting. 

 

4. DELEGASJON ETTER FORSKRIFT TIL PRIVATSKOLELOVEN 
Myndighet etter forskrift til privatskoleloven som Utdanningsdirektoratet ikke kan delegere 
videre: 

• §§ 3–19 og 4–20. Fastsette hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen. 
• §§ 3–28 og 4–33. Dispensasjon fra kapitlene 3 og 4. 
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Myndighet etter forskrift til privatskoleloven som Utdanningsdirektoratet kan delegere videre:  
• §§ 6–3 til 6–5. Dispensasjon fra kravet om gratis skyss. 
 

5. DELEGASJON ETTER ØKONOMIFORSKRIFT TIL PRIVATSKOLELOVEN 
Utdanningsdirektoratets og fylkesmennenes myndighet etter økonomiforskrift til 
privatskoleloven følger av forskriften.  
 
Informasjon 
Departementet ber om Utdanningsdirektoratet informerer berørte organer om delegasjonen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Johan Raaum (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 Margaret Westgaard 
 avdelingsdirektør 
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