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Fredsskolen —vedtak i klagesak

Kunnskapsdepartementet viser til klage fra Oslo kommune datert 22.07.2009på
Utdanningsdirektoratets godkjenningsvedtak datert 02.07.2009.
Utdanningsdirektoratet har besluttet å fastholde sitt vedtak og har i brev av 24.07.2009
oversendt klagen til behandling i Kunnskapsdepartementet.
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Søknad fra Fredsskolen datert 31. mars 2008
Tilleggsdokumentasjon fra skolen datert 15. april 2008
Tilleggsdokumentasjon fra skolen datert 12. juni 2008
Brev fra Utdanningsdirektoratet til skolen datert 27. november 2008
Uttalelse fra Oslo kommune datert 2. desember 2008
Tilleggsdokumentasjon fra skolen datert 7. januar 2009
Tilleggsdokumentasjon fra skolen datert 19. januar 2009
Uttalelse fra Oslo kommune datert 10. mars 2009
Utdanningsdirektoratets vedtak datert 22. april 2009
Klage fra skolen datert 7. mai 2009
Tilleggsdokumentasjon til klagen fra skolen datert 18. juni 2009
Vedtak datert 02.07.2009
Klage fra Oslo kommune datert 22.07.2009
Oversendelse av klagen datert 24.07.2009
Brev fra advokatfirmaet økland&Co datert 14.08.2009
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Rettslig grunnlag
Privatskoleloven § 2-1 lyder slik:
"Departementetkan godkjenne private skolar og driftsendringar ved godkjendeprivate
skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskoleflyttar verksemda si til ein annan
kommune eller at ein vidaregåandeskoleflyttar verksemda si til ein annan ffikeskommune.
Vertskommunen eller vertsffiket skal gi fråsegn før departementetgier vedtak i saka, og kan
klage på departementet sitt vedtak. Godkjendeskolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å
drive verksemd etter lova.
Skolane skal drive verksemda si påfølgjande grunnlag:
a) religiøst
f)

Utdanningsdirektoratets vedtak
Utdanningsdirektoratet har i vedtak datert 02.07.2009godkjent Fredsskolens søknad om å
bli godkjent på religiøst grunnlag, jf. privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav a. Skolen
har fått godkjenning for inntil 200 elever på 1.-10.årstrinn. Vedtaket ble fattet etter at
søker hadde klaget på Utdanningsdirektoratets vedtak datert 22.04.2009der søknaden fikk
avslag grunnet at skolen ikke oppfylte lovens minstekrav til blant annet læreplan og
budsjett. I klagen ble manglende opprettet.
Klagen
Oslo kommune klaget 22.07.2009på Utdanningsdirektoratets godkjenningsvedtak. I
klagen henvises det til uttalelsen datert 10. mars 2009 og protokoll fra bystyrets
behandling av saken. I uttalelsen heter det at godkjenning av skolen ikke anbefales.
Bystyrets vedtak i saken lyder slik: "Fredsskolens søknad om etablering av grunnskole
med årstrinn anbefales ikke." I protokollen fremkommer det at kultur- og
utdanningskomiteens flertall mener at skolens formålsparagraf "...er spesiell...", uten at
dette utdypes ytterligere.
Utdanningsdirektoratets behandling av klagen
Utdanningsdirektoratet viser i behandlingen av klagen til at Oslo kommune ikke har nye
anførsler utover det som tidligere er blitt vurdert, og finner ikke å kunne omgjøre
vedtaket.
Departementets vurdering
Utdanningsdirektoratet har i vedtak av 02.07.2009kommet til at direktoratet ikke finner å
kunne legge avgjørende vekt på uttalelsen fra Oslo kommune datert 10. mars 2009.

Side 2

Departementet er enig i denne vurderingen all den tid uttalelsen fra vertskommunen ikke
er begrunnet.
Oslo kommune har benyttet vertskommunens klagerett etter privatskoleloven § 2-1første
ledd. Klagen er begrunnet med henvisning til ovennevnte uttalelse i saken der det heter at
"skolen ikke anbefales",samt en påpekning av at skolens formålsparagraf er spesiell.
Kommunens uttalelse er ikke ytterligere begrunnet utover dette, og departementet kan
derfor ikke legge avgjørende vekt på kommunens uttalelse i saken. Departementet kan
ikke se at klagens innhold gir grunn til omgjøre Utdanningsdirektoratets
godkjenningsvedtak. Departementet kan heller ikke se at godkjenningsvedtaket lider av
andre feil eller mangler.
På denne bakgrunn finner Kunnskapsdepartementet ikke å kunne imøtekomme klagen
fra Oslo kommune.
Vedtak

Klagen gis ikke medhold. Utdanningsdirektoratets vedtak av 02.07.2009opprettholdes.

Med hilsen

.'1.;‘Id-Yet,n
Elgsæth
avdelingsdirektør

(e.f.)

_
Erik Sag *
seniorrådgiver

Kopi:Advokatfirmaet Økland&Co
Utdanningsdirektoratet

Side 3

