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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN 
 
 
Vi viser til brev av 16.12.05, ref. 200504133-/ME 
 
1. Fra Tryggheim skular AS vil vi særlig kommentere forslaget til § 2-1 og § 2-2.  

Vi ønsker at unntaksbestemmelsen der utvides til også å gjelde skoler opprettet på religiøst 
grunnlag. I og med at Soria-Moria-erklæringen ikke varsler innstramming for skoler som er et 
religiøst alternativ, og siden regjerningen vil foreslå ”en lov som i hovedsak bygger på den tidligere 
privatskoleloven”, synes det ikke å være noe i veien for at religiøse skoler som er godkjent allerede, 
kan får starte opp. I tillegg er tallet på slike godkjente skoler så lavt at det ikke burde utgjøre noe 
problem. 
Av samme grunn mener vi at også nye søknader fra religiøst alternative skoler bør kunne behandles 
før ny lov er vedtatt. 
Vi er glade for at endring av drift i nåværende skoler skal kunne godkjennes. 
Vi synes også det ville være rimelig å forvente at kravet om opptrappingsplan ved søknaden om 
flere elevplasser ikke blir praktisert for strengt. 

2. Vi vil også kommentere siste setning i p.2 i brevet. 
Formelt er det korrekt at folkeretten ikke har krav om offentlig støtte til private skoler. Men uten 
slik støtte blir denne retten lite reell. Foreldre må da betale både for offentlig skole via inntekt-
skatten og for privat skole via skolepengene.  
Vi viser til det som gjelder tilskudd fra kommuner til trossamfunn, der disse får støtte etter 
medlemstall i forhold til det som kommunen bruker på den norske kirken; dette nettopp for at ingen 
slik skal måtte betale to ganger. Offentlig godkjenning av private skoler uten medfølgende støtte vil 
derfor bare komme en liten, rik prosent av foreldre til gode. 

3. I p. 3, andre avsnitt, siste setning sies det at det er nødvendig å utrede nærmere i hvilken grad loven 
skal tillate at det opprettes skoler på religiøst grunnlag. Denne formuleringen synes å stå i 
motsetning til det som sies i Soria-Mora-erklæringen. Der sies det ikke noe om at innstrammingen 
skal ramme religiøse skoler.  
Vi håper at denne setningen i p. 3 ikke betyr at det likevel er planer om å stramme inn retten til å 
opprette skoler på religiøst grunnlag. Vi gjør i alle fall oppmerksom på at denne formuleringen er 
egnet til å skape betydelig uro for framtiden i religiøse friskolekretser. Og vi håper departementet 
kan bekrefte at slik innstramming ikke vil bli foreslått. 
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