
 
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 

Utdanningsavdelingen 
 
 
Utdannings- og forskningsdepartementet 
Postboks 8119 dep 
0032 Oslo 

 

 
 
Deres ref.: Deres dato: Vår ref.:  Saksbehandler: Dato:  
 16.12.2005 2006/25 FM-UA Inger Børte 27.01.2006 
 
 
 

Postadresse:          
Postboks 8111 Dep 
0032   OSLO        

Besøksadresse: 
Tordenskiolds gt 12 
Inngang sjøsiden 

Telefon:  22 00 35 00 
Telefaks: 22 00 38 90 
Internett: 
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Inger Børte      
Direkte telefon: 22 00 38 03 
E-post: postmottak@fmoa.no   
Org.nummer: NO 974 761 319 

 

Høring - forslag om midlertidig endring av friskoleloven - stopp for godkjenning av 
frittstående skoler - forslag om endring i fagskoleloven 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 16.12.05. 
 
Departementet varsler at det vil bli foretatt en omfattende gjennomgang av friskoleloven. I 
påvente av en slik gjennomgang foreslås det en rekke midlertidige endringer. Nedenfor følger 
Fylkesmannens merknader til de midlertidige endringene som er foreslått i friskoleloven og 
fagskoleloven. 
 
Til pkt 5 – forslag til endringer i friskoleloven 
 
Forslag til endringer i §§ 1-1, 1-5, 2-1, 2-2 og 6A-1, om at godkjente skoler som ikke var i 
drift 13. desember 2005 mister godkjenning med tilskudd til å drive etter friskoleloven.     
 
Departementet anser en skole for å være ”i drift” når den har tatt opp elever og gir 
undervisning etter friskoleloven, jf pkt 7 i høringsnotatet.  
 
Etter Fylkesmannens vurdering kommer det ikke tydelig fram i lovteksten om godkjente 
skoler som tidligere har vært i drift, men som av ulike årsaker ikke er i drift skoleåret 
2005/2006 blir berørt av de foreslåtte endringene. Som eksempel kan det nevnes at Den 
norske skolen på Elfenbenskysten er midlertidig stengt på grunn av uroligheter i området. Det 
vil etter vår vurdering være urimelig at denne skolen, og andre skoler som av ulike årsaker har 
midlertidig stans i skoledriften omfattes av endringsforslagene.  
 
Fylkesmannen forstår merknadene slik at forslagene kun gjøres gjeldende for de skolene som 
har godkjenning, men som aldri har vært i drift, dvs som aldri har hatt elever. Vi mener dette 
bør komme tydeligere fram i lovteksten.  
 
 
Unntaket som er foreslått i §§ 2-1, 2-2 og 6A-1 åpner for at departementet i særlege tilfelle 
kan gi godkjenning etter nåværende lov.  
 
I høringsnotatet er det presisert at unntaket først og fremst er aktuelt ved etablering av lokale 
skoler i grisgrendte strøk (”grendeskoler”). 
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I det samme høringsnotatet er det også presisert at regjeringen har som sentral målsetting å 
styrke fellesskolen ved at veksten i friskoler stanses og midlene benyttes til styrking av den 
offentlige skolen.  
 
Fylkesmannen mener det er selvmotsigende når departementet signaliserer at den offentlige 
skolen skal styrkes ved at midler skal kanaliseres dit, og samtidig åpner for at kommunal 
sentralisering skal kunne legges til grunn for nyetablering av friskoler. Fylkesmannen mener 
at forslaget som innebærer unntak i særlege tilfelle bør fjernes. 
 
 
Oppheving av tredje ledd i §§ 2-1 og 2-2 
 
Gjeldende bestemmelser i §§ 2-1 og 2-2, tredje ledd omhandler godkjenning av frittstående 
skoler i utlandet, internasjonale frittstående skoler i Norge og skoler for funksjonshemmede. 
 
I høringsnotatet pkt 7 sies det at bestemmelsens tredje ledd oppheves, men opprettholdes i den 
grad den stiller krav til allerede godkjente skoler som er i drift.  
 
Fylkesmannen mener det bør fremkomme i merknadene til nytt første ledd i §§ 2-1 og 2-2 at 
bestemmelsene også omfatter frittstående skoler i utlandet, internasjonale frittstående skoler i 
Norge og skoler for funksjonshemmede.  
 
 
Til pkt 6 - forslag til endringer i fagskoleloven 
 
Våre merknader til endringer i friskoleloven §§ 1-1, 1-5, 2-1, 2-2 og 6A-1 vil tilsvarende 
gjelde i forhold til endringen i fagskoleloven § 8 annet ledd.   
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