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Forslag: 
Representanten Anette Solli (H) fremmet på vegne av H og Frp følgende forslag til vedtak: 

1. Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget om midlertidige endringer i 
friskoleloven og fagskoleloven. 

2. Akershus fylkeskommune vil videre påpeke det svært uheldige i å gi en lov 
tilbakevirkende kraft, og vil understreke at en i en rettsstat må man forholde seg til det 
som er gjeldende norsk lov og gå veien om lovendring i Stortinget når man er uenig. 

 
Representanten Inge H.Solli (V) fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget om midlertidige endringer i 
friskoleloven. Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget om endring i 
fagskoleloven. 

2. Akershus fylkeskommune er uenig i at det innføres en midlertidig stopp i 
godkjenningen av alle nye frittstående skoler, også fordi dette vil ramme skoler som 
bygger sin søknad på alternativ pedagogikk og/eller livssyn. Frittstående skoler utgjør 
et viktig  alternativ til den offentlige skolen, og må kunne godkjennes for å ivareta 
hensynet til foreldreretten og trosfrihet. 

3. Akershus fylkeskommune stiller seg på proinsippielt grunnlag svært kritisk  til at 
godkjenninger som er gitt på lovlig måte annuleres ved å gi en lovbestemmelse 
tilbakevirkende kraft. 

 
Fylkesordfører Hildur Horn Øien (KrF) fremmet følgende forslag: 

1. Akershus fylkeskommune er enig i at det er behov for å justere gjeldende lov om 
frittstående skoler. 

2. Akershus fylkeskommune er uenig i at det innføres en midlertidig stopp i 
godkjenningen av alle nye frittstående skoler, også fordi dette vil ramme skoler som 
bygger sin søknad på alternativ pedagogikk og/eller livssyn. Frittstående skoler utgjør 
et viktig alternativ til den offentlige skolen, og må kunne godkjennes for å ivareta 
hensynet til foreldreretten og trosfrihet. 

3. Akershus fylkeskommune stiller seg på prinsippielt grunnlag  svært kritisk til at 
godkjenninger som er gitt på lovlig måte annuleres ved å gi en lovbestemmelse 
tilbakevirkende kraft. 



4. Akershus fylkeskommune vil understreke at en eventuell justert lov om frittstående 
skoler må sikre skoler basert på livssyn og alternativ pedagogikk reell frihet til å 
etablere seg og drive, gjennom et tydelig lovverk og realistiske økonomiske ordninger. 

 
Før voteringen ble partiene H , Frp, V og KrF enige om følgende benyttelse i forhold til 
sine forslag: 

o Horn Øiens forslag punkt 2. og 3 tilsvarer punkt 2. og 3 i I.Sollis forslag. 
o Fellesforslag fra H og Frp fram til t.o.m ” å gi en lov tilbakevirkende kraft” ble 

trukket av partiene p.g.a at innholdet i forslaget  var oppfylt gjennom Horn 
Øiens forslag. 

 
Votering: 

1. Fylkesrådmannens innstilling fikk 5 stemmer (Ap, SV og Sp) og falt. 
2. Horn Øiens punkt 1 fikk 1 stemme (KrF) og falt. 
3. Horn Øiens punkter 2-3 (tilsvarende I.Sollis punkter 2-3) ble vedtatt med 8 mot 5 

stemmer (Ap, SV og Sp). 
4. Høyre of Fremskrittspartiets fellesforslag punkt 2 fra og med ” og vil understreke at en 

i en rettsstat må man forholde seg til det som er gjeldende norsk lov og gå veien om 
lovendring i Stortinget når man er uenig”. ble vedtatt føyd på Horn øiens punkt 3 med 
8 mot 5 stemmer (Ap, SV og Sp). 

5. I.Sollis punkt 1 ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (Ap, SV, Sp og KrF). 
6. Horn Øiens punkt 4 ble vedtatt med med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og Sp). 

 
 
 
 
 
Utvalgets vedtak: 
 
 

1. Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget om midlertidige endringer i friskoleloven. 
Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget om endring i fagskoleloven. 
 

2. Akershus fylkeskommune er uenig i at det innføres en midlertidig stopp i godkjenningen av 
alle nye frittstående skoler, også fordi dette vil ramme skoler som bygger sin søknad på 
alternativ pedagogikk og/eller livssyn. Frittstående skoler utgjør et viktig alternativ til den 
offentlige skolen, og må kunne godkjennes for å ivareta hensynet til foreldreretten og 
trosfrihet. 
 

3. Akershus fylkeskommune stiller seg på prinsippielt grunnlag  svært kritisk til at 
godkjenninger som er gitt på lovlig måte annuleres ved å gi en lovbestemmelse 
tilbakevirkende kraft, og vil understreke at en i en rettsstat må man forholde seg til det som 
er gjeldende norsk lov og gå veien om lovendring i Stortinget når man er uenig. 
 

4. Akershus fylkeskommune vil understreke at en eventuell justert lov om frittstående skoler 
må sikre skoler basert på livssyn og alternativ pedagogikk reell frihet til å etablere seg og 
drive, gjennom et tydelig lovverk og realistiske økonomiske ordninger 
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