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Høring - Forslag om midlertidig endring i friskoleloven -  stopp for 
godkjenning av frittstående skoler - forslag om endring i fagskoleloven 
 
Vedlegg: 
1 Høringsbrev fra Utdannings- og forskningsdepartemenet 
2 Høringsuttalelse 
 
 
For å stoppe veksten i friskoler inntil ny lov er på plass, ønsker departementet en midlertidig lovendring. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for utdanning viser til Fylkestingets behandling av friskolesøknader fra Akademiet 
videregående skole, John Bauer Drammen AS og Sonans videregående skole Drammen (møte 
10.03.2005, sakene 13/05, 14/05 og 15/05) 

2. Med henvisning til dette, støtter Hovedutvalget for utdanning hovedlinjene i Utdannings- og 
forskningsdepartementets forslag til lovendring. 

3. Hovedutvalget for utdanning viser til at friskoleloven legger vekt på konsekvensene for 
fylkeskommunen. Fylkeskommunen er selv den nærmeste til å vurdere dette. Lovendringen bør 
derfor åpne for godkjenning/igangsetting av friskoler der det foreligger anbefaling fra 
fylkeskommunen. 

 
 

Buskerud fylkeskommune, 20.01.2006 
Tom Martinsen 

fylkesutdanningssjef 
 
 

Bakgrunn for saken 
Utdannings- og forskningsdepartementet har i brev av 16.12.05 bedt om høringsuttalelse i forbindelse 
med  forslag til endring i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittstående skoler (friskoleloven)  og endring i lov 
20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven). 
 
Departementet har satt i gang en fullstendig gjennomgang av friskoleloven med sikte på å sende forslag 
om mer omfattende og permanente endringer på høring høsten 2006 og lagt fram for Stortinget våren 
2007. Regjeringen vil arbeide for en lov som i hovedsak bygger på den tidligere privatskoleloven. Etter 
departementets oppfatning kan ikke friskolelovens godkjenningsordning opprettholdes i påvente av 
helhetlige endringer i loven. 
 



For å stoppe veksten i friskoler inntil ny lov er på plass, sender departementet forslag om midlertidig 
endring i friskoleloven på høring. 
 
De foreslåtte endringene vil føre til at adgangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig oppheves. Det 
foreslåes videre at godkjente skoler som ikke er i drift 13. desember 2005, ikke får drive virksomhet etter 
friskoleloven. Departementet har instruert direktoratet om å stoppe behandling av søknader om 
godkjenning av nye skoler. 
Departementet fremmer ikke forslag om å endre loven slik at skoler som allerede er startet opp på 
grunnlag av godkjenning, må innstille sin virksomhet. De foreslåtte endringene griper heller ikke inn i 
muligheten til å søke om endringer i for eksempel elevtall, alderstrinn og tilbud for godkjente skoler som 
er i drift 13. desember 2005. 
 
Konsekvenser  
For Buskeruds vedkommende betyr forslaget om midlertidig endring i friskoleloven at 
John Bauer Drammen AS, som ikke har startet sin virksomhet innen 13. desember 2005, mister sin 
godkjenning med tilskudd til å drive etter friskoleloven. 
 
I tillegg vil søknad fra OPK videregående skole Mjøndalen  ikke bli behandlet i Utdanningsdirektoratet. 
Denne skolen har søkt om totalt 144 elevplasser. Saken ble behandlet i Hovedutvalget for utdanning i 
møte 09.11.05, sak 47/05. 
 
Kongsberg International School har søkt om godkjenning av videregående opplæring, men denne 
søknaden ble sendt Utdanningsdirektoratet etter søknadsfristen, og er dermed ikke blitt behandlet. 
Fylkeskommunen har ikke fått oversendt denne søknaden fra Utdanningsdirektoratet til uttalelse. Vi viser 
for øvrig til sak 50/05 i møte i Hovedutvalget for utdanning 15.12.05, der følgende vedtak ble gjort: 
”Dersom samarbeid om IB linje ved KIS mot formodning blir stoppet som følge av regjeringens tiltak for 
innstramming av friskoleloven, forventer hovedutvalget for utdanning at KIS og BFK justerer planene og 
partnerskapsavtalen slik at IB linjen blir lagt til Kongsberg vgs.” 
 
 
I Buskerud har følgende skoler fått godkjenning etter friskoleloven: 
 
Akademiet videregående skole                             totalt 330 elevplasser 
Sonans AS                                                             totalt 200 elevplasser 
John Bauer Drammen AS                                    totalt 525 elevplasser 
Norges Toppidrettsgymnas, avd. Geilo                 totalt 180 elevplasser 
  
 
I tillegg har Hurum videregående Steinerskole nå en kapasitet på 80 elevplasser og har søkt om en 
elevtallsutvidelse på totalt 150 plasser. I møte i Hovedutvalget for utdanning 01.06.05, sak 31/05, ble 
følgende vedtak gjort: ”Hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylkeskommune har ingen innvendinger 
mot at Hurum videregående Steinerskole får utvidet sin elevkapasitet med 150 plasser. Det må imidlertid 
sees på som en vesentlig ulempe at skolen utvider innen de samme utdanningsprogrammene som 
planlegges ved en ny videregående skole på Hurum.” 
Denne søknaden er ikke behandlet i Utdanningsdirektoratet.  
 
Tyrifjorden videregående skole har en kapasitet på 260 elevplasser. 
 
 
  
Buskerud fylkeskommune har som vist over, et stort innslag av friskoler, og fylkeskommunen er i dialog 
med de skolene som har fått godkjenning etter friskoleloven i 2005. I tillegg har vi et godt samarbeid med 
de etablerte skolene som Tyrifjorden videregående skole og Hurum videregående Steinerskole. Buskerud 
fylkeskommune har også et samarbeidsprosjekt med Kongsberg International School. 



 
 
 
Etter forslaget om endring i lov 20.juni 2003 nr.56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven), vil det kun 
være skoler som er godkjent etter fagskoleloven innen 16. desember 2005, og som er godkjent etter 
friskoleloven, som skal ha tilskudd etter reglene i friskoleloven. 
Dette forslag til endring vil pr i dag ikke ha konsekvenser for Buskerud.  
 
 
Uttalelse fra fylkesutdanningssjefen 
 
Fylkesutdanningssjefen har ingen kommentarer til de foreslåtte midlertidige endringene i friskoleloven. 
 
Fylkesutdanningssjefen er positiv til at regelen om at det skal tas hensyn til vesentlige negative 
konsekvenser for vertsfylkeskommune opprettholdes, men vil også peke på nødvendigheten av å ta 
hensyn til fylkeskommunens uttalelser der fylkeskommunen stiller seg positiv til en søknad om etablering 
etter friskoleloven.  
 
Fylkesutdanningssjefen vil likevel peke på nødvendigheten av å unngå overetablering, og behovet for 
forutsigbarhet i planlegging og dimensjonering av skoletilbud i fylkeskommunal regi. Som en konsekvens 
av dette, støttes også departementets kommentar til § 2-2 som sier at departementet vil være restriktive 
når det gjelder godkjenning av flere plasser og at tillatelse til godkjenning til dette normalt vil gis der det 
ligger en opptrappingsplan til grunn for godkjenningen.  
 
 
5. Forslag til endringer i friskoleloven 
§ 1-1 Det skal mellombels ikkje givast godkjenning til nye frittståande skolar eller tilskot til godkjende skolar som ikkje er i 
drift 13. desember 2005, jf. §§ 1-5, 2-1, 2-2 og 6A-1. 

§ 1-5 Det skal mellombels ikkje givast løyve til avvik frå lova i samband med tidsavgrensa pedagogiske eller 
organisatoriske forsøk. Berre godkjende skolar som er i drift 13. desember 2005, har rett til tilskot etter lova. 

§ 2-2 Det skal mellombels ikkje givast godkjenning til nye frittståande vidaregåande skolar. Berre godkjende skolar som 
er i drift 13. desember 2005, har rett til tilskot og til å drive verksemd etter lova. Departementet kan i særlege tilfelle gjere 
unntak frå dette dersom skolen oppfyllar krava i lova. Departementet kan godkjenne driftsendringar. 

§ 6A-1 Det skal mellombels ikkje givast godkjenning til nye vidaregåande skolar i Noreg som har til føremål å gi 
yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved offentlege vidaregåande skolar. Berre godkjende skolar som er i drift 13. 
desember 2005, har rett til tilskot og til å drive verksemd etter lova. Departementet kan i særlege tilfelle gjere unntak frå 
dette dersom skolen oppfyllar krava i lova. Departementet kan godkjenne driftsendringar. For skolar som er godkjende 
etter paragrafen her, gjeld reglane i dette kapitlet. 

6.  Forslag til endringer i fagskoleloven 

§ 8 Skoler som er godkjent etter denne loven innen 16. desember 2005, og som er godkjent etter friskolelova, skal ha 
tilskudd etter reglene i friskolelova. 

 
 
 
 
 
 


	Høring - Forslag om midlertidig endring i friskoleloven -  stopp for godkjenning av frittstående skoler - forslag om endring i fagskoleloven 
	Bakgrunn for saken 
	6.  Forslag til endringer i fagskoleloven 



