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Saksutredning: Høring - endring av friskoleloven 
 
 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 
 
Fylkesutvalget støtter forslaget om midlertidig stans i etablering av friskoler. 
Fylkesutvalget ber departementet vurdere om behandling av søknader fra friskoler som er et 
pedagogisk og/eller religiøst alternativ og yrkesfaglige tilbud uten parallell i offentlig 
videregående opplæring kan behandles som særlige tilfeller. 
Fylkesutvalget ber departementet vurdere å innføre en bestemmelse som gir fylkeskommunen 
uttalerett i etablering av yrkesfaglige tilbud uten parallell i offentlig videregående opplæring 
dersom friskolen ber om uttalelse. 
 
 
 
VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 
 
Nummererte vedlegg som følger saken 

1. Juridisk betenkning fra KS-advokaten 
2. Høringsnotat: Forslag til endring av friskoleloven 

Utrykte vedlegg i saksmappen 
1. Pressemelding fra Utdanningsdepartementet 
2. Oversikt over skoler som fikk søknaden stoppet eller trukket tilbakegodkjenningen 
3. Gjeldende friskolelov med forarbeider 

 
 
GJELDENDE FORUTSETNINGER 
Fylkestinget vedtok følgende i forbindelse med høring om endring av Friskoleloven i 
fylkestingssak 03/04. 
 

”Fylkestinget går imot forslag om endringer i Lov om frittstående skoler med 
bakgrunn i de konsekvenser dette får for den offentlige videregående skolen. 
Fylkestinget ønsker at all ungdom uavhengig av bl. a. etnisk bakgrunn, evner og sosial 
tilhørighet fortsatt skal kunne lære og utvikle seg sammen. Denne opplevelsen av 
felles verdier – felles normopplevelse, bør vurderes som svært viktig især for en liten 
nasjon. 
 
Det er også viktig å slå fast at det offentlige skal ha det hele og fulle økonomiske 
ansvar for vårt skoletilbud. 
 

Skulle endringer i Lov om frittstående skoler finne sted, anser Fylkestinget det som særdeles 
viktig at retten til godkjenning av frittstående skoler kun skal gjelde dersom etablering av 
skolen ikke vil medføre vesentlige negative følger for vertsfylket. Vertsfylket skal gi uttalelse 
før departementet fatter vedtak i saken, og det skal legges avgjørende vekt på 
fylkeskommunens uttalelse.” 
 
BAKGRUNN 
Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen bør gis en sentral rolle i beslutningen om 
friskoler bør godkjennes. De foreslåtte endringene i friskoleloven som foreslås, er i tråd med 
dette. Endringene i friskoleloven berører direkte synet på hvilken rolle friskoler bør ha i 
opplæringssystemet og angir en retning for hvordan denne rollen kan reguleres. De 
endringene som foreslås er kontroversielle i den forstand at de berører klare politiske 
skillelinjer mellom ulike syn på hvordan samfunnsutviklingen bør være, og hvordan 
lovgivingen kan brukes for å oppnå ønsket utvikling. I tillegg berører lovforslaget skolers rett 
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til å forholde seg til lovlig fattede vedtak og tilbaketrekning av godkjenning uten at skolene 
har brutt betingelsene for godkjenning. 
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER 
Fylkesrådmannen har innhentet et notat fra lederen for KS-advokatene.  
I notatet blir konsekvensene av de foreslåtte endringene berørt og eksemplifisert ved søknader 
fra friskoler som ønsker å etablere seg i Sør-Trøndelag, som har fått godkjenning men ikke 
tatt i bruk plassene, og fra skoler som ønsker å utvide virksomheten. Fylkesrådmannen har 
lagt dette notatet til grunn for sin behandling av innkomne søknader bl.a. fylkesutvalgssak 
9/2006 om driftsendring ved Øya videregående skole. 
Hovedpunktene i notatet er gjengitt nedenfor. 
 
”Departementet har samtidig med at lovforslaget er sendt på høring gitt direktoratet instrukser 
om å ikke behandle flere søknader om etablering av nye friskoler til etter at ny lov er vedtatt. 
Dette gjelder ikke for søknader om å utvide allerede igangsatte friskoler, hvor søknaden er 
fremsatt før 13. desember 2005. Disse søknader skal behandles etter dagens regler. Søknaden 
fra Øya videregående skole i Sør-Trøndelag fylke skal således behandles etter dagens 
friskolelov.  
 
Det redegjøres kort for konsekvensene av lovforslaget for følgende ”typer” friskoler;  
 
1) Friskoler hvor virksomheten er igangsatt.  
2) Friskoler hvor det er gitt tillatelse, men hvor virksomheten ikke er igangsatt pr 13. 

desember 2005.  
3) Nye friskoler som søkes etablert.  
4) Friskoler hvor virksomheten er igangsatt, og hvor det søkes om utvidelse av 

virksomheten.  
5) Friskoler hvor virksomheten er igangsatt, og hvor det er søkt om utvidelse av 

virksomheten før 13. desember 2005. 
 
Konsekvensen av lovforslaget for disse ”typer friskoler” vil bli behandlet fortløpende 
nedenfor. Regelen om at det ikke skal gis tillatelse til etablering/utvidelse av friskoler, hvor 
tillatelse er til vesentlig ulempe for vertsfylke, skal behandles under punkt 6 nedenfor. 
 

1. Friskoler som i dag har etablert sin virksomhet 
 
Friskoler som har igangsatt sin virksomhet før 13. desember 2005, vil fortsatt kunne drive sin 
virksomhet som før uavhengig av lovforslaget. Det er imidlertid foreslått begrensninger i 
adgangen til å søke om utvidelse av skolen, se nedenfor under punkt 4 og 5.  

 
2. Etablering av friskoler hvor det er gitt tillatelse, men hvor virksomheten ikke er 

igangsatt. 
 
Når det gjelder skoler som har fått tillatelse til å etablere seg, men som ikke har igangsatt sin 
virksomhet innen 13. desember 2005, vil disse ikke lovlig kunne etablere seg etter forslaget til 
ny midlertidig lov. Det fremgår således av forslaget til lov i § 2-2, første til tredje ledd, sitat; 
 

”Det skal mellombels ikke givast godkjenning til nye frittstående vidergående skolar. 
Berre godkjende skoler som er i drift 13. desember 2005, har rett til tilskodd og til å 
drive verksemd etter lova. Departementet kan i særlege tilfelle gjere unntak frå dette 
dersom skolen oppfyllar krava i lova…”  

 
Følgende videregående skoler i Sør Trøndelag har fått tillatelse til å etablere friskoler, men 
hvor virksomheten ikke er igangsatt; 
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- Akademiet videregående skole Trondheim AS,  
- Sonans videregående skole,  
- Johan Bauer AS, 
- Stadsbygd videregående Steinarskole 
 
Disse videregående skolene vil som følge av det nye lovforslaget ikke lovlig kunne etablere 
sin virksomhet i fylket, selv om det tidligere er gitt tillatelse til å etablere virksomheten.  
 
Departementet kan etter forslag til ny lov i ”særlige tilfeller… gjøre unntak … dersom skolen 
oppfyllar krava i lova”. Det fremgår imidlertid av departementets forslag til ny lov at regelen 
kun vil bli benyttet i helt spesielle tilfeller. Det er nevnt som eksempel ”grendeskoler” som 
følger offentlig læreplan og hvor offentlig skole sentraliseres, men hvor foreldre ønsker å 
opprettholde en skole i nærmiljøet. Unntaket vil neppe være særlig aktuelt for videregående 
skoler, men departementet har foreslått en hjemmel for å kunne gi tillatelse. De aktuelle 
friskoler må trolig gjennom ny henvendelse be om å bli vurdert etter den foreslåtte 
unntaksregelen før det eventuelt er aktuelt å gi dispensasjon. 
 
Det er videre en forutsetning – dersom departementet vil bruke unntaksregelen – at en 
godkjenning ikke vil medfører vesentlig negative ulemper for vertsfylket, jf § 2-2, 2. ledd. 
Dersom departementet vurderer å gjøre unntak fra forbudet, skal således fylkeskommunen gis 
anledning til å uttale seg før dispensasjon gis til å uttale seg.  
 

3. Søknader om etablere nye friskoler  
 
Når det gjelder søknader om å etablere nye friskoler, forbyr lovforslaget også som hovedregel 
å etablere nye friskoler. Dette fremgår av § 2-2, 1. til 3. ledd som ovenfor nevnt, men også av 
lovens § 1-1, første ledd, 2. punktum. Sistnevnte regel lyder; 
 

”Det skal mellombels ikke givast godkjenning til nye frittstående skolar eller tilskot til 
godkjente skolar som ikke er i drift 13. desember 2005…”. 

 
I Sør-Trøndelag fylkeskommune er det i dag Privatskole 1, Noroff mediagymnas Tronheim 
AS, Thomasskolen videregående skole som har søkt om å etablere seg som friskole. 
Søknadsbehandlingen er slik stoppet for disse skolene som følge av departementets pålegg til 
direktoratet om å stanse saksbehandlingen. Søknadene skal følgelig heller ikke behandles av 
fylkeskommunen.  
 
Det er også her anledning for departementet i ”særlige tilfeller” til å gi tillatelse til å etablere 
friskoler, jf tilsvarende under punkt 2. Det vil på bakgrunn av departementets uttalelser som 
sitert ovenfor kun bli aktuelt å bruke regelen i helt sjeldne tilfeller. Fylkeskommunens rett til å 
uttale seg gjelder på samme måte her. Det er ikke adgang til å gi tillatelse dersom etableringen 
medfører vesentlig ulempe for vertsfylke. 
 
 

4. Utvidelse av eksisterende friskoler 
 
Når det gjelder søknader om utvidelse av eksisterende skoler, fremgår det av forslaget til § 2-
2, 3. ledd, siste punktum: 
 

”Departementet kan godkjenne driftsendringer”. 
 
Forslaget til ny midlertidig lov fastsetter ikke et forbud mot å utvide virksomheten for 
eksisterende skoler. Det vil bero på departementets skjønnsmessige vurdering hvorvidt det vil 
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bli gitt tillatelser til utvidelse. Forslaget innebærer en vesentlig innskrenkning av adgangen til 
å utvide virksomheten enn hva som gjelder etter dagens regel.  
 
Det er i forarbeidene til forslag til ny lov uttalt følgende om hvilken praksis departementet vil 
følge med henhold til å gi tillatelser til utvidelser etter ny lov;  
 
”Godkjente skoler som er i drift kan etter søknad får endret godkjenning. Endringen kan for 
eksempel være … flere elevplasser eller nye tilbud. Departementet vil være restriktiv når det 
gjelder godkjenning av flere plasser. Tillatelse til dette vil normalt gis der det ligger en 
opptrappingsplass til grunn for godkjenningen. Søknader om flere plasser som etter 
departementets skjønn må anses å gå utover en vanlig opptrappingsplan vil bli avslått. 
Departementet vil ikke være like restriktiv når det gjelder tillatelse til endring i tilbudet eller 
alderstrinn. 
 
Departementet vil således føre en restriktiv praksis med henhold til å godkjenne utvidelser. 
Det gjelder i særlig grad hvor friskoler i realiteten søker om å etablere ny virksomhet og ikke 
søker om en utvidelse som er et resultat av en opptrappingsplan som lå til grunn for 
godkjennelsen.  
 
Det er både etter dagens lov og forslag til ny lov en forutsetning for å godkjenne utvidelse av 
skoler, at utvidelsen av skolen ikke er til vesentlig ulempe for vertsfylket. Endringen ved 
lovforslaget er at departementet kan velge å avslå en søknad, selv hvor det ikke foreligger en 
vesentlig ulempe for vertsfylke.  
 

5. Søknader om utvidelse av friskoler fremsatt før 13. desember 2005 
 
Når det gjelder søknader om utvidelse av allerede etablerte friskoler fremsatt før 13. desember 
2005, skal disse behandles etter dagens friskolelov. Søknaden fra Øya videregående skole, 
som har søkt om utvidelse av virksomheten før 13.12.2005, skal således som nevnt behandles 
etter dagens lov. Direktoratet skal avslå søknaden hvor en tillatelse vil medføre en vesentlig 
ulempe for vertsfylke, jf. friskolelov § 2-2, 2. ledd.  
 

6. Kort om begrepet vesentlig ulempe for vertsfylket og dokumentasjonskravet 
 
Det skal etter friskoleloven § 2-2, 2 ledd ikke gis tillatelser til å etablere friskoler eller utvide 
virksomheten, hvor slik tillatelse er til ”vesentlig ulempe for vertsfylke”. Regelen 
opprettholdes etter forslag til ny lov, men forslaget innebærer som nevnt en vesentlig endring 
ved at departementet kan avslå søknad, selv om tillatelsen ikke medfører en vesentlig ulempe 
for vertsfylke. Det er i forarbeidene til friskoleloven (Ot.prp 64(2003-2004) uttalt at det er 
fylkeskommunen som må dokumentere den eventuelle vesentlige ulempe for vertsfylke. 
 
Fylkeskommunen skal også etter forslag til ny midlertidig lov avgi uttalelse til en søknad om 
etablering/utvidelse av friskoler, hvor departementet vurderer å benytte unntaksregelen for å 
gi tillatelse.  
 
Lovens vilkår om ”vesentlig ulempe” er en såkalt rettslig standard. Det beror på en konkret 
vurdering hvorvidt vilkåret er oppfylt. Det er ikke mulig å oppstille generelle retningslinjer 
for når det foreligger en vesentlig ulempe for vertsfylke. Det er en samlet vurdering av 
enkeltforhold som må vurderes i forhold til vesentlighetskravet. Det følger imidlertid av 
kravet til ”vesentlig” at fylkeskommunen må godta visse ulemper og tilpasninger. Spørsmålet 
om hvilket omfang av ulemper som fylkeskommunen må akseptere, skal vurderes med 
utgangspunkt i hvilke oppgaver som fylkeskommunen har etter opplæringsloven § 13-3. Det 
er lagt til grunn i forarbeidene til friskoleloven (ot.prp. 64 (2003-2004). Det må så vurderes i 
hvilken grad og omfang en tillatelse til å etablere/utvide friskoler vil vanskeliggjøre 
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oppfyllelse av de oppgaver som fylkeskommunen er pålagt. Etter hva som fremgår av 
opplæringslovens § 13-3 mv har fylkeskommunen blant annet følgende sentrale oppgaver 
innen videregående opplæring; 
 

1. Gi elever rett til gratis videregående opplæring innen det nærområdet elevene bor. 
2. Sørge for balanse mellom hvilke opplæringstilbud som gis og hvilke læreplasser innen 

yrkesfaglig retning som finnes og hvilket behov næringslivet og samfunnet har. 
3. Oppfylle de ovennevnte formål innenfor forsvarlig økonomiske rammer og de rammer 

fylkeskommunen er tildelt.              
 
Hvorvidt etablering eller utvidelse av friskoler medfører en vesentlig ulempe, vil 
hovedsakelig bero på i hvilken grad tillatelse til oppstart/utvidelse av friskoler vil 
vanskeliggjøre oppfyllelse av disse målsettingene/oppgavene for fylkeskommunen. Det er 
også adgang til å legge vekt på om ansatte kan miste arbeidet i offentlige skoler dersom 
offentlige skoler legges ned, hvor disse ikke kan påregne nytt arbeid i friskoler. Det vil ved 
vurderingen av hva som er vesentlig ha stor betydning hvor sentral målsettingen eller 
oppgaven for fylkeskommunen er. En grunnleggende oppgave for fylkeskommunen er således 
å ivareta hensynet til balansen mellom hvilke læreplasser som finnes og det utdannelsestilbud 
som gis i videregående skole. Det er følgelig i forarbeidene til friskoleloven (ot.prp. 64 (2003-
2004) også lagt til grunn at dersom ”fylkeskommunens og friskolens tilbud samlet blir så stort 
at det ikke er mulig å få skaffet læreplasser, vil dette også kunne tale mot etablering av en 
frittstående videregående skole”. Dersom utvidelse av en eksisterende friskole medfører et 
klart misforhold av studieplasser sammenlignet med antall læreplasser, vil derfor en tillatelse 
til å utvide friskolen med flere plasser kunne være til vesentlig ulempe for vertsfylke.” 
 
Opplæringstilbud etter § 6A i friskoleloven regulerer godkjenning av yrkesfaglige tilbud som 
ikke har sin parallell innen offentlig videregående opplæring. Denne type tilbud omfattes ikke 
av fylkeskommunens planleggingsansvar i opplæringslovens § 13-3. Dette medfører at 
fylkeskommunen ikke har uttalerett i slike saker.  
 
Innkomne uttalelser 
Fylkeskommunen er i brev fra fotoskolen bedt om å vurdere muligheten for å gi en uttalelse 
knyttet til opprettelsen av en fotografskole i Trøndelag. Fylkeskommunen blir bedt om å be 
departementet bruke unntaksbestemmelsen i friskoleloven. Det søkte tilbudet er et tilbud som 
godkjennes etter § 6A i friskoleloven. 
 
 
HELHETLIG DRØFTING 
Friskolelovens §§ 1-1, 1-5, 2-1 tredje ledd, 2—2 første til tredje ledd og 6A – 1 første ledd 
endres. 
 
I alle paragrafene er det en gjennomgående felles endring av lovteksten som foreslås. 

” Det skal mellombels ikke givast godkjenning til frittståande skolar eller tilskot til 
godkjende skolar som ikkje er i drift 13. desember 2005..” 

 
Denne bestemmelsen gir fylkeskommunen muligheten til å ta unna konsekvensene av de 
godkjenningene som er foretatt. Det åpner også for en evaluering av hvorvidt etableringene 
får konsekvenser for ungdoms utdanningsvalg og skolestrukturen i fylkene. I Sør-Trøndelag 
er det kun utvidelsen av tilbudet innen naturbruk som er iverksatt. 
 
Tilbaketrekning av gitte godkjenninger er mer kontroversiell fordi den innebærer 
tilbaketrekning av en godkjenning som er gitt, uten at den som har fått godkjenningen har 
brutt betingelsene for godkjenningen. Det blir en vurdering av om hensikten med 
bestemmelsen er så viktig at det bør godtas en slik inngripen i planer som er lagt og arbeid 
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som er gjennomført. Lovavdelingen i justisdepartementet har angitt at det legalt å vedta en 
slik bestemmelse. For Sør-Trøndelag fylkeskommune medfører denne bestemmelsen at rundt 
700 elevplasser trekkes tilbake. I sin høringsuttalelse har fylkeskommunen påpekt at en 
etablering i et så stort omfang vil medføre vesentlige negative konsekvenser. Disse 
konsekvensene faller bort dersom denne bestemmelsen blir vedtatt. 
 
Stoppen gir den nye regjeringen muligheten til å iverksette sin politikk der den offentlige 
skolen skal ha en mer dominerende plass enn i den forrige regjeringens utdanningspolitikk. 
Fellesskolen er samlingspunktet i den nye regjeringens utdanningspolitikk og denne skolen 
skal være preget av satsing på kunnskap og ferdigheter, arbeidsglede og mestring og 
selvstendighet og fellesskap. 
 
Den forrige regjeringen delte mange av disse målsetningene, men mente at friskoler kunne 
tilby et alternativ for foreldre og ungdom. De mente at konkurransen mellom den offentlige 
skolen og friskolene ville gjøre begge skoleslagene bedre. 
 

”§ 2- 2 ………Departementet kan i særlege tilfelle gjere unntak frå dette dersom 
skolen oppfyllar krava i lova…” 

 
Søknader fra skoler som utgjør et pedagogisk og/eller et religiøst alternativ stoppes. De er 
ikke angitt i oversikten over hva som anses som særlige tilfeller. Søknaden fra Thomas skolen 
i Trondheim er et eksempel på en slik skole. Det er i utgangspunktet søkt 17 elever på hvert 
årstrinn. En etablering i dette omfanget vil ikke medføre vesentlige ulemper for 
fylkeskommunen. Intensjonen i lovendringen er ”stramme inn utbredelsen av private skoler 
som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ.” Det er ikke intensjonen med 
endringen søknader fra skoler som Thomas skolen skal stoppes. Burde søknader fra skoler 
som er et alternativ og som medfører en liten etablering kunne behandles ut fra bestemmelsen 
om særlige tilfeller ? Ut fra dokumentasjon på Kunnskapsdepartementets hjemmesider er 
svaret nei.  
 
Søknad om etablering av yrkesfaglige alternativer uten parallell i videregående opplæring som 
fotoskolen i Trondheim stoppes. Dette er tilbud som ikke finnes i den offentlige videregående 
opplæringen og som i og for seg ikke påvirker planleggingen av opplæringstilbudet i 
fylkeskommunen. Burde slike skoler kunne få sin søknad behandlet av under bestemmelsen 
særlige tilfeller ?  
 
Fylkeskommunen har ikke uttalerett knyttet til etablering av tilbud som ikke har sin parallell i 
videregående opplæring. Det kan likevel være at det av næringspolitiske årsaker være 
ønskelig å støtte etableringen av alternative yrkesfaglige opplæringer. Dersom skolen ønsker 
det bør fylkeskommunen få en rett til å uttale seg om etableringen. 
 
FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON 
Fylkesrådmannen mener at den foreslåtte midlertidige endringen av friskoleloven vil være 
fordelaktig for fylkeskommunen. 

- Igangsettingen av ca 700 plasser blir opphevet 
- Det blir mulig å evaluere virkningen av de nye friskoleplassene 

 
Bestemmelsen om særlige tilfeller bør også gi mulighet for behandling av opprettelsen av små 
skoler som utgjøre et pedagogisk og/eller religiøst alternativ. Det bør også åpnes for 
behandling av søknader som gjelder yrkesfaglige alternativer uten parallell i offentlig 
videregående opplæring.  
 
Fylkeskommunen burde få uttalerett i forbindelse med etablering av yrkesfaglige alternativer 
uten parallell i offentlig videregående opplæring dersom skolen ber om det. 


