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UTSKRIFT AV 
 
SAK NR. 18 – 2006: 
FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN OG FORSLAG TIL 
ENDRING I FAGSKOLELOVEN - HØRING  

Fylkesrådmannen fremmet slikt forslag til vedtak: 

 
1. Fylkesutvalget har ingen merknader til departementets forslag om midlertidig endring av 

friskoleloven. 
 
2. Fylkesutvalget støtter forslaget om endring i fagskoleloven for å avklare forholdet mellom 

friskoler og fagskoler. 
 

Saksprotokoll i fylkesutvalget - 31.01.2006  
 
Fylkesordføreren fremmet følgende forslag: 
 

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

 
2. Fylkeskommunen er uenig i at det innføres en midlertidig stopp i godkjenningen av 

alle nye frittstående skoler, særlig fordi dette vil ramme skoler som bygger sin 
søknad på alternativ pedagogikk og eller livssyn.  Slike skoler kan utgjøre et viktig 
alternativ til den offentlige skole, og må kunne godkjennes for å ivareta hensynet til 
foreldreretten og trosfrihet.   

 
3. Fylkeskommunen stiller seg på prinsipielt grunnlag svært kritisk til at godkjenninger 

som er gitt på lovlig måte må annulleres ved å gi en lovbestemmelse tilbakevirkende 
kraft. 

 
4. Fylkeskommunen vil understreke at en 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.” 

 
Eyolf Bakke fremmet følgende forslag: 
 

”Fylkesutvalget slutter seg ikke til departementets forslag om midlertidig endring av 
friskoleloven og forslag til endring av fagskoleloven.” 
 

……………………. 
 
Bakke trakk sitt forslag. 
 
……………………. 



 
 
Eyolf Bakke fremmet følgende alternative forslag til fylkesrådmannens pkt. 2: 
 

”Fylkesutvalget slutter seg ikke til departementets forslag til endring av fagskoleloven.” 
 
Votering: 
 
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens tilrådning pkt. 1 og fylkesordførerens forslag, 
ble fylkesordførerens forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens tilrådning pkt. 2 og Bakkes forslag, ble 
fylkesrådmannens tilrådning vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 
 
Dermed var følgende vedtatt: 
 
1. Fylkeskommunen er enig i at det er behov for å justere gjeldende lov om frittstående skoler. 
 
2. Fylkeskommunen er uenig i at det innføres en midlertidig stopp i godkjenningen av alle nye 

frittstående skoler, særlig fordi dette vil ramme skoler som bygger sin søknad på alternativ 
pedagogikk og eller livssyn.  Slike skoler kan utgjøre et viktig alternativ til den offentlige 
skole, og må kunne godkjennes for å ivareta hensynet til foreldreretten og trosfrihet.   

3. Fylkeskommunen stiller seg på prinsipielt grunnlag svært kritisk til at godkjenninger som er 
gitt på lovlig måte må annulleres ved å gi en lovbestemmelse tilbakevirkende kraft. 

 
4. Fylkeskommunen vil understreke at en 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. 

 
5. Fylkesutvalget støtter forslaget om endring i fagskoleloven for å avklare forholdet mellom 

friskoler og fagskoler. 
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