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Høringsuttalelse – Forslag om midlertidig endring i 
friskoleloven – stopp for godkjenning av frittstående skoler 
– forslag om endring i fagskoleloven 
Vi viser til høringsbrev på Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider, og vil med dette avgi 
en høringsuttalelse om de foreslåtte midlertidige endringene av friskoleloven og i 
fagskoleloven. Vi benytter også anledningen til å gjøre oppmerksom på at listen over 
høringsinnstanser virker å være noe foreldet. For eget vedkommende vil vi gjøre 
departementet oppmerksomme på at det under Abelia er opprettet en egen organisasjon - 
Forum for fagskoler (FFF). Denne organisasjonen representerer Abelia-medlemmene 
Næringsakademiet, IT-Akademiet, Noroff, Utdanningshuset og MI med 40 skoler over hele 
landet med over 4000 studenter. I tillegg er Akademiet AS, som er en av de største aktørene i 
friskolesektoren medlem i Abelia. Abelia vil derfor være en naturlig høringsinnstans i 
framtiden for spørsmål som angår friskoler og fagskoler.  
 
Abelia tar til etterretning at Regjeringen ønsker å endre friskoleloven i samsvar med det som 
er fremforhandlet i Soria Moria-erklæringen. Vi imøteser en grundig lovgjennomgang i løpet 
av 2006. Vi synes likevel det er beklagelig at regjeringen fatter vedtak som får 
tilbakevirkende kraft i forhold til vedtak som allerede er fattet.  
 
Abelia vil videre understreke viktigheten av at det blir gjort en avklaring i forholdet mellom 
friskoler og fagskoler, slik departementet signaliserer i innledningen til forslaget til endringer.  
 
Abelia vil utdype disse synspunktene i forbindelse med behandling av ny lov.  Til denne 
høringen vil vi vektlegge følgende forhold.   
 

Abelia er NHOs 
landsforening for IKT- og 
kunnskapsbedrifter 
o over 420 bedrifter 
o 25000 årsverk 
o driver innen IT, 

telekom, forskning, 
undervisning eller 
konsulenttjenester. 

Lang saksbehandling i NOKUT kan gi utilsiktede 
konsekvenser 
Forslaget til midlertidig lov kan medføre at fagskoler som er i drift, 
men som nå er inne i en vurderingsprosess i NOKUT, mister sin 
godkjenning som privatskole. NOKUT har for tiden en 
saksbehandlingstid som tilsier at det er helt urimelig å kreve at skolene 
må ha vært godkjent i NOKUT før tidspunktet for ikrafttredelsen for å 
ha rettskrav på støtte. NOKUT har faktisk hatt så store problemer med 
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å få satt ned fagkomiteer at søknader har blitt liggende i opptil et år før saksbehandlingen i det 
hele tatt ble startet. Vi antar at dette ikke kan være en tilsiktet virkning av forslaget, og ber om 
at det utvises skjønn i slike tilfeller.  
 
Abelia er enig i forslagets punkt om reservasjon der endringene kan gi urimelige utslag. Det 
er viktig at denne muligheten benyttes i videre søknadsbehandling fram til ny lov er på plass.  
 

Supplement – ikke trussel 
Regjeringen har definert private skoler som en trussel, først og fremst i tråd av sitt omfang, ut 
fra en forståelse av at de private skolene tapper ressurser fra det offentlige. Abelia mener det 
er en for enkelt analyse. I praksis har private skole fungert som en viktig bidragsyter til økt 
valgfrihet og økt kvalitet i skolen generelt. Ikke fordi det vil erstatte behovet for offentlige 
skoler, men fordi eksistensen av et alternativ til en offentlig skole bidrar til at det er mulig å 
sammenligne kvalitet, ressursbruk og pedagogikk. På noen områder tilbyr de private skolene 
utdanning som det offentlige ikke har (for eksempel Steiner-skolene). På andre områder i 
kraft av å tilby et privat alternativ til noe det offentlige har slik at man kan sammenligne 
kvaliteten. Dette ser vi spesielt innenfor idrettsfag og IKT. Akademiet (som er Abelia-
medlem) synliggjør for eksempel hvordan IKT og langåpne skoler kan gi elevene et bedre 
tilbud på en måte det offentlige ikke har vært i stand til. Flere av skolene gir et tilbud på et 
område med vesentlig underdekning i det offentlige skolesystem og hvor bare en begrenset 
antall elever får plass i forhold til antall søkere (for eksempel mediegymnasene til Noroff).  
 
Abelia mener derfor at regjeringens dramatiske tiltak gir utilsiktede virkninger for elevene. Et 
eksempel er Noroff sine mediegymnas. Høsten 2005 startet Noroff fire mediegymnas basert 
på godkjennelse etter friskoleloven.  Imidlertid fikk de godkjent også et mediegymnas i 
Porsgrunn: Noroff Mediegymnas – Grenland, men godkjenningen kom så seint at det var 
umulig å starte høsten 2005.  Denne skolen blir da rammet av et eventuelt lovvedtak som 
”fryser” oppstartsmulighetene for skoler som pr. 13. desember 2005 ikke var kommet i gang. 
Abelia finner dette uheldig, og mener Noroff tilbyr en skole som tjener på å utvide 
utdanningstilbudet for elevene.  
 

Konklusjon 
På generelt grunnlag vil Abelia påpeke at friskolene neppe utgjør noen stor trussel for den 
offentlige skolen i det omganget vi i dag ser. Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiets 
fraksjonsleder i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen har i et innlegg i Dagbladet 16. 
januar 2006 uttalt seg i en retning som bekrefter dette synet. Hun skriver: ”Vi som er opptatt 
av fellesskolens fremtid bør innse at mangel på kommunikasjon mellom skole og hjem er en 
større trussel mot fellesskolen enn den forrige regjeringens privatskolelov.” Dette skulle tilsi 
at styrken i regjeringens tiltak er overdrevet sett i forhold til friskolenes omfang.  
 
Abelia stiller gjerne opp til nærmere drøftinger og presiseringer. Ta gjerne kontakt med oss 
(kyrre.lekve@abelia.no) for ytterligere kommentarer.  
 
Vennlig hilsen 
Abelia 
 
 
 
Paul Chaffey/s./     Kyrre Lekve/s./ 
Administrerende direktør    Rådgiver, forskningspolitikk 
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