
  
 

Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
 
 
 
 
 
 
Deres referanse:  Vår dato:  Vår referanse:  Vår saksbehandler: 
200505669   31. januar 2006  2006-056-JCV  Jan Christian Vestre 
          22993732/jc@elev.no 

 
Høring – forslag om midlertidig endring i friskoleloven – 
stopp for godkjenning av frittstående skoler – forslag om 
endring i fagskoleloven 
 
Elevorganisasjonen viser til overnevnte høringsbrev. Vi vil innledningsvis gi vår støtte 
til regjeringens syn på utbredelsen av friskoler som ikke innehar et religiøst eller 
pedagogisk alternativ. Det er også gledelig at regjeringen sier den har som sentral 
målsetting å styrke fellesskolen. Dette er mål som forplikter! 
 
Den offentlige skolen samler alle elever uavhengig av bakgrunn. Skolen har således 
en svært viktig oppgave i å forberede elever på det sammensatte samfunnet de senere 
møter. Derfor er det viktig å sikre gode rammebetingelser og god kvalitet i den 
offentlige fellesskolen. 
 
Vi ser frem til å se sammenhengen mellom ny friskolelov og den varslede 
stortingsmeldingen som omhandler tiltak for å styrke sosial utjevning i skolen. 
 
Elevorganisasjonens syn på friskoler 
 
Elevorganisasjonen ønsker i utgangspunktet at kun skoler som innehar et pedagogisk 
alternativ skal være berettiget til godkjennelse og statsstøtte. Vi mener også at det 
offentlige skal fullfinansiere slike alternativ og at alle elever på den måten har en reell 
mulighet til å velge disse skolene. Dette vil begrense de negative konsekvensene av 
private opplæringsinstitusjoner. Vi vil komme tilbake til disse forholdene når den nye 
friskoleloven blir sendt på høring høsten 2006. 
 
Departementets forslag 
 
Elevorganisasjonen støtter intensjonen i det midlertidige lovendringsforslaget. Vi 
mener det er nødvendig at en i en periode fjerner adgangen til å få godkjent nye 
skoler etter friskolelovens §§ 1-5, 2-1, 2-2 eller 6A-1. 
 
Det forutsetter imidlertid at departementet i hvert enkelt tilfelle vurderer om det skal 
gjøres unntak fra de nye bestemmelsene. Vi støtter vurderingene som er gjort av 
grendeskolenes situasjon og håper at departementet inntar en samarbeidsvillig og 
forståelsesfull holdning. 
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Departementet påpeker at lovendringsforslaget kan gi urimelige konsekvenser. Vi 
oppfordrer derfor til at betydningen av en slik uforutsigbar snuoperasjon, der 
lovgivningen gis tilbakevirkende kraft, ikke undervurderes.  
 
Når det gjelder muligheter for godkjennelser av driftsendringer i eksisterende skoler, 
mener vi at det også her bør legges opp til en restriktiv praksis og at uttalelser fra 
skoleeier må tillegges større vekt enn det har blitt gjort tidligere. 
 
Elevorganisasjonen støtter departementets vurderinger om at lovendringene bør 
gjennomføres raskest mulig. Vi vil likevel påpeke at det er beklagelig at den endelige 
lovendringen ikke kan vedtas våren 2006. Det hadde vært langt mer forutsigbart, 
både for elever, foreldre og skoleeiere, at lovendringen ville vært på plass til skolestart 
høsten 2006. De kostnadsmessige konsekvensene for friskoler som representerer et 
alternativ ville således vært unngått. 
 
Vi vil påpeke at nytt regelverk i alle tilfeller må være på plass i god tid slik at oppstart 
av nye friskoler blir praktisk gjennomførbart fra skoleåret 2007/2008. 
 
Mulige kompensasjonsordninger 
 
Det er mange som mener at regjeringens snuoperasjon er både urettferdig og 
lovstridig. Elevorganisasjonen følger delvis argumentene fra skoler som allerede har 
fått godkjennelse og startet arbeidet med opprettelse av nybygg til skoledriften. Det 
kan etter vårt syn innebære urimelige konsekvenser.  
 
Departementet påpeker at for noen skoler som allerede har fått godkjenning, men 
ikke startet opp, vil lovendringen medføre økonomiske tap. Departementet henviser 
videre til en uttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet der det kommer frem at 
disse kostnadene ikke overstiger det som en må regne med på et samfunnsområde 
der drift er betinget av offentlig godkjenning.  
 
Elevorganisasjonen mener at departementene tar for lett på disse forholdene og 
undervurderer at det i realiteten er flere skoler som blir urettmessig behandlet. Vi er 
derfor av den klare oppfatning at departementet må tilby former for kompensasjon 
der det kan dokumenteres uopprettelige økonomiske tap. I de fleste tilfellene kan 
skolebygg leies ut i en periode eller i ytterste konsekvens selges. Dette er således ikke 
uopprettelig. 
 
En slik kompensasjonsordning må sees i lys av at flere skoler for kort tid siden hadde 
nødvendig godkjennelse, og har startet ressurskrevende forberedelser for å være klare 
til skolestart høsten 2006. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Halvard Hølleland      
leder      

Jan Christian Vestre 
sentralstyremedlem 
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