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MV - MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN - HØRING  
 
Fra møtet i Formannskapet den 07.02.2006, saksnr 0017/06 
De underrettes herved om at det er fattet slikt vedtak til uttale med seks mot fem stemmer.   
 
Gjennom friskoleloven har formålsparagrafen for etablering av frittstående skole blitt liberalisert. 
Flere har fått anledning til å starte frittstående skoler, samtidig som kravene i friskoleloven til de 
som ønsker å starte slike skoler har blitt skjerpet. Askøy Kommune er derfor av den oppfattning at 
de skolene som oppfyller lovens krav, må få rett til godkjenning og dermed offentlig tilskudd. 
Regjeringen kan ikke stanse godkjenning av nye frittstående skoler av rent politiske grunner. 
 
Etter friskoleloven er vedtak om godkjenning ikke tidsbegrenset. Askøy Kommune er derfor av den 
oppfatning at skoler som allerede er blitt godkjent må få starte opp sin virksomhet. De frittstående 
skolene har, som alle andre skoler, behov for forutsigbarhet både når det gjelder planlegging, 
inntak og gjennomføring av den pedagogiske virksomheten. De godkjente skolene må derfor få den 
nødvendige tiden de trenger for å starte opp en kvalitativ god skole. 
 
Gjennom internasjonale forpliktelser ut fra aktuelle konvensjoner er Norge forpliktet til å 
respektere foreldres frihet til å etablere egne skoler for sine barn. bla. ved De Forente Nasjoners 
Internasjonale konvensjon av 16.desember 1966. Det er departementets oppfatning at dagens 
friskolelov gir rettigheter utover hva Norge er folkerettslig forpliktet til å gi. Askøy Kommune er 
uenig i departementets fortolkning, og vil hevde at de varslede endringene vil frata foreldrene 
retten til å velge skole for sine barn. Dermed vil endringene også bryte med menneskerettighetene. 
 
Etter Askøy Kommunes oppfatning er det mye som tyder på at forslaget til lovendring vil være i 
strid med gjeldene rett, da det forutsettes at lovendringen vil ha tilbakevirkende kraft i forhold til 

jeldene lovgivning.  g
 
Askøy Kommune støtter friskoleloven slik den er i dag, og er på skolepolitisk grunnlag uenig i de 
ndringene som foreslås. e

 
skøy Kommune går i mot forslag til midlertidig endring av friskoleloven. A

 
Med hilsen 
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