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HØRINGSUTTALELSE FRA STYRET FOR SEIERSBORG 
VIDEREGÅENDE SKOLE AS TIL ENDRINGER I FRISKOLELOVEN 
Vi viser til departementets brev av 10.10.2006 vedrørende forannevnte sak. 
 
Seiersborg videregående skole AS, som er en § 6-6 skole i Friskoleloven, eies av Stiftelsen Blå Kors 
Fredrikstad. Skolen har org.nr.: 989 632 302. 
 
Da vår skole berøres av forslaget til endringer i friskoleloven, ønsker skolens styre å komme med 
følgende høringsuttalelse. 
 
Vi vil, foruten kommentar til lovens tittel, ta for oss de foreslåtte endringene som er aktuelle for § 6-6 
skolene, som vi har spesielle merknader til. 

Vedrørende lovens tittel 
I høringsnotatet kommer det frem at lovens navn foreslås endret til ”lov om private skolar 
med rett til statstilskot”, blant annet med begrunnelse i at begrepet ”frittstående skole” ikke er 
godt egnet til å gi allmennheten ”en umiddelbar informasjon om at disse skolene er i privat 
eie” (s.14).  Seiersborg videregående skoles styre ønsker at lovens tittel ”friskolelova” skal 
opprettholdes. Begrunnelsen for det er at det nye navnet ”privatskolelova” kan gi signaler om 
at privat betyr profitt, altså at disse skolene kan ta utbytte, noe Friskoleloven gir klare 
retningslinjer om at eierne ikke kan.  

 

Generelle kommentarer: 
Vi er positive til at skoler for funksjonshemmede er nevnt som eget punkt. Vi mener generelt 
at det bør kunne opprettes nye skoler for funksjonshemmede, og at disse bør få lov til å 
utvikle seg og utvides, også i perioden fram til 2008. 
Vi ønsker å påpeke at vi er enige i høringens kommentar til at utdanning i Norge skal være ”et 
offentlig ansvar, under demokratisk kontroll og tilgjengelig for alle” (s.2), men vi mener 
samtidig at opprettholdelsen av skoler for funksjonshemmede ikke er noen motsetning til at 
”samfunnets ansvar er å se til at alle gis likeverdige muligheter, slik at retten til utdanning blir 
reell” (s.2). Skolene må vel heller ses på som et supplement til det offentlige 
skoletilbud? 
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Vedrørende pkt. 8.2.8 i høringsnotatet: ”Særlig om skoler for 
funksjonshemmede” 
I pkt. 8.2.8 i høringsnotatet heter det at departementet ønsker ”å foreta en særskilt vurdering av disse 
skolene”. Vi er positive til at skoler for funksjonshemmede skal vurderes særskilt, at det blant annet 
blir klarere hva som legges i begrepet ”funksjonshemmet”, om dette er et egnet begrep osv. 
 

Vedrørende ECON rapporten det er henvist til i pkt. 8.2.8 
I pkt. 8.2.8 i høringsnotatet henvises det til en rapport fra ECON som reiser ”en rekke 
problemstillinger om tilskuddsforvaltningen”, uten at det kommer klart frem hvilke problemstillinger 
dette er. Vi mener generelt om tilskuddsforvaltningen at det særlige tilskuddet skoler for 
funksjonshemmede får, bør bevares. 
I friskoleloven står det om § 6-6 skolene at ”for grunnskoler og videregående skoler for 
funksjonshemma blir alle driftsutgiftene dekte ved statstilskott etter ei normalsats per elev per 
skoleår”.   
Bakgrunnen for vårt ønske om å bevare denne ordningen er at vi arbeider med en gruppe elever med 
spesielle behov, og at vi tror at egenbetaling i form av elevpenger vil være vanskelig for denne 
gruppen. 
Ellers mener vi at ECON rapporten gir en god beskrivelse av vårt oppdrag gjennom utsagnet: ”skolene 
representerer et supplement og et tilbud til elever som har falt utenfor det ordinære systemet” (s.3).  
 
 
 
Kopi av denne uttalelse er oversendt Kristne Friskolers Forbund til orientering. 
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	HØRINGSUTTALELSE FRA STYRET FOR SEIERSBORG VIDEREGÅENDE SKOLE AS TIL ENDRINGER I FRISKOLELOVEN 
	Vedrørende lovens tittel 
	 
	Generelle kommentarer: 
	Vedrørende pkt. 8.2.8 i høringsnotatet: ”Særlig om skoler for funksjonshemmede” 
	Vedrørende ECON rapporten det er henvist til i pkt. 8.2.8 


