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Tromsø 29. des. 2006

Høringsuttalelse vedrørende endringer i Friskoleloven
 
Vi har ved gjennomlesing av forslaget til endringer i Friskoleloven merket oss flere 
urovekkende punkter. Vi vil særlig påpeke følgende:
 

●     Det foreslås i § 2-2 at skolen må ha minimum 20 elever, og at dersom skolen har mindre 
enn 20 elever tre år på rad, faller godkjenningen med rett til tilskudd etter denne loven 
bort. 

 
Dette er for vårt skoleslag en særdeles dårlig regel, som vil medføre at en rekke bibelskoler må 
legge ned virksomheten. Høsten 2006 hadde 6 bibelskoler under 20 elever. For oss, som driver 
bibelskole i utkantstrøk, vil det i perioder være svært vanskelig å rekruttere så mange elever 
hvert eneste år. En slik regel vil derfor i praksis nesten umuliggjøre virksomhet utenfor de 
mest sentrale områdene i landet. Vi håper det ikke er en tilsiktet distriktspolitikk fra denne 
regjeringens side.
 
Dersom det skal være et minimumskrav til antall elever, noe vi i utgangspunktet er svært 
skeptiske til, bør det i alle tilfeller settes mye lavere enn 20 elever. I praksis vil det begrense 
seg selv av helt økonomiske årsaker hvor lenge det er mulig å drive en skole med svært få 
elever, men hvis det ellers er mulig å drive en liten skole, bør ikke lovverket legge nye 
hindringer i veien.
 

●     Det foreslås også at skoler godkjent etter kap 6A i friskoleloven overføres til 
Fagskoleloven. 

 
Dette er ikke nødvendigvis galt, men vi vil presisere at det i så fall må gjøres en rekke 
tilpasninger i Fagskoleloven. Vi peker spesielt på at:
 

❍     Kompetansekrav til lærerne må fortsatt kunne fastsettes av styret, som etter den 
gjeldende Friskoleloven. Det er stor forskjell på å drive skoler av vårt slag og 
Fagskoler av den typen som hører inn under Fagskoleloven i dag, og det er 
vanskelig å fastsette i lov hva som bør kreves av en god bibelskolelærer, ettersom 
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det også vil variere fra skole til skole blant annet avhengig av 
undervisningsformer og målsettinger. Denne avgjørelsesmyndigheten bør ikke 
legges til offentlige myndigheter, men til den enkelte skoles styre, slik det er i 
dag. 

 

❍     Tilskuddsregelverket som gjelder under Friskoleloven bør innlemmes permanent 
i Fagskoleloven for de skoleslagene som overføres. Det er spesielt viktig at det 
gjøres til en permanent ordning, og at skolene kan føle seg trygge på at de ikke 
vil lide økonomisk av det Departementet kaller ”en opprydding i forholdet 
mellom friskolelov og fagskolelov”. Tilskuddsordningen i Fagskoleloven bør 
derfor i hovedsak være likelydende med den vi kjenner fra Friskoleloven, og 
inneholde mekanismer for reguleringer som gjør at de skolene som overføres til 
Fagskoleloven ikke på sikt kommer vesentlig dårligere ut enn de skolene som 
ikke overføres. 

 
For Nordkalotten Bibel- og Misjonssenter:
Tord Willumsen
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