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Fra: John Øivind Eggesbø [rektor@kir.no] 
Sendt: 2. januar 2007 18:14 
Til: Postmottak KD 
Emne: Friskoleloven Høring fra Kunstskolen i Rogaland 

Kunstskolen i Rogaland

Birkelandsgate 2
4012 Stavanger                                                      Stavanger 2.01.07

Høringsuttalelse til endringer i friskoleloven fra 
Kunstskolen i Rogaland

Som medlem av NFFL og Forum for Kunstfaglig Utdanning støtter Kunstskolen i Rogaland 
høringsuttalelsene fra de nevnte fora.
I tillegg vil vi selv kommentere Høringsnotat om forslag til endringer i friskoleloven;

8.2.10                   Vi finner det ikke hensiktsmessig at forslaget ikke er åpent for 
godkjenning av driftsendringer i form av elevantall, nye trinn og nye 
utdanningsprogram for de aktuelle skolene.

De offentlige skolene, som våre skoler er i en dynamisk utvikling.

Denne utviklingen sikrer faglig utvikling og at vi kan gi våre elever

en best mulig utdannelse etter samtidens krav. Å forhindre utvikling i 

lovs form forekommer uhensiktsmessig.

9.1                            At Kap. 6A skolene i dag kun får dekket 75% av de driftsutgiftene som 
kommer inn under tilskuddsgrunnlaget ved statstilskudd er svært kritisabelt idet andre 
friskoler får 85% dekket. Kap. 6A skoler som ikke er organisert som aksjeselskap har 
ikke rett til momsrefusjon. Vi finner det uhensiktsmessig ved vår skole å være 
aksjeselskap fordi vi ikke skal gå med overskudd og fordi vår historie er basert på 
forenings-arbeid, og har i denne formen blitt et eget rettssubjekt. De andre friskolene 
har momsrefusjon. Kapitaltilskuddet vi kan innkreve fra elevene på kr 4 000,- /år 
dekker 30 % av de faktiske utgiftene.

Kunstskolen i Rogaland finner ordning pr i dag urimelig for våre elever og ber om at 
den revurderes til elevenes beste. Dvs min. 85% tilskudd, rett til momsrefusjon og et 
kapitaltilskudd som gir våre elever like vilkår med elever i den offentlige skolen.
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9.2                            Vi vil gi vår støtte til at virksomheten vår skole driver med de 
nødvendige justeringer og ved søknad til NOKUT vil kunne falle inn under rammene 
til både fagskoleloven og lov om universiteter og høyskoler. 

Vi vil minne departementet om at når Kunstakademiet i Trondheim og Bergen ble 
opprettet var det nettopp ved å ruste opp strukturen rundt skoler med tilnærmet lik 
forhistorie som som Kunstskolen i Rogaland. De institusjonene er idag henholdsvis 
en del av NTNU og KHIB. Kunstskolen i Rogaland mener at vårt studium med fordel 
kan organiseres som en del av UiS, Institutt for Musikk og Dans (som har utøvende 
kunstneriske utdannelser). Rogaland mangler i dag en høyere utdanning i billedkunst. 

Våre utdannelser ble plassert i Kap. 6A av mangel på bedre alternativ, de siste 10 
årene har vist at diverse høyskoler i landet har opprettet kunststudier som ikke skiller 
seg nevneverdig fra den praksis vår skole og parallelle skoler har hatt i genrasjoner.

NB!            Kunstskolen i Rogaland foreslår at skolene får beholde offentlig 
finansiering på et uendret eller bedre nivå ved overgang til fagskoleloven eller lov 
om universitet og høyskoler, forutsatt at de får gokjenning av NOKUT i løpet av 
overgangsperioden.

17.5                        Skolene har som ansvar å utdanne våre elever til bevisste og 
ansvarsfulle medborgere. Å lære en elev konsekvenser ved manglende 
skolepengebetaling er nødvendig. Ved vår skole blir ordningen praktisert svært 
liberalt, som noen ganger medfører at en elev først får betalt skolepengene etter 
studietiden er over. Men i hele den prosessen handler det om å formidle viktigheten 
av kommunikasjon, nedbetalingsplaner, undersøke muligheter for hvordan denne 
eleven og dens støttespillere kan løse den konflikten med manglende betaling.

Dette er svært lærerikt for den som er uheldig og har manglende betalingsevner i en 
periode, for dessverre kan lignende oppleves på andre arenaer i et livsløp. Dersom 
viljen hos eleven ikke er tilstede til å betale skolepenger eller være med på ordninger 
som reduserer skylden, må det være mulig for skolene å utvise vedkommende. 
Effekten av å ikke kunne sanksjonere med tap av studieplass er så dårlig læring for 
den enkelte og for skolemiljøet ellers at det forekommer lite gjennomtenkt. 

Vil da departementet dekke de resterende 25% som er elevenes egenbetaling for 
elever som ikke betaler? Eller mener departementet at det er de andre elevene som 
med sin egenbetaling skal få et dårligere tilbud fordi enkelte ikke betaler? For 
manglende egenbetaling medfører manglende inntekter, og inntektene skal brukes til 
elevenes beste.

Vi håper at vi som kjenner hverdagen som friskole blir hørt og at våre synspunkter danner grunnlag 
for den nye loven.
Med vennlig hilsen
John Øivind Eggesbø, sign.
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