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Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] 
Sendt: 11. januar 2007 10:17 
Til: Postmottak KD 
Emne: Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse vedr. forslag til ny privatskolelov 
 
Vedlegg: Protkoll sak 3-07 i HU.doc 
Det vises til oversendelse herfra 2. januar 2007 vedr. administrasjonens forslag til 
høringsuttalelse vedr. utkast til ny privatskolelov.
 
Vedlagt følger protokollen fra møtet i Hovedutvalg for utdanning 8. januar, som viser Vestfold 
fylkeskommunes endelige vedtak.
 
Mvh
 
 
Per Arild Nord
Avd. for utdanning
Vestfold fylkeskommune

file:///H|/Konvertering%20til%20pdf/200605083_Vestfoldfkvedtak.htm18.01.2007 15:44:22



 
 
 
 
Fylkesadministrasjonen 
Avdeling for utdanning 
 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak 200305500 
Arkivnr.  
Saksbehandler Per Arild Nord 
 
 
Saksgang Møtedato Sak nr. 
Hovedutvalg for utdanning 08.01.07 3/07  
   
 
 
 
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FRISKOLELOVEN - NY 
PRIVATSKOLELOV 
 
Hovedutvalg for utdanning  08.01.07 
 
ADMINISTRASJONENS INNSTILLING 
 

1. Lov om frittståande skolar anbefales endret til Lov om private skolar med rett til statstilskot 
(privatskolelova) 

2. Det anbefales at loven ikke skal omfatte fjernundervisning og kjøp av opplæringstjenester 
3. Det anbefales at departementet gis en skjønnsmessig adgang til å godkjenne nye skoler og 

driftsendringer i eksisterende skoler 
4. Det bør være en begrenset unntaksmulighet (dispensasjon) til å utvide virksomheten ved 

eksisterende skoler 
5. Det gis tilslutning til forslaget om grunnlag for godkjenning av nye private skoler, med unntak 

for skoler i videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett 
6. Det anbefales at grendeskoler ikke skal kunne godkjennes med rett til statstilskudd 
7. Det anbefales lovfesting av vertskommunens / vertsfylkets uttalerett ved godkjenning av nye 

skoler samt ved driftsendringer 
8. Tidsfristen for bortfall av godkjenning av ny skole som ikke settes i drift bør vurderes redusert 

til to år fra godkjenningen ble gitt 
9. Det bør lovfestes at eier må sende ny søknad om godkjenning dersom skolen ønskes flyttet til 

ny kommune / nytt fylke. Tilsvarende anbefales ved overdragelse av skolen til ny eier 
10. Det bør lovfestes at undervisningsspråket skal være norsk eller samisk i all undervisning, 

unntatt for internasjonale skoler i Norge 
11. Det bør lovfestes at alle dokumenter som er viktige for skolevirksomheten også skal være 

tilgjengelig på norsk eller samisk 
12. Det bør gjeninnføres lovhjemmel om tidsavgrenset adgang til forsøksvirksomhet 
13. Kap. 6A i loven bør oppheves etter en overgangsperiode på tre år etter lovens ikrafttredelse 
14. Det bør lovfestes krav til eieren om dokumentasjon av en innskuddskapital tilsvarende 

minimumsbeløpet i aksjeloven § 3-1 (1) før godkjenning gis 
15. Det bør lovfestes minimumskrav til elevtallet ved hver skole, antydningsvis minst 30 elever 



16. Det bør lovfestes at departementet ved godkjenning av privatskolens læreplaner skal fastsette 
hva slags opplæringstilbud skolen kan gi og et maksimalt antall elever på det enkelte tilbudet 

17. Private videregående skoler bør ikke lenger ha anledning til å ta inn voksne uten rett til 
videregående opplæring 

18. Det bør lovfestes bestemmelser om organisering av elevene i grupper tilsvarende som i 
opplæringsloven. Lovbestemmelse om kontaktlærer synes mindre relevant for privatskolene 

19. Det bør lovfestes et absolutt forbud mot økonomiske overføringer til eierne eller deres 
nærstående 

20. Det bør lovfestes at skolene skal følge regnskapsloven og bokføringsloven og ha revisjon i 
samsvar med revisorloven 

21. Det bør lovfestes at departementet har adgang til å vedta sanksjoner mot skolen også når 
skolen bryter andre lover enn privatskoleloven og forskrifter, samt konvensjoner Norge er 
bundet av 

22. Bortvisningsregler bør knyttes direkte til elevens atferd på skolen, slik at sanksjoner ved 
manglende betaling må reguleres i kontraktsforholdet mellom skolen og foreldrene / eleven. 

 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Anders Anundsen (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av FRP og H: 
 

1. Vestfold fylkeskommune vil at den forrige friskoleloven gjøres gjeldende. 
2. Vestfold fylkeskommune mener at grunnskoler og videregående skoler bør behandles likt av 

staten uavhengig av eierskap. Dette må også gjelde finansiering. 
3. Vestfold fylkeskommune mener det er viktig at private videregående skoler skal kunne ta opp 

elever uten rett. For Vestfolds vedkommende vil driften ved Gjennestad gartnerskole stå i fare 
ved regjeringens forslag. 

 
Det ble avholdt 10 min. gruppemøte.  
 
Pkt 1 og 2 i Fremskrittspartiets og Høyres forslag falt med 6 stemmer (FRP, H) mot administrasjonens 
innstilling, som fikk 7 stemmer (AP, KRF, SV, RV) og ble vedtatt. 
 
Pkt 1-6 i administrasjonens innstilling ble vedtatt med 7 (AP, KRF, SV, RV) mot 6 stemmer (FRP, H). 
 
Pkt 17: Pkt 3 i Fremskrittspartiets og Høyres forslag ble enstemmig vedtatt som nytt pkt 17. 
 
Pkt 18-22 i administrasjonens innstilling ble vedtatt med 7 (AP, KRF, SV, RV) mot 6 stemmer (FRP, 
H). 

 
VEDTAK 
 

1. Lov om frittståande skolar anbefales endret til Lov om private skolar med rett til statstilskot 
(privatskolelova) 

2. Det anbefales at loven ikke skal omfatte fjernundervisning og kjøp av opplæringstjenester 
3. Det anbefales at departementet gis en skjønnsmessig adgang til å godkjenne nye skoler og 

driftsendringer i eksisterende skoler 
4. Det bør være en begrenset unntaksmulighet (dispensasjon) til å utvide virksomheten ved 

eksisterende skoler 
5. Det gis tilslutning til forslaget om grunnlag for godkjenning av nye private skoler, med unntak 

for skoler i videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett 
6. Det anbefales at grendeskoler ikke skal kunne godkjennes med rett til statstilskudd 
7. Det anbefales lovfesting av vertskommunens / vertsfylkets uttalerett ved godkjenning av nye 

skoler samt ved driftsendringer 



8. Tidsfristen for bortfall av godkjenning av ny skole som ikke settes i drift bør vurderes redusert 
til to år fra godkjenningen ble gitt 

9. Det bør lovfestes at eier må sende ny søknad om godkjenning dersom skolen ønskes flyttet til 
ny kommune / nytt fylke. Tilsvarende anbefales ved overdragelse av skolen til ny eier 

10. Det bør lovfestes at undervisningsspråket skal være norsk eller samisk i all undervisning, 
unntatt for internasjonale skoler i Norge 

11. Det bør lovfestes at alle dokumenter som er viktige for skolevirksomheten også skal være 
tilgjengelig på norsk eller samisk 

12. Det bør gjeninnføres lovhjemmel om tidsavgrenset adgang til forsøksvirksomhet 
13. Kap. 6A i loven bør oppheves etter en overgangsperiode på tre år etter lovens ikrafttredelse 
14. Det bør lovfestes krav til eieren om dokumentasjon av en innskuddskapital tilsvarende 

minimumsbeløpet i aksjeloven § 3-1 (1) før godkjenning gis 
15. Det bør lovfestes minimumskrav til elevtallet ved hver skole, antydningsvis minst 30 elever 
16. Det bør lovfestes at departementet ved godkjenning av privatskolens læreplaner skal fastsette 

hva slags opplæringstilbud skolen kan gi og et maksimalt antall elever på det enkelte tilbudet 
17. Vestfold fylkeskommune mener det er viktig at private videregående skoler skal kunne ta opp 

elever uten rett. For Vestfolds vedkommende vil driften ved Gjennestad gartnerskole stå i fare 
ved regjeringens forslag. 

18. Det bør lovfestes bestemmelser om organisering av elevene i grupper tilsvarende som i 
opplæringsloven. Lovbestemmelse om kontaktlærer synes mindre relevant for privatskolene 

19. Det bør lovfestes et absolutt forbud mot økonomiske overføringer til eierne eller deres 
nærstående 

20. Det bør lovfestes at skolene skal følge regnskapsloven og bokføringsloven og ha revisjon i 
samsvar med revisorloven 

21. Det bør lovfestes at departementet har adgang til å vedta sanksjoner mot skolen også når 
skolen bryter andre lover enn privatskoleloven og forskrifter, samt konvensjoner Norge er 
bundet av 

22. Bortvisningsregler bør knyttes direkte til elevens atferd på skolen, slik at sanksjoner ved 
manglende betaling må reguleres i kontraktsforholdet mellom skolen og foreldrene / eleven. 
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