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Forslag til endringer i friskoleloven - Høring 
 
Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. 
Følgende har vært medsaksbehandlere: 
 
 
Vedlegg: 
1. Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 10.10.06: Forslag til endringer i 
friskoleloven. Frist  
    02.01.07. 
2. Høringsbrev fra Kunndkapsdepartementet datert 30.10.06, som omhandler: 
-   Lovvregulering av reklame i skolen (opplæringslova og privatskolelova). 
-   Innføring av en bestemmelse i opplæringsloven om kollektiv ulykkesforsikring. 
Høringsfristen er  
    09.01.07. 
3. Hovedutvalgets sak 02/2491. 
 
Sammendrag: 
Høringssaker går som regel helt til Bystyret, men grunnet kort høringsfrist er ikke dette mulig 
denne gang. 
 
Saken omhandler to høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, ett om endring i privatskoleloven og  
ett om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. 
 
Første høringsbrev er forslag til endringer av  ”privatskolelova” (”lov om frittstående skoler”). 
Dette temaet er blitt behandlet i hovedutvalget flere ganger, 43/02 (vedlagt), 09/03 
(finansiering) og i inneværende år (varsel om reversering). Navnet på loven har vekslet 
mellom ”Privatskolelova” og ”Lov om frittstående skoler”. 
 
Andre høringsbrev handler om forslag til to endringer i begge lovene, opplæringsloven og 
friskoleloven: ”Lovregulering av reklame i skolen” og ”Innføring av en bestemmelse om 
kollektiv ulykkesforsikring ”.  
 
Rådmannen anbefaler at Hovedutvalg for kultur og oppvekst slutter seg til 
endringsforslagene. 
 
Utredning: 
Privatskoleloven. 



I hovedutvalgets møte 01.02.06 ble sak om ”Forslag om midlertidig endring i friskoleloven – 
stopp for godkjenning av frittstående skoler – høring” behandlet. I den nye regjeringens 
”Soria Moria-erklæring”, regjeringens politiske plattform, varslet regjeringen om at den ville 
gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av 
private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. 
 
Privatskoleloven ble erstattet av friskoleloven med virkning fra 01.10.2003. Den viktigste 
endringen var at kravet om et bestemt formål, for eksempel religiøst/etisk eller 
faglig/pedagogisk alternativ i privatskoleloven, ble erstattet med krav til innhold og kvalitet. 
Dette ga mulighet for å starte frittstående skoler for de fleste som ønsket å gjøre det. 
 
Som nevnt ble denne saken behandlet i Hovedutvalg for kultur og oppvekst i 2002, saksnr. 
02/2491, og vedtaket fra hovedutvalget gikk imot departementets høringsforslag den gangen. 
Hovedutvalg for kultur og oppvekst ønsket tvert imot å ha ordningen som nå foreslås. Saken 
vedlegges fordi vedtaket er svært langt. 
 
Denne muligheten blir nå reversert til igjen å legge religiøse eller spesielle 
faglige/pedagogiske krav som fundament for å oppnå departementets godkjenning til å 
opprette en privat skole, altså slik det var før innføringen av ”Frittstående skoler”. 
 
Med denne reverseringen ønsker departementet å hindre en flora av private skoler 
(frittstående skoler) slik at midlene i størst mulig grad kan kanaliseres til den offentlige 
skolen. 
 
Lovteksten (vedlagt) har for øvrig ingen vesentlige endringer. 
 
Reklame i grunnskolen. 
Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven, brev fra Kunnskapsdepartementet 
datert 30.10.06 (vedlagt), inneholder forslag vedrørende reklame i skolen og forslag om plikt 
for kommunene til å ha ulykkesforsikring for alle elevene. 
 
Lovregulering av reklame i skolen har forslag om ny § 9-6 i opplæringsloven: ”Skolen skal 
sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape komersielt press 
eller som i stor grad kan påverke haldningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens 
område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. Departementet kan gi 
nærmere forskrifter”. 
 
Tilsvarende ny § 7-1A innføres i privatskolelova. 
 
Rådmannen støtter forslaget. 
 
Ulykkesforsikring. 
Forslag om innføring av ny bestemmelse som § 13-3b i opplæringsloven vil innføre lovkrav 
om at kommunene og fylkeskommunene skal ha ulykkesforsikring for alle elevene: ”§ 13-3b 
Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring. Kommunen og 
fylkeskommunen plikter å sørgje for ulykkesforsikring for elevane. Departementet gir 
nærmare forskrift om ulykkesforsikring”. 
 
Sarpsborg kommune har hatt ulykkesforsikring for barn på skole, SFO, barnehager og 
fritidsklubber i mange år. Rådmannen støtter departementets forslag. 
 



I tillegg inneholder høringsforslaget også en bestemmelse om godkjenning av videregående 
skoler basert på bilaterale mellomstatlige avtaler. Dette punktet behandles ikke i denne saken. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen spesielle. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser for kommunen pr. i dag. 



 
Rådmannens innstilling: 
1.  Sarpsborg kommune tar departementets høringsforslag vedrørende ”Lov om private skolar med rett    
til statstilskott (privatskolelova)”  til orientering. 
 
2.  Forslag til ny § 9-6 i opplæringslova (tilsvarende i privatskolelova) vedrørende reklame i skolen, 
støttes. 
 
3.  Forslag til ny § 13-3b om plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørge for at elevene er 
ulykkesforsikret, støttes. 
 
Behandling i hovedutvalg for kultur og oppvekst 22.11.06 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak: 
1.  Sarpsborg kommune tar departementets høringsforslag vedrørende ”Lov om private skolar 
med rett    til statstilskott (privatskolelova)”  til orientering. 
 
2.  Forslag til ny § 9-6 i opplæringslova (tilsvarende i privatskolelova) vedrørende reklame i 
skolen, støttes. 
 
3.  Forslag til ny § 13-3b om plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørge for at elevene er 
ulykkesforsikret, støttes. 
 
 
 
Rett utskrift: 
 
Dato: 23.11.2006 
 
 
Gunn K. Evensen 
hovedutvalgssekretær 
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