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Deres Referanse: 2006/01686 AØ GP 

Vi tillater oss å sende inn en høringsuttalelse da vi oppfatter saken som svært relevant for oss. 

Kristne Friskolers Forbund er interesseorganisasjon for ca 135 kristne skoler, deriblant 63 
frittstående grunnskoler, 30 frittstående videregående skoler med parallell i det offentlige og 
24 frittstående videregående skoler uten parallell i det offentlige inkludert 2 fagskoler som 
mottar tilskudd etter friskoleloven, samt 15 privathøgskoler. Alle disse er prinisipelt non-
profitt virksomheter. KFF avgir høringsuttalelse på vegne av forbundet og disse skolene. 

  

Vi støtter forslaget om at det opprettes et frivillighetsregister slik utvalget foreslår. Vi mener, 
slik utvalget sier, at det er viktig å styrke samhandlingen mellom frivillig virksomhet og 
offentlig sektor. Dermed blir opplysningsbankfunksjonen viktig.  

 

Også politikkutformingsfunksjonen er et viktig anliggende, og vi mener det er riktig at 
enhetene fra starten blir registrert i en kategori som angir enhetens aktivitetsområde. Det er 
viktig å ha dette som et redskap om det offentlige senere vil ønske å utforme en bestemt 
politikk. Dermed kan man bruke registeret til dette. F. eks ser vi det slik at registeret kan 
danne utgangspunkt for en politikk på merverdiavgiftspolitikkområdet. For slike non-profitt 
virksomheter som ikke får refundert moms i dag, mener vi nettopp dette er et godt eksempel.  
Innenfor KFF vil dette gjelde de ikke-parallelle videregående skolene og privathøgskolene.  

 

Når det gjelder kategoriseringen, mener vi den internasjonalt gjennomprøvede 
kategoriseringsmal fra The John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project burde kunne 
fungere meget godt også for norske forhold. Den oppdelingen som der gis, innbefatter en 
bredde som må inkluderes. For våre skoler vil en registrering i kategori Utdanning og 
forskning  med underkategorier fungere.   

 

Vi ser det slik at friskolene gir en valgfrihet basert på foreldres, elevers og studenters valg, 
men også initiert av staten i vårt samfunn.  Friskolene er opprettet i vårt samfunn som non-
profitt aktører. Vi vil også understreke at de kristne skolene og høgskolene er både non-profitt 
og ideelle aktører. De er opprettet for å sikre at brukerne av skole kan ha et valg mellom 
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private og kommunale eller fylkeskommunale produsenter av undervisning og opplæring. 
Noen av skolene er også opprettet for å gi ikke-parallell undervisning, som ikke finnes faglig i 
det offentliges tilbud. Disse skolene, i vår sammenheng særlig bibelskoler, er som sådan i 
enda større grad ”frivillige”. I den tidligere Privatskoleloven og i høringsutkastet til ny lov 
gjelder denne valgfriheten i særlig grad religiøst/etiske og pedagogisk alternative aktører.  

 

Om offentlig finansiering er det viktig for oss å presisere at det kun er driftsutgifter som gis til 
våre medlemsskoler og høgskoler. Driftstilskuddene er det dessuten ulik størrelse på. De 
fleste har 85 % eller 75 % av et offentlig gjennomsnitt, uten at kapitalkostnader eller husleie 
er inkludert. Som ideelle aktører er de kristne skolene opptatt av å holde skolepenger på et 
meget lavt nivå og opptre som annen frivillighet i landet med lav terskel på våre tilbud. 

 

De fleste av skolene og høgskolene har allerede i dag krav om registrering i enhetsregisteret 
eller tilsvarende. Vi mener det derfor er viktig at de samme opplysningene kan gå igjen og at 
systemet kan være så enkelt at det ikke påføres stort merarbeid å foreta registreringer også i 
Frivillighetsregisteret. Dette er vi enig med Woxholth-utvalget i. Vi støtter derfor forslaget 
om at det er en forutsetning at alle opplysninger om enhetene som meldes inn, kan hentes inn 
på ett sted selv om de finnes i ulike databaser. 

 

KFF støtter også forslagene om lav kontingent for registrering og at det som hovedregel skal 
være gratis å gjøre oppslag. 

 

 

For Kristne Friskolers Forbund 

 

 
     Torgeir Flateby 

     Gen sekr 
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