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Friskolenes Kontaktforum (FK)                        
Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), 

Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund (NFFL).  

Leder av forumet for 2015 er Ragnar Johansen, NFFL. Epost: ragnar.johansen@friskoler.no 

Referat fra møte mellom Udir og FK den 4. mars 2015    

Til stede:  

Steinerskoleforbundet: Loes van Alphen og Henrikke Mørk 

NFFL: Ragnar Johansen og Arild Strømnes. 

KFF: Jan-Erik Sundby og Signe Sandsmark. 

PHL: Gro Maastad og Ingar Lae. 

NMF: Marie Lexow og Jon Terje Bjørke 

Direktoratet: Magne Hopland Engebretsen, Einar Plather, Christina Grønli og Øystein Rovde. Ingen 

fra tilsynsavdelingen kunne delta i dette møtet. 

Det møtte ingen fra fylkesmannen.  

FK hadde følgende spørsmål til dette kontaktmøtet: 

1. Hvilke vurderinger av generell verdi og konsekvens gjør 

Utdanningsdirektoratet seg etter tilsynssaken mot Akademiskolene?  
 

Den omfattende tilsynssaken mot Akademiskolene er nå fullført ved at klagesaken er avgjort 

av Kunnskapsdepartementet. Saken er omfattet med stor interesse av det samlede 

friskolemiljøet, etter som den antas å få generell verdi og konsekvenser for alle skolene 

under privatskoleloven. Vi er jo særlig opptatt av spørsmål knyttet til eierstruktur og handel 

med nærstående, måter å organisere personalressursen, samt vurderinger knyttet til prising 

av tjenester.  FK ber særlig om direktoratets juridiske forståelse av hva som er ulovlig kjøp av 

opplæringstjenester i forhold til den innleie av pedagogisk personale som KD definerer som 

tillatt begrunnet i organisasjonsfriheten?  Er det en forskjell på kjøp og innleie som vi ikke 

kjenner? 

 

Spørsmål: Kan direktoratet  gi tilkjenne hvilke vurderinger som vil ha generell verdi og som vi 

på organisasjonsnivå bør kjenne til, for å kunne informere og veilede våre medlemsskoler?  

 

Svar fra direktoratet: Spørsmålet kunne ikke besvares fordi ingen fra tilsynsavdelingen kunne 

delta. Saken ble derfor utsatt til neste møte. (Generelt sett mente representantene for 

direktoratet at det ikke ligger ny praksis til grunn for behandling av denne saken slik at 

uttalelser i tilsynsrapportene og svar på klage skal være i samsvar med gjeldende praksis.) 
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2. Kan et styremedlem oppnevnt fra vertskommunen nekte å signere 

taushetsløftet? 
 

En norsk vertskommune benytter seg av retten til å ha en representant til stedet på en privat 

skoles styremøter og valgt oppvekstsjefen i kommunen til denne oppgaven. 

Styret for den private skolen ønsker at alle representanter med møterett for styret signerer 

egen taushetserklæring. Oppvekstsjefen vil ikke signere taushetserklæringen, og han 

argumenterer med at han ønsker å kunne diskutere fritt de saker han får kjennskap til under 

styremøter. 

Oppvekstsjefen mener videre at han har signert taushetserklæring iht sitt virke som 

oppvekstsjef i kommunen og at dette får holde. Argumentasjon om at skolens styre er et 

forretningsstyre for en pedagogstyrt privatskole og således primært drøfter saker av 

forretningsmessig karakter på styremøter har ingen løsende effekt på situasjonen.  

Oppvekstsjefen er således blitt forvist fra styremøter inntil denne situasjonen er avklart. 

Styret i den private grunnskolen ønsker å ivareta foretakets interesser på best mulig måte, og 

kan vanskelig godta at det har representanter tilstede under styremøter som fritas for 

signering av taushetserklæring.  

 

Spørsmål: På vegne av denne grunnskolen  - og rent prinsipielt - ber vi 

Utdanningsdirektoratet om en juridisk avklaring på hvorvidt vertskommunens representant 

har anledning til å nekte signering av taushetserklæring. 

 

Svar fra direktoratet: Direktoratet trenger mer tid til å finne ut av saken og gi et 

kvalitetssikret svar. Det ble imidlertid understreket at et styremedlem uansett har en 

generell taushetsplikt i forhold til forvaltningslovens bestemmelser. 

 

3. Kan FK få en egen «fylkeskvote» for deltakelse på 

rådgivningskonferanse? 
 

Utdanningsdirektoratet inviterer til en dagskonferanse om rådgivning i grunnopplæringen, på 

Lillehammer 12. mai 2015. Det er beregnet 5 deltakere pr. fylke, fordelt på grunnskoler og 

videregående skoler.  

Dette temaet er jo like aktuelt for private skoler som for offentlige. FK har derfor stor 

interesse i at også private skoler kan få delta. Og vi mener det også bør være i direktoratets 

interesse å ha private skoler med i dette utviklingstiltaket.  

 

På vegne av våre medlemsskoler spør vi derfor: Kan FK få en egen kvote på 5 deltakere på 

denne konferansen? 

 

Svar fra direktoratet: FK-organisasjonene kan få en kvote på 3 deltakere på denne 

konferansen (bekreftet i epost fra MHE i etterkant av møtet) 

 

4. Tilgang til Skoleporten 

 På møtet i desember 2012 tok vi opp spørsmålet om organisasjonene i FK kunne få tilgang 

 til Skoleporten, for å kunne være informert om innholdet i denne sentrale portalen. Vi ble 
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 anbefalt å selv søke om slik tilgang. Dette er ikke gjort, og vi har visse problemer med å 

 argumentere dersom ikke direktoratet kan være «døråpner» for oss. 

 Vårt spørsmål: Vi direktoratet anbefale overfor leder/eier av Skoleporten at FKs 

 organisasjoner kan få en gjestetilgang til portalen, slik at vi kan holde oss oppdatert på 

 innholdet i portalen? 

              Svar fra direktoratet: Ja, det skal ordne seg!  FK får 5 koder – 1 til hver organisasjon - som 

 vil gi innsyn i portalens innhold og statistiske opplysninger. 

5. Spørsmål om styrets og eiers handlingsrom i forbindelse med 

oppretting av investeringsfond. 

 Håndtering av investeringsfond er omtalt i kap 5, investeringsfond, §§ 8 til 12 i 

 økonomiforskriften til privatskoleloven og tilsvarende i §§ 11 til 15 i forskriften til 

 voksenopplæringsloven. 

 Henholdsvis §§ 12 og 15, 2. ledd, 2. punkt i disse forskriftene lyder som følger: «Reglene om 

 avgjørelsesmyndigheten til styret står tilbake dersom lov eller vedtekter legger avgjørelses-

  myndigheten til et organ som er overordnet styret, men fritar ikke styret for ansvaret for at 

 reglene i disse forskriftene blir overholdt.» 

  FK  har i veiledning av skoler og styrer klargjort at styrets ansvar etter PSL § 5  strekker seg 

 lenger enn det som følger av vanlig selskapslovgivning. U-dir har også omtalt dette i 

 forbindelse med tilsyn og svar til friskoleorganisasjonene. Blant annet legger vi derfor til 

 grunn i vår veiledning at for skoler som eksempelvis er organisert etter aksjeloven, er det 

 styret som vedtar årsregnskap og årsmelding mens generalforsamlingen ved behandlingen av 

 de samme sakene tar disse til orientering. Det normale etter selskapsloven ville være at 

 styret legger fram forslag og generalforsamlingen godkjenner regnskapet slik det er 

 beskrevet i aksjeloven §5-5. 

 Med bakgrunn i tidligere uttalelser om forholdet mellom eier og styre er vi usikre på 

 forståelsen av  formuleringen «stå tilbake» i forskriften. Uttrykket synes å åpne for en annen 

 forståelse av overordnet organ når det gjelder investeringsfond.  

 Spørsmål: FK ber om Udirs vurdering av dette og en veiledning om hvordan denne 

 formuleringen kan forstås og anvendes for skolens styre og overordnete organ.  

Svar fra direktoratet: Udir. kunne  ikke gi et konkret svar. Men Udirs. repr. i møtet var enig  

med FK i den språklige forståelsen av formuleringen og at uttrykket «står tilbake» må 

avklares i forhold til andre krav i loven om at styret er «øverst ansvarlige». 

 Direktoratet vil komme med et skriftlig svar på dette spørsmålet. 

6. Forståelse av ny tolkningsuttalelse «Annen virksomhet etter 

privatskoleloven»  

 FK viser til tolkningsuttalelse datert 08.09.2014 oppdatert 06.11.2014. Vi har spørsmål til 

 praktisering av regnskapsførsel for 2014 i og med at denne uttalelsen etter vår oppfatning 

 legger opp til en endret praksis blant annet når det gjelder utleievirksomhet.  
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 Merknader fra KFF / Torgeir Flateby: Noen spørsmål/refleksjoner som ligger bak det vi spør 

 om vedr.  «endret praksis» i spm 7: 

 a.Under overskriften: Virksomhet som skal skilles ut i eget avdelingsregnskap heter det:

 «Utleie av internat til andre enn egne elever når lokalene ikke er i bruk av skolens elever 

 (skoleferier)» 

 Både i loven og økonomiforskriften heter det «internat» som en lovlig virksomhet. I 

 økonomiforskriften at det skal være eget regnskap for internatet. 

 Vi har sagt før at vi er uenige i denne oppdelte lovforståelse og vi mener altså det er endret 

 praksis. Spørsmålet nå er om det kan kreves regnskap for 2014 for en sak som vi mener ble 

 det ble innført «regnskapsplikt for» i endrede tolkninger gjort kjent i tolkningsuttalelsen først 

 høsten  2014. 

 b. U-dir skriver videre i samme tolkningsuttalelse: «Vi understreker at utleie av 

 overskuddskapasitet av skolelokaler når skolen er i bruk av elevene (og utleie av internat 

 utenom skoleferien) ikke anses å være lovlig virksomhet med mindre det er tillatt etter 

 særskilt godkjenning.»  Også her synes det som ny tolkning. Man kan imidlertid se det slik at: 

 «når skolen ikke er i bruk av elevene» betyr, når elever ikke må flyttes e.l.  Uansett er dette 

 en innskjerpende tolkning fordi det ikke anses lovlig uten særskilt godkjenning, og vi spør da 

 om man mener at det igjen betyr at det må leveres avdelingsregnskap for dette?  Det blir i så 

 fall også umulig å oppfylle for 2014. 

 Spørsmål: Kan direktoratet oppklare om tolkningsuttalelsen innebærer en endret praksis? 

 Svar fra direktoratet:  Udir. mener at de ovenforstående eksemplene ikke innebærer noen 

 endret praksis i forhold til tidligere rundskriv og tolkninger. Aktuelle skoler må selv sjekke sin 

 status vedr. skatt og avgifter.  

(Spørsmål om forståelsen av «tenestebustader ved internatet», psl §2-2, ble tatt opp over 

bordet i møtet. Udir kunne ikke gi en klar definisjon på hva som skiller slike boliger fra boliger 

ellers. Dette skulle også Udir komme tilbake til. T.F. hos KFF mener imidlertid at skille har 

tidligere vært knyttet til om boligens beliggenhet er av en slik art at den kan leies ut i det 

ordinære utleiemarkedet eller ikke.)  

7. Forståelse av «fri skyss» 
Angående direktoratets brev  til Friskolenes kontaktforum med «svar på spørsmål» om skyss 

i private skoler. Vi har noen spørsmål til enkelte punkter i brevet  - se våre merknader med 

uthevet kursiv skrift i vedlagte dokument. 

Vi ønsker at direktoratet skal gi ytterligere kommentarer til disse kommentarene. 

Svar fra direktoratet (rød skrift). Generelt sett var ikke Udir uenige i noen av merknadene. 

 

Svar på spørsmål om skyss i private skoler - Friskolenes kontaktforum 

Friskolenes kontaktforum (FK) har etterspurt svar i forbindelse med flere ulike spørsmål om skoleskyss for 

elever i private skoler. 
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Som det fremgår av Udir-3-2009 om retten til skyss, er det et grunnleggende prinsipp i norsk skole at elever 

skal få oppfylt retten til grunnopplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, bosted og geografi. Gratis skyss 

skal sikre at elevens rett til opplæring oppfylles.  

Opplæringslovens regler om skyss gjelder som hovedregel også for elever i private skoler. Siden 
hjemkommunens/hjemfylkets ansvar for skyss kun gjelder innen egen kommune/fylke, vil det kunne oppstå 
problemstillinger som er særegne for privatskoleelever når skolen ligger utenfor elevens hjemkommune/fylke. 
 
Spørsmålene som FK ønsker svar på, har etter det vi har forstått, oppstått som følge av flere enkeltsaker der 

elever/foreldre har vært misfornøyd med hjemkommunens/hjemfylkets oppfyllelse av plikten til å organisere 

og dekke skyss. Det er også spørsmål knyttet til uavklarte spørsmål rundt hvem som er ansvarlig for eleven på 

deler av skoleveien. 

Spørsmål om skyss er et område der Utdanningsdirektoratet har flere tolkningsuttalelser og rundskriv, og vi 

viser til vår hjemmeside: http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-

tema/.  Vi har forstått det slik at spørsmålene som er stilt, ikke er dekket gjennom det som allerede er 

tilgjengelige her, da disse i størst grad tar for seg problemstillinger i offentlige skoler.  

Utdanningsdirektoratet vil med dette forsøke å gi svar på de generelle problemstillingene som er etterspurt.( 

Det er imidlertid ikke alle spørsmålene som kan besvares med eksempler på hvordan det skal/bør være, da 

hjemkommunens/hjemfylket innenfor rammen regelverket er gitt frihet til å organiserer skoleskyss for sine 

elever. OK, men det betyr at kommunenes vurderinger må kunne etterprøves ) , ved at de må være 

begrunnet i samsvar med kravene i forvaltningsloven. 

 

Hjemkommunens/hjemfylkets ansvar for hvordan skyss organiseres 

Når det gjelder spørsmålene knyttet til om det finnes lovtolkning, retningslinjer, presedens el. a. som begrenser 

hjemkommunenes/ hjemfylkets adgang til å «ignorere» eller «sette privatskoleelevene sist i køen» når de 

organiserer skoleskyss, er vi usikre på hva FK konkret spør om.  

 

Det er klart at det ikke er en mulighet til å ignorere privatskoleelever ved organisering av skoleskyss. Vi er heller 

ikke kjent med at det er lagt konkrete føringer for hvordan skyss skal organiseres med tanke på hvilke elever 

som kommer «først» eller «sist i køen». (Dersom eleven i en privat skole oppfyller vilkårene for skyss, har 

hjemkommunen/hjemfylket plikt til å oppfylle retten på samme måte som for elever i offentlige skoler, vel og 

merke frem til kommune-/fylkesgrensen.  BRA! Og det kan ikke nødvendigvis bety med samme busser som 

annen skoleskyss innen kommunen) Det kan også bety med annen buss en dem som benyttes til annen 

skoleskyss innen kommunen. Privatskoleelever er kommunens elever når det gjelder skyss, dvs. 

kommunen som forvaltningsenhet. 

 

 

I sin vurdering av organisering av skyss innenfor grensen, vil det imidlertid være mange faktorer 

hjemkommunen/hjemfylket må ta stilling til. Dette kan for eksempel være elevens alder, reisetid, trygghet og 

praktisk og effektiv gjennomføring. De må derfor etter sitt skjønn selv vurdere hvordan skyss for «sine elever» 

(privatskoleelever oppfattes ikke alltid som kommunens elever, men er det når det gjelder skyss. ) løses på 

best mulig måte. Vi viser til uttalelser i Ot.prp.nr.46 (1997-1998) under kap. 16.4 i merknadene til 

opplæringsloven § 7-1 første ledd: 

«Departementet understrekar at skoleskyssen må organiserast slik at elevane får ei akseptabel reisetid. Særleg 

er det viktig å organisere skyssen for 6-åringane slik at reisetida blir så kort som mogleg. I vurderinga av 

akseptabel reisetid må gangtid og tid med transportmiddel sjåast i samanheng. Det kan til dømes ikkje leggjast 

til grunn at avstanden fram til offentleg kommunikasjon kan vere to kilometer for 1. klasse/førskolen og fire 

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/
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kilometer for dei andre klassestega. Desse skyssgrensene løyser ut skyssretten, og det må leggjast til grunn at 

skysstilbodet må dekkje størstedelen av totaldistansen. På den andre sida kan elevane vanlegvis ikkje krevje 

skyss heilt frå heimen. Det må kunne krevjast at eleven går ein rimeleg distanse fram til ein oppsamlingsplass. 

Kva som er rimeleg distanse, må avgjerast etter ei konkret vurdering, der ein blant anna legg vekt på alderen til 

eleven og på trafikktryggleik og på kor framkommeleg distansen er. Ettersom det her er tale om konkrete 

vurderingar, legg departementet ikkje fram noka spesiell lovregulering, men legg til grunn at desse forholda må 

vere med når ein vurderer om retten til skyss er oppfylt.» 

Utdanningsdirektoratet er ikke kjent med praksis rundt om i landet hva gjelder organisering av skoleskyss. 

Siden regelverket ikke i detalj regulerer hvordan skyss skal organiseres, vil gjennomføringen kunne være ulik i 

de enkelte kommunene og fylkene innenfor rammene loven setter. Etter det vi kjenner til, er det 

kommuner/fylker som velger å organiserer skyss helt frem til skolen, til tross for at denne ligger utenfor 

grensen. Det kan imidlertid ikke stilles krav om dette. 

Når det gjelder tilpassing av skoletid og skoleskyss, mener vi det er viktig at kommunen/fylkeskommunen 

samarbeider med skolen eller elevens foreldre om å få til en best mulig løsning.NB! Bra! Vi kan ikke se at 

hjemkommunen/hjemfylket i utgangspunktet kan stille krav til den private skolen om at skoletiden må endres 

Bra!. Dette må være en vurdering den enkelte skole må avgjøre hvis dette blir aktuelt. Det er imidlertid viktig at 

skoletiden er fastsatt i god tid, slik at det er forutsigbart med tanke på organisering av skyss, enten dette er 

frem til skolen, eller for at eleven skal rekke skolen dersom det skjer et bytte av skyssmiddel underveis. Vi 

understreker at skoletiden her er den tiden som elevene får obligatorisk opplæring i henhold til den godkjente 

læreplanen til skolen. Kommunen er som hovedregel ikke ansvarlig for skyss ved SFO/heldagsskole. 

 

Den enkelte elev har rett til å påklage hjemkommunen eller hjemfylkets enkeltvedtak om skyss. !! 

Skyssgodtgjørelse 

Det fremgår at elever som etter opplæringsloven § 7-1 første ledd har rett på skyss, skal få dette gratis. Når det 

gjelder spørsmål om full skyssgodtgjørelse for elever i grunnskolen frem til kommune/fylkesgrensen er ikke 

dette regulert på samme måte som for elever ved videregående skoler.  

 

Den enkelte kommune/fylkeskommune må som tidligere nevnt selv vurdere hvordan denne plikten skal 

oppfylles, og vi kan ikke se at det foreligger noen begrensning dersom det avtales med den enkelte at det skal 

gis godtgjørelse fremfor å tilby skyss. Bra. Vi kan imidlertid ikke se at dette er noe den enkelte elev har krav på 

med mindre det er inngått en avtale. Man kan ikke bare forutsette å få godtgjøring, men det må inngås en 

avtale. Pdas Kanskje gjør denne setningen avsnittet noe uklart hvis den siste setningen leses begrensende 

som et forbehold. Men den kan etter mitt skjønn også leses som en oppfordring til foreldrene til å forsøke å 

få til en avtale om godtgjøring der den kommunale skyssen blir problematisk både innen kommunen og fram 

til kommunegrensen hvis eleven skal videre. 

 

Utdanningsdirektoratet minner om at den enkelte elev har rett til å påklage hjemkommunen eller hjemfylkets 

enkeltvedtak om skyss, men at elever/foreldre som velger en annen løsning enn kommunen/fylket tilbyr, må 

dekke kostandene selv med mindre noe annet avtales særskilt. Den enkelte elev/foreldre har ingen plikt til å 

benytte seg av kommunens/fylkeskommunens tilbud, selv om tilbudet skal foreligge. 

Ansvar for tilsyn/følge når kommune/fylkesgrensen er krysset 

Det er videre spørsmål knyttet til ansvar for eleven etter at elevens hjemkommune eller hjemfylke sin grense er 

krysset. Konkret er det spurt om kommunen har ansvar for at eleven ikke blir forlatt på et buss-stopp for å 

vente på neste skyssmiddel, og hvem som har ansvar og skal betale for tilsyn/reisefølge etter at 

hjemkommunen/hjemfylket ikke lengre har ansvar etter privatskoleloven. Siden dette reises bare ved reise ut 

av kommunen, må en vel forutsette at tilsyn/reisefølge er kommunens ansvar innen elevens hjemkommune. 

Kommunen har ansvar for tilsyn/reisefølge innen elevens hjemkommune. Friskolen har  ikke noe 

ansvar. 
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Den private skolens ansvar 

Det er klart at den enkelte private skole ikke kan fatte vedtak, dekke utgifter eller administrere skoleskyss 

og/eller tilsyn, enten dette er på vegne av elevens hjemkommune/hjemfylke eller på eget initiativ. Etter søknad 

om annen virksomhet etter privatskoleloven § 2-2 kan imidlertid Utdanningsdirektoratet godkjenne at den 

enkelte skolen er ansvarlig for administrasjon av skoleskyss for sine elever. Slik administrasjon eller 

organisering kan ikke dekkes av statstilskuddet eller skolepenger. Som en hovedregel har den enkelte 

privatskole ikke ansvar for eleven under skoleskyss, og derfor heller ikke under eventuell ventetid mellom 

skyssmiddel.  

Friskolen har altså ikke noe ansvar. Grunnen til at mange friskoler likevel er veldig engasjert av dette er en 

erkjennelse av at mange foreldre ikke vil sende elever eller elever ikke vil gå på friskole hvis skyssen blir for 

komplisert. Dette ligger nok bak de mange spørsmål vi får…. 

Hjemkommunens/hjemfylkets ansvar 

Det går klart frem av privatskoleloven at ansvar for skyss, reisefølge og tilsyn kun gjelder innenfor 

kommunens/fylkeskommunens grense. Vi kan ikke se at kommunen kan pålegges noen plikt til å ha tilsyn med 

eleven frem til neste transportmiddel kommer når grensen er krysset.  

 

Når det gjelder vurderingen av om plikten til skyss er oppfylt, er det lagt til grunn at reisetiden må beregnes fra 

«dør til dør». Det er imidlertid ikke lagt føringer for om dette også skal gjelde når deler av reisetiden skjer 

utenfor grensen.  

 

I Sivilombudsmannens sak 2010/738 «dekning av utgifter til skoleskyss – privatskole i nabokommune», ble det 

gitt følgende uttalelse om vurdering av forsvarlig reisetid «Fylkesmannens svar på hvilke hensyn som ble tillagt 

vekt ved vurderingen av om reisetiden var akseptabel, er utilstrekkelig for å avklare tvilen som ga grunnlag for 

undersøkelsen av saken. Det fremstår fortsatt som uklart hva fylkesmannen bygget avgjørelsen på. 

Fylkesmannen har bare vist til lengden på strekningen fra hjemmet til kommunegrensen og opplyst at reisetiden 

ble ansett akseptabel. Det fremgår ikke hvor lang reisetiden er på hver side av kommunegrensen. Det er heller 

ikke gitt opplysninger om gangtiden og ventetiden, og det er ikke foretatt en samlet vurdering av dette.» 

 

Dersom det legges til grunn at også dør til dør prinsippet skal gjelde når eleven krysser kommune-

/fylkesgrensen, kan vi ikke se at dette får betydning for tilsyn ved eventuell ventetid, (men det kan ha 

betydning for hvordan og når eleven fraktes til grensen.) Dette etter komma er et viktig argument for ev. å få 

skyssgodtgjørelse. 

 

Ved å velge en privat skole utenfor sin hjemkommune eller sitt hjemfylke, står eleven i utgangspunktet uten 

rett til skyss med de rettighetene dette medfører når eleven befinner seg mellom kommune/fylkesgrensen og 

den private skolen. Det innebærer at det er eleven/foreldre som dekker eventuelle tilleggskostnader, 

organiserer skyss mellom grensen og skolen når ikke offentlig transport er tilgjengelig. Foreldrene er også 

ansvarlige for elevens sikkerhet fra grensen. 

Korteste vei fram til grensen er ofte egentransport eller annen skyss enn skolebussene for også å korte ned 

reisetiden totalt.  

Vennlig hilsen  
  
  
  
Einar Simonsen Plahter Magne Hopland Engebretsen 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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8. Søknader om godkjenning etter dispensasjonsbestemmelsen 
Kan direktoratet informere om sine erfaringer med behandling av søknader etter 

dispensasjonsordningen som ble vedtatt av Stortinget: 

«Departementet kan i særskilde tilfelle gi godkjenning til private skolar som ikkje fyller kravet 

om grunnlag i andre ledd.» 

Spørsmål: Hvor mange søknader mottok direktoratet, og hva ble resultatene? Kan FK få 

kjennskap til direktoratets tolkninger av kriteriene som ble lagt til grunn for 

lovformuleringen? 

 

Direktoratets svar:  Det kom inn 8 søknader med følgende grupperinger: 

 3 søknader  om ungdomsskoler med toppidrett 

 3 søknader om realfaggymnas 

 1 søknad om yrkesskole i restaurantfag 

 1 søknad om realfaglig- og yrkesfaglig gymnas 

Kun 2 av søknadene er godkjent, det gjelder søknader fra Wang Ung om ungdomsskoler med 

toppidrett 

Søknaden om realfag- og yrkesfaglig gymnas er ennå ikke ferdig behandlet 

Kriteriet om «vesentlig annerledes» enn som er «normal praksis» i vanlig offentlig skole har 

stått sentralt, når graden av nyskaping skulle vurderes. 

Søknad på grunnskoletrinnet måte være støttet av vertskommunen, og søknad på vgs-nivået 

måtte ha støtte i relevante bransjeorganisasjoner. 

 

Udir. undersøker om 01.04.2015 er en reell søknadsfrist for nye søknader etter 

dispensasjonsbestemmelsen, eller om søkere bør vente til den nye friskoleloven er vedtatt. 

 

 

For Friskolenes Kontaktforum – FK 

Ragnar Johansen 

Leder 2015 

Tlf. 92 60 86 84 


