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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 10. JUNI 2015    
Til stede:  
Steinerskoleforbundet: Cathrine Nordlie 
NFFL: Ragnar Johansen og Arild Strømnes. 
KFF: Jan-Erik Sundby og Signe Sandsmark. 
PHL: Gro Maastad og Ingar Lae. 
NMF: Jon Terje Bjørke 
Direktoratet:  
Fra Juridisk 2: Magne Hopland Engebretsen, Einar Plather Simonsen, Christina Grønli, Trude Rime 
og Sine Lund Solheim.  
Fra tilsynsavdelingen: Anna Beskow og Mads Skau 
Det møtte ingen fra fylkesmannen.  
 
Følgende saker ble tatt opp: 
 

1. INNLEIE AV TJENESTER. 
Oppfølging av «innleie av tjenester». På møtet i mars presenterte vi dette som et spørsmål knyttet til 
tilsynet ved Akademiskolene. I ettertid har vi fått både Ot-prop 84L og brev fra KD til KFF. 
I brevet skilles det i eksemplifiseringen mellom innleie av personell som står i et ansvarsforhold til 
skolens ledelse tilnærmet som en ansatt og det å leie inn undervisning fra en annen skole.  
Vi mener fortsatt at komiteen som også KD viser til, hadde en annen intensjon med sine merknader 
enn det KD her legger til grunn. Med KDs tolkning mener vi at alle tilsatte på en skole kan leies inn fra 
et bemanningsselskap som kan være et søsterselskap til skolen(e) som eksempelvis er knyttet til 
samme eier.  
Vi ønsker å drøfte forståelsen av dette og hvilke begrensninger Udir. ser for seg på dette området.  
Fra KFF sin side mener vi at KD med dette legger til rette for at den desidert største utgiftsposten for 
mange skoler, anslagsvis mellom 60 og 80 % av driftsutgiftene, på denne måten anvendes til å betale 
et selskap som helt legalt kan beregne en markedsmessig gevinst på sine tjenester. Marginene i 
bemanningsselskaper varierer, men i sektorer hvor det er snakk om høy og spesiell kompetanse, kan 
avansen være relativt høy. Etter våre overslag vil det på denne måten være fullt mulig og lovlig å 
hente ut en ganske stor avkastning, om lag 10% av statsstøtten, i et søsterselskap 
(bemanningsselskapet). Vi mener dette av flere grunner er en uheldig løsning , og vi stiller følgende 
spørsmål: Mener Udir at dette vil være en lovlig måte å organisere virksomheten på? 

 
To sitater hentet fra brevet fra KD til KFF datert 06.05.2015, med kopi til Udir: 
 

«Hvorvidt et innleieforhold omfattes av forbudet i § 1-2 tredje ledd, må vurderes konkret. At 
opplæringen skjer på skolen, at opplæringen gis av en bestemt person, at den innleide er 
underlagt instruksjonsmyndighet fra rektor og at den innleide rapporterer til rektor er alle 
momenter som tilsier at opplæringen gis av den godkjente skolen og at innleieforholdet dermed 
ikke omfattes av forbudet mot kjøp av opplæringstjenester.»   
 

«Etter departementets vurdering innebærer ikke privatskoleloven § 4-5 siste punktum et krav om 
at den som skal ha ansvar for opplæringen, må være ansatt i skolen.»    
 
Svaret fra Udir.: Alle midler skal komme elevene til gode. Organisasjonsmodellen må være tilpasset 
dette overordnede formålet. Også rektor er en del av undervisningspersonalet 
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Side 2 

 
2. TAUSHETSHETSERKLÆRING 

Saken hvor en kommunal representant i styret nektet å undertegne taushetserklæring. Saken ble 
meldt opp av Montessoriforbundet til forige møte. Vi har notert følgende i vårt referat: 
 
Svar fra direktoratet i møtet 04-03-15: 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. 
Vi spør: Kan vi nå få et avklarende svar? 
 
Svar fra direktoratet: Det skal være en høy terskel for å kalle en sak for en 
«forretningshemmelighet».  Representanten for kommunen bør kunne undertegne taushetsløftet så 
lenge dette bygger på forvaltningslovens regler. 
 

3.  «STÅ TILBAKE FOR» 
Forskriftsbestemmelsene i økonomiforskriften om eiers handlingsrom ved oppretting av 
investeringsfond i forhold til styrets rolle. Kan eier, eksempelvis i en generalforsamling, fatte 
beslutning om avsetning til investeringsfond? Se økonomiforskriften til privatskoleloven, §12, 2. ledd: 
«Avgjerdsretten til styret etter kapittel 5 kan ikkje delegerast. Reglane om avgjerdsretten til styret 
står tilbake dersom lov eller vedtekter legg avgjerdsretten til eit organ som er overordna styret, men 
fritar ikkje styret for ansvaret for at reglane i desse forskriftene blir haldne.»  

 
Vi har notert følgende foreløpige 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. 

 

Vi spør: Kan vi nå få et avklarende svar? 
 

Svar fra direktoratet: Generalforsamlingen kan overstyre styret, og styret må selv vurdere om 

vedtaket i saken er problematisk for styrets eget ansvar og løsning på saken. 
 

Nye saker til møtet 10.06.: 
 

4. INTERNATMILJØ 
I forbindelse med tilsyn ved Nordborg, påpekte Udir at skolen drev ulovlig utleievirksomhet ved 
internatet når skolen leide ut ledige rom til utenforstående i skoleåret. Vi oppfatter at 
hovedbegrunnelsen for dette er at utleie av internat til andre ikke er en del av skolevirksomhet slik 
psl § 2-2 legger til grunn. KD skriver i brev til skolen i forbindelse med behandling av klagen om 
pålegg av retting av ulovlig utleie: «Departementets betraktninger når det gjelder tilleggsvirksomhet 
og effektiv utnyttelse av friskolenes ressurser fremkommer blant annet av Prop. 84 L (2014-2015) 
kapittel 13. Det er likevel klart at skolen ikke har fått godkjenning for utleie av overskuddslokaler, og 
utleievirksomheten således er i strid med regelverket.» 
Vi har i denne omgang ikke spørsmål knyttet til lovanvendelsen i konklusjonen her, men merker oss 
at skolen har mulighet til å søke om å få utleien godkjent etter §2-2, 1. ledd. 3. punktum og at det 
ikke er vurdert i denne saken.  
 
Vårt spørsmål er imidlertid knyttet til Udir sin vurdering av utleiens betydning for elevmiljøet ved 
internatet. Her skriver Udir blant annet følgende hentet fra nevnte brev fra KD:  
«Videre legger vi (udir) betydelig vekt på at internatet er elevenes bosted og hjem i skoleåret.  
Elevene, som kan være mindreårige, har behov for et trygt bomiljø med sikkerhet både for sine 
eiendeler og ikke minst sin person. Etter vår oppfatning vil det være til fortrengsel for elevene ved 
internatet at fremmede uten tilknytning til skolen oppholder seg i deres bomiljø. Nordborg Skoler AS 
opplyser at utleien til eksterne kan gjelde for korte perioder til personer som kun har relativt 
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kortvarige behov for et bosted. Hensynet til elevenes sikkerhet og deres behov for forutsigbarhet om 
hvem de deler hus med, taler for å begrense hvem som har adgang til å bo på internatet i skoleåret.» 
       
Internatskoler og KFF er i høyeste grad klar over utfordringene knyttet til internatdrift og bomiljø og 
vi er også klar over at skolene har et ansvar for denne virksomheten også. Alternative til internat er 
at elever med lang reisevei leier hybler i det lokale markedet. Da har hverken skolen eller 
myndighetene ellers kontroll med elevens miljø. Vi har hittil oppfattet at internatdriften er et 
skoleanliggende og hvor privatskoleloven ikke setter krav til virksomheten utover det 
forretningsmessige i §2-2.   
 
 
Vi ønsker en redegjørelse for hvilket grunnlag og hjemmel Udir har når skolens vurdering av hva som 
akseptable løsninger for elevmiljøet utenom skolen overprøves som i dette tilfellet? Vi kan ikke se at 
Udir har vurdert den konkrete situasjonen med hensyn til plasseringen av rommene som ble leid ut 
og leietakernes bakgrunn, hvilket er nøye vurdert av skolens ledelse. Vi minner om at skolene heller 
ikke vet mye om elever over 18 år som tas inn i internatet. 
 
Vi spør: Betyr dette at Udir prinsipielt mener at personer utenom skolens ansatte og elever ikke skal 
kunne oppholde seg i internatet? Hvilken hjemmel har Udir for det? 
 
Svar fra direktoratet: Internatet er til egne ansatte eller elever, ikke til utenforstående. Elevene har 
krav på et trygt bomiljø. Eventuell utvidet virksomhet må være godkjent som Annen virksomhet, 
dersom den skal være lovlig. 
 

5. BORTBYGSLING AV GRUNN. 
Utleievirksomhet er begrenset. Dette har Udir gjort rede for i sine merknader knyttet til §2-2 i psl. 
Flere av våre medlemmer har store skoleanlegg og har av ulike grunner solgt deler av campus 
(grunneiendommen) til andre. Uten at det godkjente skoleanlegget er berørt. Dette har vært 
konkrete vurderinger i de ulike tilfellene og bakgrunnen for salgene er mange. Inntektene fra disse 
salgene har så langt vi kjenner til kommet skolene og dermed elevene til gode selv om det også er 
mulig for eier å ta ut disse inntektene.  
 
Et alternativ til salg av grunn er bygsling. Bygsling er en langsiktig leieavtale som langt på vei gir 
bygsler samme rettigheter som eier og i tillegg en mulighet etter gjeldende lov og regler å ta over 
eiendommen. Bygsling kan av flere grunner være mer hensiktsmessig enn salg. Dette kan både gjelde 
kontantstrøm og juridiske forhold.  
 
Kan skolene basere seg på at bortbygsling er å betrakte på linje med salg og ikke som utleie og at 
slike avtaler dermed ikke må vurderes i forhold til bestemmelsene om «anna verksemd»?  
 
Svar fra direktoratet:  Skolen vil fortsatt være eier. Altså er dette ikke et salg. Udir. hevder dette 
synspunktet som sin foreløpige vurdering. 
 

6. MERKNADER TIL RAPPORTENE SOM OPPSUMMERER TILSYNSÅRET 2014 FRA UDIR 
Vi har mottatt mail fra Udir med lenke til de to rapportene om tilsyn i 2014. Rapporten som 
omhandler tilsynet i offentlig skole har fått tittelen «Et trygt og likeverdig tilbud av høy kvalitet» 
mens rapporten om tilsyn i de private skolene har tittelen «Det er styrets ansvar». Vi oppfatter at 
tittelen er valgt i samsvar med de innledende merknadene i rapporten. 
 
Rapportene er både lesverdige og informative og det er naturlig nok rapporten om private skoler vi 
er mest opptatt av. Vi har merket oss at i rapporten om private skoler sies at regeletterlevelsen er på 
om lag samme nivå i privat og offentlig skole.   
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Vi vil likevel stille følgende spørsmål til Udir:  Kan den tydelige valørforskjellen i tittel og innledning til 
de to rapportene tolkes som at tilsynsmyndighetene ved Udir oppfatter at private skoler jevnt over 
ligger dårligere an enn offentlige skoler når det gjelder skoledrift?  
 
Videre har vi noen andre spørsmål til rapporten for private skoler som vi regner med at Udir kan 
besvare direkte i møtet, og vi regner jo med at det er sider ved rapporten som Udir fra eget ståsted 
ønsker å utdype. 
 
Svar fra direktoratet: Svaret fra tilsynsavdelingen baseres på 2 dokumenter. Det er ikke grunnlag for 
å si generelt at private skoler ligger under driftskvaliteten i offentlige skoler. 
Skolenes egenevalueringer skjer gjennom «Refleks», som kommer fram i «Tavla». Verktøyet skal 
tilbys styrene ved private skoler. 
Friskoleorganisasjonene trenger lesertilgang. Verktøyene Refleks og Tavla presenteres på 
kontaktmøtet til høsten. Styrene har en egen rolle med definerte plikter. Styrerollen var i 2014 ett av 
tilsynstemaene. Vurderingen gjøres med fokus på risikoforhold. Fylkesmannen har tilsvarende 
rapporter for off. skoleeiere og styrer. 
 
 

7. TIMER TIL EKSTRA NORSKOPPLÆRING I VGS  
Elever uten norsk som morsmål tar ofte eget morsmål som 2. fremmedspråk. Dette vil vanligvis være 
et språkfag som skolen ikke tilbyr og som dermed må tas som privatist. Disse elevene har ofte 
dårligere norskkunnskaper enn sine medelever. Skolene kan tenke seg å bruke de frigitte timene til 
ekstra norskundervisning, som vil være en hjelp for elevene både i norskfaget og i skolegangen 
generelt.  
Vi spør: Er det mulig å tilby disse elevene "Grunnleggende norsk for språklige minoriteter" eller 
"Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge" i 
tillegg til vanlig norskundervisning? 
 
Svar fra direktoratet: Elevene har kun rett til opplæring i ett – 1 – norskopplæringsløp, enten som 2. 
fremmedspråk eller som grunnleggende norsk for språklige minoriteter.  
 

8. REGELVERKET FOR ANSKAFFELSER – HANDEL MED NÆRSTÅENDE 
Vi oppfatter det slik blant annet av OT-prop. 84L at privatskolene ikke er underlagt regelverket om 
offentlige anskaffelser, og slik vi oppfatter regelverket er innkjøpsreglene ikke nødvendigvis  
avklarende i forhold til relevans. 
Bakgrunnen for at vi tar opp saken er bl.a. at Akademiet sier de vil saksøke staten ved 
Kunnskapsdepartementet, og handel med nærstående selskaper er et sentralt element i saken. Saken 
kan komme til å versere i rettssystemet i flere år, og mange er nå usikre på hva som er innenfor 
regelverket og hva som ikke er tillatt.  
Vi spør:  

 vil Udir. likevel anbefale skolene å følge Lov om offentlig anskaffelse for å være på "den sikre 
siden" med hensyn til tilsyn? 

 vil dokumentasjonskravet ved offentlige anskaffelser være tilstrekkelig for å vise hva som er 
markedsmessig pris?  
 

Vi har følgende tilleggsspørsmål: Vil Udir.  gå ut med en tydelig presisering, for eksempel i form av 
en veiledning/ rundskriv, eller på annen måte informere de private skolene om dette temaet, i 
nærmeste fremtid både i forhold til hva som skal legges til grunn for vurdering av relevans i aktuelle 
tilfeller og av markedsmessig pris? 
 
Svar fra direktoratet: Ot.prop. gir ikke grunnlag for å pålegge skolen å bruke off. anskaffelser. Handel 
med nærstående krever særlig aktsomhet. Det er viktig med en nøytral prissetting, f.eks. med bruk av 
egen takstmann eller konkurranseutsetting av leveransen. 
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9. REVISJONEN AV FORSKRIFT FOR PRIVATSKOLELOVA 
Udir. har sendt på høring forslag til revidert forskrift for privatskoleloven/friskoleloven. Det tas sikte 
på at den nye forskriften skal gjelde fra 01.08.2015. 
Vi ber om at det på møtet 10.06 settes av tid til noe felles refleksjon over viktige utfordringer som vil 
følge av  de sannsynlige lovendringene. Jmf. den runden vi hadde i forige møtet knyttet til 
dispensasjonsbestemmelsen.  
 
I sine vurderinger skriver Udir. bl.a følgende:                                
«Sluttkompetansen for videregående skoler må uansett tilsvare sluttkompetansen for det aktuelle 
utdanningsprogrammet i Kunnskapsløftet (dvs. studie- eller yrkeskompetanse).»             
Utdanningsdirektoratet foreslår at det for profilskoler forskriftsfestes krav til læreplaner i tråd med 
de prinsippene som dagens forskrift om innholdet i opplæringen bygger på. For nærmere bakgrunn 
for forskrift til privatskoleloven kapittel 2A, vises det til høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet datert 
12.11.2008.» 
Spørsmål: Kan Udir. forklare hva som ligger i «høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet datert 
12.11.2008.»? (vi ønsker gjerne kopi av dette brevet). Vi fikk utlevert dette brevet.  
 
Angående Profilskoler med annen pedagogikk enn det som brukes i offentlige skoler eller skoler 
godkjent etter privatskoleloven § 2-1 annet ledd bokstav b  
«Utdanningsdirektoratet foreslår at det fastsettes at profilskolene med annen pedagogikk må 
synliggjøre den særskilte pedagogikken sin i læreplanen, både i generell del og i læreplaner for fag. 
Opplæringen må representere en sammenhengende idé og et verdigrunnlag som normalt ikke 
realiseres i den offentlige skolen. Dette kan komme av at det kreves særskilt tilrettelegging av 
kompetansemålene i LK06/LK06-S og/eller at skolen har en sammenhengende idé som «binder» 
opplæringen metodisk sammen og får betydning for organiseringen.» 
 
Spørsmål: Hvordan vil Udir. sørge for at vurderingen av disse kriteriene blir gjort på en sakkyndig og 
relevant måte? Tenker Udir. å kunne trekke inn eksterne fagmiljøer i vurderingen? 
 
Svar fra direktoratet: Direktoratet informerte om fremdriften i utarbeidelse av den reviderte 
forskriften. Det vil bli en ekstra søknadsfristen 15.08. for de nye kriteriene. 
 
Neste møte: Mandag 12. oktober 

 
Referat laget av 
Ragnar Johansen 
Leder 2015 


