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HØRING.         Oslo 30. juni 2020 

 

 

Generelt 

Midlertidige forskriftsendringer for å avhjelpe konsekvenser av Covid-19. Forslaget 

innebærer at friskoler høsten 2020 gis adgang til å ta inn permitterte, oppsagte og vårens 

avgangselever på Vg3 ved skolen som ikke har bestått ett eller flere fag.  

KFF viser til høringsnotat fra KD hvor det foreslås endringer i forskriften til friskoleloven slik 

at friskoler kan ta inn elever i samsvar med formålet for endringene gitt i Prop. 127 S (2019-

2020). 

Høringsnotater er utarbeidet på kort tid og høringsfristen er også svært kort. Det øker 

muligheten for at vesentlige forhold kan være oversett både av KD og i høringssvarene. KFF 

ser behov for at det gis en rettledning i tillegg til forskriften, og at denne rettledningen kan 

korrigeres i forhold til spørsmål som kan komme opp over tid. 

KFF representerer 36 videregående skoler med varierende godkjenning, driftsform, størrelse 

og studietilbud. Vårt inntrykk er at flere skoler er villige til å ta inn elever på denne 

ordningen i den grad skolene har kapasitet til dette med sin ordinære bemanning. Ordningen 

inviterer ikke til å starte opp ekstra tilbud. Det vil etter all sannsynlighet påføre skolene 

betydelige ulemper og risiko økonomiske tap som ikke vil kunne forsvares. KD minner om 

friskolenes betydelige samfunnsansvar. Det er friskolene villige til å følge opp, og det 

medfører blant annet at ordinære elever i samsvar med regelverket skal ha sitt 

undervisningstilbud dekket på vanlig måte. Ekstra innsats må derfor ha en finansiering som 

ikke rammer den ordinære virksomheten. 

 

OM BAKGRUNN FOR SAKEN 

KD viser til Prop. 127 S (2019-2020) som grunnlag for å gi økt tilskudd til videregående 

utdanning slik at færrest mulig blir stående uten alternativer kommende skoleår. KFF mener 

intensjonene i tiltakene er gode. Vi har merket oss at Prop. 127 S (2019-2020) bruker 

begrepet «permitterte og ledige». Vi har noen merknader til hvem som kan omfattes av 

tiltakene nedenfor. 

 

OM GJELDENDE RETT 
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KFF mener beskrivelsen av rettstilstanden er tilstrekkelig dekkende. Vi antar at « c) » er 

uteglemt i henvisningen til forvaltningsloven § 2-1 når KD begrunner at det kan gjøres 

endring i inntaket i forskrifts form. Vi har nedenfor nevnt noen spørsmål til hvordan skolenes 

inntaksreglement kan komme i konflikt med endringene foreslått her.  

 

OM DEPARTEMENTETS VURDERING 

KD opplyser at endringen skal legge grunnlag for inntak av søkere som ente er permitterte 

eller oppsagte og ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Vi forstår dette videre 

slik at det ville gjelde alle søkere fra de som kan mangle bestått karakter i ett fag til de som 

ikke har deltatt i videregående opplæring tidligere. Det betyr også at skolene kan få søkere i 

alle aldre. Dette kan også bety inntak til hele eller deler av utdanningen på alle tre trinnene i 

videregående skole.  

 

Fulltid eller deltid og omvalg 

Vi merker oss også at det ikke er satt krav til årsaken til permisjon eller oppsigelse. Videre 

merker vi oss at skolen må sørge for dokumentasjon av grunnlaget for at søkeren er tatt inn. 

Det betyr at skolen må foreta en formalkompetansevurdering som viser hva søkeren har 

gjennomført tidligere. I tilfeller hvor en søker har gjennomført deler av en videregående 

utdanning for så å gå ut i arbeidslivet før avsluttet utdanning, kan behovet være at søkeren 

vil velge utdanning innen et annet studieprogram som kanskje samsvarer med den 

yrkesbakgrunnen vedkommende har skaffet seg erfaring i. KFF kan ikke se at 

høringsdokumentet avklarer om søkeren kan foreta omvalg. Vi mener det kan være svært 

aktuelt i noen tilfelle. 

 

Krav til dokumentasjon 

Skolen skal også ifølge notatet sørge for at å kunne underbygge at søkere er sagt opp eller er 

permitterte. Høringsnotatet sier ikke noe om kravet til denne underbyggingen. KFF ønsker 

en mer konkret beskrivelse av hva slags dokumentasjon skolene må be om i forbindelse med 

inntak av slike søkere. KFF legger til grunn at det ikke er mulig å skille mellom grunnlag som 

er direkte knyttet til Covid-19 og andre grunner. Vi oppfatter det som logisk at det ikke er 

satt noe datokrav til når vedkommende søker ble oppsagt. På samme måte merker vi oss at 

det ikke er satt krav til stillingsstørrelse eller andre sider ved det tidligere arbeidsforholdet. 

 

Grupper som faller utenfor ordningen 

KFF mener at det også finnes flere grupper ledige som hverken er oppsagt eller permitterte. 

Det gjelder personer som har hatt kortere vikariater eller blitt benyttet som tilkallingshjelp 

og lignende. Personer som har drevet enkeltmannsforetak eller arbeidet som frilansere er 

også eksempler her. Disse har hverken blitt permittert eller sagt opp, men er kanskje den 



side 3 
 

gruppen som har størst behov for å komme tilbake på skolebenken og fullføre videregående 

utdanning. Vi mener at tiltakene i Prop. 127 S (2019-2020) også bør omfatte disse når 

begrepet «ledige» benyttes. KFF mener derfor det bør være tilstrekkelig å kunne vise til at 

vedkommende har hatt ansettelsesforhold. Det kan gis en tidsavgrensning som krever 

dokumentasjon av form for lønnet arbeid eller næringsinntekt etter 01.08.2019.   

 

Fullføringsrett 

KFF mener at det er uheldig å ta inn elever på denne ordningen som må behandles på 

ordinær måte ved inntaket i 2021. Det betyr for eksempel at skoler som ikke har kvote for 

inntak av voksne elever etter forskrift til friskoleloven § 11-3, heller ikke kan gi en voksen 

søker som har blitt tatt inn på Vg1 eller Vg2 et tilbud neste skoleår. KFF mener derfor at 

søkere som tas inn etter disse bestemmelsene må gis fullføringsrett ved skolen de er tatt 

inn. Det er svært uheldig å tilby utdanning som ikke kan fullføres. KFF råder derfor KD til å gi 

disse elevene slik fullføringsrett. Vi mener også at disse elevene må kunne komme i tillegg til 

fastsatt elevtall så lenge skolen innfrir fullføringsretten. 

 

Elever fra alle typer Vg3 

Videre kan friskoler ifølge notatet ta inn søkere dersom de har vært avgangselever på Vg3 

ved den aktuelle skolen skoleåret 2019-20 og ikke bestått ett eller flere fag. KFF oppfatter at 

dette gjelder alle typer Vg3-tilbud inkludert Vg3-elever fra yrkesutdanninger over tre år som 

for eksempel Vg3 landbruk. 

 

Inntak av elever fra andre skoler 

KFF mener det er uhensiktsmessig å begrense inntak til søkere fra den aktuelle skolen. For 

søkere som er i denne situasjonen kan det være aktuelt å skifte skole. Konkret kan dette 

gjelde elever ved en internatskole som for eksempel mangler bestått i to fag. Det kan bety at 

søkeren kan bli elev i 20%. Det er lite forenlig med å bo på internat, og det er mer 

nærliggende å finne en skole som ligger nær hjemstedet eller en mulig arbeidsplass. Vi 

regner med at det kan være en offentlig skole, men det kan også være aktuelt for friskoler å 

kunne ta inn elever fra andre skoler. KFF kan ikke se at det er saklige grunner for at inntak av 

slike elever skal begrenses til de som har vært elev på samme skole. 

Avsluttende Vg2 

Videre finnes det også Vg2-elever fra yrkesfaglige program som ikke har bestått i alle fag og 

som ikke får læreplass. Selv om det kan tenkes noen andre løsninger for disse, vil noen av 

dem ha behov for å fullføre på linje med Vg3-elever. Vi mener derfor at det må åpnes for at 

elever som ikke har bestått Vg2 på yrkesfaglige studieprogram og som ikke har tilbud om 

Vg3 eller læreplass, må kunne håndteres på linje med de som ikke har bestått Vg3. Vi mener 

dette handler om å gi begge hovedretningene i videregående utdanning like betingelser. 
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Ikke begrensning i antall 

KFF støtter forslaget om at det ikke gis spesielle begrensninger i antall elever som friskolene 

kan ta inn på denne ordningen. Vi oppfatter at dette gjelder både i forhold til kvoten for 

voksne elever og skolens godkjente totale elevtall. Som nevnt ovenfor, vil inntak etter all 

sannsynlighet begrense seg til å fylle opp eksisterende kapasitet som i de fleste tilfelle 

handler om et elevtall ganske nær skolens godkjenning. Plassforhold og lærerressurser vil 

som KD nevner være selvsagte begrensninger som skolene vil forholde seg til. 

 

Prioriteringsrekkefølge, inntaksreglement og søknadsbehandling 

KFF har ikke innvendinger til at prioriteringsrekkefølge vil være som normalt slik KD 

beskriver. Det er slik vi ser det noen praktiske forhold som bør avklares. Inntak av disse 

elevene vil kunne skje etter en ekstraordinær kunngjøring rettet mot de gruppene som er 

målgrupper for tiltaket. Slik vi forstår KD, mener departementet at friskolene skal ta inn 

søkere med rett som måtte dukke opp mer eller mindre tilfeldig foran søkere som 

responderer på en rettet utlysning av ledige plasser. Vi legger til grunn at inntaket av 

rettselever er ment å være begrenset av den ordinære godkjenningen. Slik vi forstår det vil 

søkere med rett bare kunne gå foran søkere fra de aktuelle gruppene når skolen har ledige 

ordinære plasser. Rekkefølgebegrepet er dermed ikke relevant når skolens kapasitet er 

utnyttet fullt ut.  

KFF oppfatter også at utlysing av elevplasser kan kreve endringer i inntaksreglementene ved 

skolene. Det gjelder for eksempel søknadsfrister. Endringer av inntaksreglement krever 

styrebehandling, og det krever en del tid å få dette behandlet.  Notatet berører ikke dette 

direkte. KFF mener KD bør gi skolene generell hjemmel i forskriften til å avvike fra egne 

inntaksreglementer. 

Kjørereglene for inntak er i dag klare når det gjelder hvem som for tilbud om plass eller ikke. 

Da er det skolens regler om rangering som avgjør og strek settes når skolen er fylt opp. 

Denne situasjonen blir annerledes når taket for inntak åpnes. KFF legger til grunn at samme 

regler for søknadsbehandling gjelder for disse søkerne som for andre. Vi mener skolene bør 

rådes til å sette en klar grense for antall elever de kan ta inn ekstra som del av en forsvarlig 

og ryddig saksbehandling og at avslag kan gis på kriterier som samsvarer med regelverket. 

 

ØKONOMI OG DIVERSE 

Hvordan ordningen finansieres budsjettmessig og hvilken effekt dette får for 

fylkeskommunene er av underordnet betydning for friskolene. KFF vil likevel tilføye at det 

må være helt selvsagt at fylkeskommunene ikke trekkes i sine rammer for disse 

friskoleelevene. Ordningen retter seg mot søkere som ellers ikke inngår i dimensjoneringen 

av videregående skole, og vi regner med at fylkeskommunene vil motta en betydelig andel 

av de midlene som skal brukes til dette. 
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KFF har forstått notatet slik at elever som tas inn på denne ordningen før telledato 1. 

oktober 2020, vil utløse tilskudd for hele skoleåret og ikke bare første skolehalvår slik tilfelle 

er for de ordinære elevene. Notatet avklarer ikke når utbetalingen vil skje. Dersom 

utbetalingen legges inn parallelt med de øvrige utbetalingene for ordinære elever, er det en 

tilfredsstillende ordning for friskolene.  

KFF legger videre til grunn at det betales tilskudd fullt ut etter ordinært tilskuddsgrunnlag for 

studieprogrammet. Det vil si med 100% og ikke 85% som for ordinære elever. KD forutsetter 

i denne saken at friskolene bidrar med å bygge opp kapasitet på linje med offentlig skole, og 

friskolene deltar ikke i dette først og fremst som alternative skoler.  

KFF mener også at en ekstra innsats i det kommende skoleåret, kan medføre en del ekstra 

kostnader knyttet til inntak, anskaffelser og andre tilrettelegginger, og som skolene ikke kan 

regne med å få utnyttet fullt ut i seinere skoleår.  

KFF vil understreke at alle elever som tas inn ved våre medlemsskoler selvsagt vil få 

undervisning i samsvar med godkjenningsgrunnlaget for skolen som er forpliktende for 

skoleeier.  

Skoler godkjent etter § 2-1 f) 

KFF har påpekt at det kan være aktuelt for medlemsskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 

f) å ta inn elever etter denne ordningen. Disse skolene kan både ha kapasitet og ikke minst 

mye erfaring med undervisning av voksne elever. Det må da avklares om disse skolene kan ta 

inn elever som ikke tilfredsstiller inntakskravene til disse skolene og parallelt med dette om 

hvilket tilskuddsgrunnlag som vil gjelde.   

 

Departementets forslag med KFF sine forslag til endringer i gult og med overstrykinger 

§ 12 Midlertidige særregler om inntak i friskoler høsten 2020  
Friskoler kan høsten 2020, uavhengig av fastsatt elevtall, ta inn søkere som ikke har fullført 
og bestått videregående opplæring dersom:  
 
a. søkeren har vært avgangselever på Vg2 eller Vg3 ved den aktuelle friskolen i 
videregående skole våren 2020, eller  

b. Ssøkeren er permittert eller oppsagt eller har hatt inntekt fra arbeid som har falt bort etter 
01.08.2019.  
 
Ved inntak av søkere etter første ledd kan en vurdering av søkerens formalkompetanse 
erstatte kravet om en realkompetansevurdering i friskolelova § 3-1 andre ledd.  
Søkere som tas inn etter første ledd, utløser rett til tilskudd. Tilskuddet for den opplæringen 

søkeren tas inn på, beregnes på grunnlag av elevtelling per 1. oktober 2020 og 100% av 

tilskuddsgrunnlaget for det aktuelle studieprogrammet. Elever som tas inn etter første ledd, 

punkt b., gis fullføringsrett. 

Skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 f) kan ta inn søkere etter første ledd uten krav til 

dokumentasjon av funksjonshemming. For disse elevene betales tilskudd likt med elever ved 

andre friskoler.  
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Friskolene kan sette egne søknadsfrister og regler knyttet til inntak av elever etter første ledd 

uten å ta hensyn til bestemmelser i egne inntaksreglementer. 


