
Nei til mer privatskoler 

SV mener at offentlige velferdstjenester som videregående skoler bør drives av det offentlige. Det er 

den beste garantien for at samfunnets fellesverdier blir benyttet som forutsatt. I et flerkulturelt, 

globalisert samfunn er det avgjørende at denne fellesskapsarenaen blir benyttet til å knytte bånd på 

tvers av skillelinjer og til å utvikle gjensidig forståelse og respekt for ulikhet. 

 

H/Frp-regjerninga vil ha en ny privatskolelov, og de vil døpe den om til «friskolelov». Loven er på 

høring og ble behandla i Fylkestinget Nord-Trøndelag nå i desember. SV gjør rede for sitt syn i en 

merknad til saken i fylkestinget. 

 

Større marked for kommersielle skoleselskap i Norge 

Det er bred enighet om at offentlige midler til private skoler skal komme elevene til gode, og at det 

ikke er anledning til å ta utbytte fra private skoler. SV mener allikevel det er fare for at det blir skapt 

et større marked for kommersielle skoleselskap i Norge. Flere av aktørene som står bak private skoler 

i Norge, er i de senere årene tatt for unndragelse av offentlige midler og dermed brudd på 

privatskolelovens krav om at alle offentlige midler skal komme elevene til gode. Det er eksempler på 

strategisk utformede selskapsstrukturer som generer økonomisk overskudd ved internfakturering til 

fiktive priser, for å omgå kravet om at tilskudd skal komme elevene til gode. En kan stilles spørsmål 

ved den reelle verdien av regjeringens forsikring om utbytteforbud, og om ikke flere private skoler vil 

måtte følges opp av mer tilsyn, kontroll og større byråkrati. 

 

Et mindre mangfoldig tilbud 

Ordet friskole er ikke et tilfredsstillende begrep for å skille mellom private skoler med og uten 

offentlig støtte. Friskole var opprinnelig en forkortelse for frittstående skoler, hvilket i seg selv er mer 

oppklarende enn forkortelsen. Begrepet, slik det brukes, vil imidlertid ha en symbolsk 

negativ effekt for den offentlige skolen, hvor friskoler vil bli sett på som de kreative og mangfoldige 

skolene, mens de offentlige vil forstås som tradisjonelle og lite pedagogisk nytenkende. 

 

Erfaringer fra Norge, Sverige og andre land støtter ikke at flere private skoler vil gi bedre kvalitet, mer 

valgfrihet og større mangfold slik høringsnotatet vektlegger. Det er klare indikasjoner på 

at mange private skoler har en konkurransevridende vurderingspraksis gjennom blant annet 

karaktergarantier uten at den reelle kompetansen til elevene er høyere enn i de offentlige skolene. 

Etablering av flere private skoler har også en tydelig sentrum periferi-dimensjon. Elevgrunnlaget for 

privatskoler er størst i tett befolkede områder. Det er særlig her spesialiserte private skoler vil 

kunne bli etablert. Den valgfriheten som noen elever, særlig i sentrale strøk vil få, vil føre til mindre 

valgfrihet for andre elever i mindre sentrale strøk. I et fylke som Nord-Trøndelag vil det føre til at 

elever ikke får et likeverdig utdanningstilbud, men et mindre mangfoldig tilbud. Hvilke kriterier 

regjeringen vil vektlegge som vesentlige konsekvenser for eksisterende skoletilbud ved godkjenning 

av nye private skoler, er utydelig. Flere private skoler vil redusere fylkeskommunen sin mulighet til å 

kontrollere ressursbruken i skolen, til å dimensjonere opplæringstilbudet og til å 

styre ressursene slik at det samlede opplæringstilbudet blir best mulig. Fylkeskommunen må uansett 

finne en balanse mellom elevenes ønsker, næringslivets behov for kompetanse og de ressursene som 

fylkeskommunen har til disposisjon. 

 

Den desentraliserte skolestrukturen i Nord-Trøndelag under press 



Flere elever på privatskoler vil påføre fylkeskommunen trekk i inntektene, samtidig som utgiftene 

ikke reduseres tilsvarende. Private skoler opprettes gjerne på de økonomisk "rimelige" 

studieprogram. Resultatet kan bli at fylkeskommunen sitter igjen med de dyre tilbudene, samtidig 

som økonomien svekkes. En overkapasitet på enkelte utdanningsprogram kan lett skade 

elevgrunnlaget på distriktskoler og sette den desentraliserte skolestrukturen i Nord-Trøndelag under 

press. Etablering av private realfagsgymnas vil gjøre det vanskeligere for offentlige videregående 

skoler med studiespesialisering å tilby full fordyping i realfag. Å godkjenne private yrkesfagskoler kan 

fort føre til at offentlige myndigheter mister kontroll over innhold og dimensjonering av 

utdanningstilbudet. Det må heller satses på samarbeid som styrker forholdet mellom den offentlige 

skolen og bedrifter gjennom nye modeller for organisering, som vekslingsmodellen, i stedet for å 

overlate yrkesfagopplæringen til bransjeskoler. 
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