Saksprotokoll i Utval for opplæring og helse - 12.03.2019
Fylkesordføreren skisserte i fylkestinget 5.mars at hun ville ta et initiativ til fylkestinget i juni med en sak
knyttet til tilbakekalling av godkjenning av friskoler overfor utdanningsdirektoratet. Det er imidlertid uklart om
dette gjaldt konkret Akademiet og Bergen private gymnas, eller om det var generelle kriterier for når
fylkeskommunen skulle gå til dette drastiske skrittet å anbefale at en godkjenning ble trukket tilbake.
Fylkeskommunen fører ikke tilsyn overfor friskolene. Dette gjøres av utdanningsdirektoratet og
fylkesmennene. Vår dokumentasjon må da baseres på andre instanser som har selvstendig myndighet til
sanksjonering.
Spørsmål:
1. vil saken til fylkestinget innebære generelle rutinger og retningslinjer eller basere seg kun knyttet til
nevnte friskoler?
2. mener fylkesrådmannen at fylkesmannen og utdanningsdirektoratet ikke gjennomfører tilstrekkelige tilsyn
og sanksjonerer hardt nok overfor friskolene?
Svar på spørsmål frå Tor Andre Ljosland (KrF):
Fylkesrådmannen viser til fylkesordføraren sitt svar på spørsmål frå partiet Raudt Hordaland i fylkestinget 5.
mars 2019 om brot på friskulelova. Fylkesrådmannen vil førebu sak til fylkestinget i juni som følgjer
saksvegen via OPHE og FUV. Som det går fram av friskulelova §§ 2-1 og 7-2, er det
Utdanningsdepartementet/Utdanningsdirektoratet som har mynde til å godkjenne frittståande skular og som
har tilsynsansvar med desse. Friskulelova fastset kva sanksjonar som kan brukast ved brot på
godkjenningsvilkåra gjennom §§ 7-2a og 7-2b.
Spørsmål 1: Fylkesrådmannen legg til grunn at saka har ei generell tilnærming i høve til fylkeskommunens
rolle ved brot på godkjenningsvilkåra i friskulelova (§ 2-1). Fylkesrådmannen er ikkje kjend med at
Utdanningsdirektoratet har vedteke sanksjonar mot andre private skular i Hordaland enn Bergen Private
Gymnas og Metis Akademiet.
Spørsmål 2: Fylkesrådmannen legg til grunn at myndet til å godkjenne og å føre tilsyn med friskulane er lagt
til departement og direktorat. Spørsmål om tilstrekkeleg tilsyn og høvelege sanksjonar vil det vere naturleg
å kome tilbake til i saka til fylkestinget

