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Diverse skoler  

Fylkesmennene 

Privatskoleorganisasjonene 

 

   

  

 

Om forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven 
kapittel 4  
 
Innledning 
Kunnskapsdepartementet har med virkning fra 1. juli 2010 fastsatt forskrift om diverse 

skoler etter voksenopplæringsloven kapittel 4. Fra samme dato trådte 

voksenopplæringsloven kapittel 4 Diverse skoler i kraft og kapittel 6A i privatskoleloven 

sluttet å gjelde.  
 

Skoler som 30. juni 2010 var godkjent og i drift etter privatskoleloven kap. 6A, ble flyttet 

over til kapittel 4 i voksenopplæringsloven og har rett til statstilskudd og til å drive 

virksomhet etter dette kapitlet jf. voksenopplæringsloven § 17 første ledd.  

 

Voksenopplæringsloven kapittel 4 bygger i stor grad på kapittel 6A i privatskoleloven, og 

overgangen til ny lov innebærer relativt få endringer. Forskrift om diverse skoler er også 

i stor grad en videreføring av gjeldende rett slik det var regulert i forskrift til 

privatskoleloven og økonomiforskrift til privatskoleloven.  

 

Lenker: 

Voksenopplæringsloven 

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven  
  

Dette rundskrivet redegjør for de viktigste endringene forskriften medfører for diverse 

skoler i forhold til tidligere regulering. 

 

Viktige endringer i forhold til tidligere regulering 

Kjøp av opplæringstjenester 

Etter voksenopplæringsloven § 17 fjerde ledd kan departementet gi forskrift om kjøp av 

opplæringstjenester. De nærmere grensene er fastsatt i forskriftens § 3 og innebærer en 

oppmykning da det ikke er adgang til slike kjøp i privatskoleloven, jf. § 1-3 tredje ledd. 

 

Paragraf 3 om kjøp av opplæringstjenester i forskrift om diverse skoler lyder som følger:  

       Skolene kan ikke kjøpe opplæringstjenester. Skolene kan likevel kjøpe 

opplæringstjenester når det ikke kan forventes at skolene har faste tilsatte til å foreta 

opplæringen. De innkjøpte opplæringstjenestene skal utgjøre en mindre andel av den 

totale lærervirksomheten. 

 

Bestemmelsens utgangspunkt er at kjøp av opplæringstjenester ikke er tillatt. Men 

skolene kan likevel kjøpe opplæringstjenester når det ikke kan forventes at skolene har 

faste tilsatte til å foreta opplæringen. De innkjøpte opplæringstjenestene skal videre 

utgjøre en mindre andel av den totale lærervirksomheten. Vi understreker at det er 

skolens lærervirksomhet de innkjøpte tjenestene må vurderes opp mot, ikke mot skolens 

totale virksomhet. Bestemmelsen åpner for kjøp av opplæringstjenester både for kortere 

og lengre perioder. Det avgjørende er at kjøpene utgjør en mindre andel av den totale 
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lærervirksomheten og at det ikke kan forventes at skolen har kompetansen blant faste 

tilsatte. Skolene trenger ikke å søke Utdanningsdirektoratet om særskilt godkjenning for 

denne virksomheten. 

 

Kjøp av opplæringstjenester skal budsjetteres og regnskapsføres på egen konto, jf. 

forskrift om diverse skoler §§ 5 og 6.  

 

I henhold til voksenopplæringsloven § 23 skal alt offentlig tilskudd og skolepenger 

komme elevene til gode. Dette innebærer at kjøp av opplæringstjenester må gjøres på 

markedsmessige vilkår.  

 

Skolepenger 

Skolene kan som tidligere kreve ordinære skolepenger etter voksenopplæringsloven § 23 

og tillegg for husleie eller kapitalkostnader etter forskriftens § 4 bokstav a).  

 

Nytt for diverse skoler er at de i henhold til § 4 første ledd bokstav b) kan kreve betaling 

av elevene for studieturer og prosjekter som er en del av læreplanen godkjent av 

departementet. Forskriften utvider således skolenes mulighet til å kreve skolepenger i 

forhold til tidligere regulering.  

 

Studieturene og prosjektene må være en del av læreplanene godkjent av 

departementet/Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet presiserer at 

egenbetalingen, helt eller delvis, kun skal dekke dokumenterte utgifter og ikke finansiere 

skoledriften for øvrig.  

 

Forskriften setter ingen øvre grense for egenbetalingen så lenge kravene er oppfylt, men 

hva skolene skal kreve betaling for og hvor mye den enkelte elev må betale, skal være 

kjent for søker på søknadstidspunktet.  

 

Det er styret som skal fastsette størrelsen på skolepengene, jf. voksenopplæringsloven § 

24, jf. privatskoleloven § 5-2 bokstav b. Dette innebærer at styret må fastsette 

størrelsen på de ordinære skolepengene etter voksenopplæringsloven § 23, eventuelt 

tillegg for husleie og kapitalkostnader og betaling for studieturer og prosjekter etter 

forskriftens § 4. Alle skolepengene skal komme elevene til gode, jf. 

voksenopplæringsloven § 23. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

  

  

  

  

Annemarie Bechmann Hansen Cathrine Børnes  

divisjonsdirektør avdelingsdirektør  
 

 

 

Rundskrivet er offentliggjort på Utdanningsdirektoratets hjemmeside 

http://www.utdanningsdirektoratet.no (Vis Rundskriv i menyen) 
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