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Fylkesmennene

Delegasjon av myndighet etter opplæringsloven, privatskoleloven, 
voksenopplæringsloven og tvisteloven
Utdanningsdirektoratet viser til delegasjonsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 
13.09.2013, om delegasjon av myndighet etter opplæringsloven, privatskoleloven, 
folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, straffeprosessloven, forvaltningsloven, 
tvisteloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene.

På bakgrunn av delegasjonsbrevet fra Kunnskapsdepartementet er det behov for å foreta en 
ny delegasjon av myndighet fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmennene. Dette 
delegasjonsbrevet erstatter derfor delegasjon av myndighet gitt i brev av 27.09.2010,
16.05.2011 og 17.06.2013.

1. DELEGASJON ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 

Myndighet etter opplæringsloven som Utdanningsdirektoratet delegerer til Fylkesmannen:
 § 2–1 annet ledd - Fritak fra plikten til grunnskoleopplæring
 § 2–3 femte ledd - Godkjenne avvik fra første ledd i bestemmelsen og fra forskrifter 

om læreplaner
 § 9–1 tredje ledd - Godkjenne avvik fra rektorkravet i annet ledd
 § 11–10 - Dispensasjon fra kravene til organ for brukermedvirkning i skolen
 §§ 13–1 annet ledd og 13–3 tredje ledd - Gi pålegg i enkelttilfeller om ansvaret til 

kommunen og fylkeskommunen
 § 13–4 annet ledd - Gi pålegg i enkelttilfelle om organisering og finansiering av 

skoleskyssen. 
 § 13–7 fjerde ledd - Gjøre unntak fra kravet om at rektor er leder for 

skolefritidsordningen (SFO) når SFO er knyttet til en skole
 § 14–1 første, annet og tredje ledd - Statlig tilsyn mv.

Tilsynsordningen etter opplæringsloven kapittel 14 er tilpasset kommuneloven
(Prop. 96 L (2010-2011)). Det følger av § 14-1 første ledd at tilsynet med
oppfølgingen av kommunepliktene er lagt direkte til fylkesmannen. Det følger
imidlertid av premissene at selv om loven legger tilsynsmyndigheten til
fylkesmannen, er likevel fylkesmannen i tilsynssammenheng underlagt
instruksjonsmyndighet fra departementet og Utdanningsdirektoratet, noe som i
praksis betyr at det etablerte ansvarsforholdet opprettholdes.

På bakgrunn av tilpasningen til kommuneloven har det vært nødvendig å
regulere særskilt tilsynet med oppfølgingen av andre plikter i opplæringsloven
enn kommunepliktene, noe som spesielt vil gjelde pliktene til private skoler som
er godkjent med hjemmel i opplæringsloven § 2-12.

 § 14-2 – Myndighet til å gi råd og veiledning
 § 15–2 første, annet og tredje ledd - Statlig klageinstans
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2. DELEGASJON ETTER FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN

Myndighet etter forskrift til opplæringsloven som Utdanningsdirektoratet delegerer til 
Fylkesmannen:

 §§ 10–3 og 10–4 - Dispensasjon fra kravet om gratis skyss

3. DELEGASJON ETTER PRIVATSKOLELOVEN OG VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN KAP. 4

Myndighet etter privatskoleloven og voksenopplæringsloven som Utdanningsdirektoratet 
delegerer til Fylkesmannen:

 Privatskoleloven § 2–4 og voksenopplæringsloven § 24 andre strekpunkt -
Godkjenne skoleanlegg og klageinstans for enkeltvedtak om skolemiljøet

 Privatskoleloven § 3–1 sjette ledd og voksenopplæringsloven § 19 tredje ledd -
Klageinstans for enkeltvedtak om inntak

 Privatskoleloven § 3–3 første og annet ledd - Klageinstans for enkeltvedtak om 
flytting av grunnskoleelev, utsatt skolestart, tidligere skolestart og fritak fra
opplæringsplikten

 Privatskoleloven § 3–5 første ledd - Klageinstans ved enkeltvedtak om særskilt 
språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

 Privatskoleloven § 3–6 annet ledd - Avgjøre tvilstilfelle om ansvar for kostnader og 
sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering og fattet enkeltvedtak om 
spesialundervisning for elever ved norske skoler i utlandet

 Privatskoleloven § 3–6 fjerde ledd - Klageinstans for kommunale og 
fylkeskommunale enkeltvedtak om spesialundervisning

 Privatskoleloven § 3–7 annet ledd - Klageinstans for kommunale og 
fylkeskommunale enkeltvedtak om skyss i grunnskolen

 Privatskoleloven § 3–10 fjerde ledd og voksenopplæringsloven § 22 fjerde ledd -
Klageinstans ved enkeltvedtak om bortvisning mv.

 Privatskoleloven § 3–12 - Klageinstans for enkeltvedtak om fritak fra aktiviteter mv.
 Privatskoleloven § 3-13 - Klageinstans for enkeltvedtak om permisjon fra plikten til 

grunnskoleopplæring 
 Privatskoleloven § 5–1 tredje ledd og voksenopplæringsloven § 24 sjuende 

strekpunkt - Dispensasjon fra første ledd om møterett mv.

Myndighet etter de av de ovennevnte bestemmelsene som gjelder for private skoler med 
rett til statstilskudd i utlandet delegerer Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, men likevel slik at Fylkesmannen i Oslo og Akershus er førsteinstans og 
Utdanningsdirektoratet er klageinstans der det forutsettes at statlig myndighet fatter vedtak 
som førsteinstans.

4. DELEGASJON ETTER FORSKRIFT TIL PRIVATSKOLELOVEN

Myndighet etter forskrift til privatskoleloven som Utdanningsdirektoratet delegerer til 
Fylkesmannen: 

 §§ 6–3 til 6–5 - Dispensasjon fra kravet om gratis skyss

Myndighet etter følgende bestemmelser i forskrift til privatskoleloven, som gjelder for 
private skoler med rett til statstilskudd i utlandet, delegerer Utdanningsdirektoratet til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 § 3-26 fjerde ledd - Trekking av fag og elever til sentralt gitt eksamen og den 
praktiske gjennomføringen av sentralt gitt eksamen

 § 3-27 første ledd annet punktum - Gjennomføring av alle lokale eksamener i 
grunnskolen

 § 3-28 første ledd annet punktum - Gjennomføring av alle lokale eksamener i 
videregående opplæring
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Myndighet etter følgende bestemmelser i forskrift til privatskoleloven delegerer 
Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus når det gjelder private skoler i 
utlandet med rett til statstilskudd. For disse skolene regnes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus som hjemkommune/hjemfylke når det gjelder:

 § 5-9 annet ledd annet punktum - Oppnevning av klagenemnd
 § 5-12 annet ledd - Klageinstans for klage på standpunktkarakter i grunnskolen og 

videregående opplæring
 § 5-13 annet ledd - Klageinstans for klage på karakter i orden og adferd i 

grunnskolen og videregående opplæring

5. DELEGASJON ETTER TVISTELOVEN

Myndigheten som delegeres til fylkesmennene er Utdanningsdirektoratets myndighet til å gi 
samtykke etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven §§ 118 og 230, på de av 
Kunnskapsdepartementets områder som omfattes av følgende lovers virkeområde:

 lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregående opplæringa 
(opplæringslova)

 lov av 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)
 lov av 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)
 lov av 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)
 lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

For voksenopplæringsloven er delegasjonen begrenset til å gjelde virkeområdet til kapittel 4 
Diverse skoler.

Vennlig hilsen

Annemarie Bechmann Hansen Cathrine Børnes
divisjonsdirektør avdelingsdirektør
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