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Tillegg nr. 27 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 med 
oppdrag 2022-034 om utredning av grunnfinansiering for private skoler 
som tilbyr videregående opplæring i tradisjonshåndverksfag 
Oppdrag nr: 2022-034 
Oppdrag:  Utredning av grunnfinansiering for private skoler som 

tilbyr videregående opplæring i tradisjonshåndverksfag   
Frist: 15. april 2023 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer.   

Bakgrunn for oppdraget: 
Møbelsnekkerskolen AS, Plus-skolen AS og Hjerleid Handverksskole AS er private 
videregående skoler med rett til statstilskudd, godkjent etter privatskoleloven. Skolene er 
medlemmer av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL). I Hurdalsplattformen står det 
at regjeringen vil «innføre ei særskild grunnfinansiering for kulturarvskular». Departementet 
understreker at begrepet «kulturarvskoler» ikke har noen rettslig forankring verken i 
opplæringsloven eller i privatskoleloven. NFFL har imidlertid tatt i bruk dette begrepet som et 
samlebegrep for de tre skolene nevnt over. Begrepet er også tatt i bruk i Stortinget, blant annet 
i komitémerknader i Innst. 12 S (2020-2021) og Innst. 404 L (2021-2022) som samlebegrep 
for disse tre skolene.  
 
NFFL opplyser om at Møbelsnekkerskolen AS, Plus-skolen AS og Hjerleid Handverksskole 
AS har store økonomiske utfordringer med å opprettholde driften. De begrunner dette med at 
små fag har store svingninger i søkermassen, samtidig som de har samme krav til 
skoleadministrasjon som store skoler. De legger også til grunn at skoler som tilbyr små 
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Side 2 
 

håndverksfag er viktige kulturbærere som ikke må gå tapt for fremtiden. NFFL mener derfor at 
det er avgjørende å få på plass en grunnfinansiering i tillegg til det ordinære statstilskuddet. 
 
KD legger til grunn at spørsmålet om grunnfinansiering gjelder skoler som tilbyr videregående 
opplæring i tradisjonshåndverksfag. For private skoler vil det være tilbud som er godkjent etter 
privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav g. 
 
KD legger videre til grunn at dersom man ønsker å gi noen privatskoler bedre økonomiske 
betingelser enn andre privatskoler, begrunnet i opplæringstilbudene skolen gir, bør dette gjøres 
på bakgrunn av en bredere vurdering av disse skolene når det gjelder opplæringstilbud opp 
mot andre skoler som tilbyr opplæring i tradisjonshåndverksfag, herunder offentlige skoler.  
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Departementet gir Udir i oppdrag å utrede en særskilt grunnfinansiering for private skoler som 
tilbyr videregående opplæring i tradisjonshåndverksfag. Oppdraget har to deler: 
 
Del 1: Departementet ber Udir vurdere behovet for en grunnfinansiering for private skoler som 
tilbyr videregående opplæring i tradisjonshåndverksfag. Udir bes om å vurdere disse tilbudene 
mot tilbud i den offentlige skolen og i andre private skoler.  
 
Norsk håndtverksinstitutt (NHI) arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelle 
håndverksfag i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. I 
2022 får de et grunntilskudd på 6 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. Vi ber 
om at NHIs rolle med å ivareta tradisjonshåndverksfag som er en del av tilbudsstrukturen i 
videregående opplæring vurderes i del 1 av oppdraget.   
 
Del 2: Departementet ber Udir utrede en ordning med grunnfinansiering for private skoler som 
tilbyr videregående opplæring i tradisjonshåndverksfag, dersom Udir i del 1 av oppdraget 
finner at:  

- De private videregående skolene som tilbyr videregående opplæring i 
tradisjonshåndverksfag har helt særskilte utfordringer. 

- De private videregående skolene som tilbyr videregående opplæring i 
tradisjonshåndverksfag er underfinansiert sammenlignet med offentlige tilbud og andre 
private tilbud. 

- Det er særskilte grunner til at disse tilbudene bør opprettholdes.  
 
Hovedregelen er at tilskuddsmidler skal lyses ut og fordeles på grunnlag av åpne 
søknadsprosesser og kjente tildelingskriterier. Vi ber derfor Udir om å vurdere hvordan en 
eventuell grunnfinansiering kan innrettes slik at alle potensielle mottakere har like muligheter 
til å konkurrere om midlene. Udir bes også vurdere hvordan ordningen skal administreres.  
 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
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Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Når direktoratet anser oppdraget som utført, sendes enten beskjed om at oppdrag er utført, eller 
det som eventuelt skal leveres, til posmottak@kd.dep.no med kopi til 
etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og vilde-oyvindsdatter.askautrud@kd.dep.no innen 15. april 
2023.  

 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Blom-Dahl (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Grethe Daal Berentzen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

 

mailto:posmottak@kd.dep.no
mailto:etatsstyringsgruppen@kd.dep.no
mailto:vilde-oyvindsdatter.askautrud@kd.dep.no

	Tillegg nr. 27 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022 med oppdrag 2022-034 om utredning av grunnfinansiering for private skoler som tilbyr videregående opplæring i tradisjonshåndverksfag

