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Tillegg nr. 29 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-035 om 
å utrede om regelverk og tilskuddsordning i tilstrekkelig grad tar hensyn 
til elever i friskoler som tar fag på høyere nivå (forseringselever) mv. 

Oppdrag nr: 2021-035 

Oppdrag:  1) Utrede om friskoleloven med forskrifter og dagens 
tilskuddsordning i tilstrekkelig grad tar hensyn til elever 
i ungdoms- og videregående skole som tar fag på 
høyere nivå (forseringselever).  
2) Utrede hvordan dagens regelverk og 
tilskuddsordning slår ut for friskoler som tilbyr elevene 
ekstra timer utover godkjent læreplan.  
3) Utrede hvordan dagens regelverk og 
tilskuddsordning slår ut for friskoler som har godkjent et 
høyrere timetall enn ordinære utdanningsprogrammer, 
herunder regler og praksis for beregning av 
deltidselever.  
 
På grunnlag av utredningene skal Udir foreslå 
eventuelle endringer i regelverket og 
tilskuddsordningen. 
 

Frist: 01.06.2022: forelegge utredning og forslag til 
eventuelle endringer i regelverket og 
tilskuddsordningen for departementet. 

Finansiering: budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
driftsrammer. 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
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10. september 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Bakgrunn for oppdraget: 
Det kan i utgangspunktet fremstå som urimelig at friskoler som har faglig sterke elever i 
forseringsløp får avkortet sitt tilskudd fordi elevene får noe av sin opplæring på høyere nivå.  
På bakgrunn av blant annet henvendelse fra Norges Realfagsgymnas om ikke å få avkortet 
tilskudd for Vg3-elever som forserer matematikkfag på UH-nivå , jf. også flertallsmerknad i 
Innst. 12 S (2020–2021), kap. 228, post 79 Toppidrett, skal Udir gjøre en generell utredning  
av om friskoleloven med forskrifter og dagens tilskuddsordning i tilstrekkelig grad tar hensyn 
til elever i ungdoms- og videregående skole som tar fag på høyere nivå (forseringselever). 

Beskrivelse av oppdraget:  
Udir skal utrede om friskoleloven med forskrifter og dagens tilskuddsordning i tilstrekkelig 
grad tar hensyn til skolenes arbeid med tilrettelegging for elever i ungdoms- og videregående 
skole som tar fag på høyere nivå (forseringselever).  
 
Som del av oppdraget skal Udir også utrede hvordan dagens regelverk og tilskuddsordning 
slår ut for friskoler som tilbyr elevene ekstra timer utover godkjent læreplan eller har godkjent 
et høyrere timetall enn ordinære utdanningsprogrammer, herunder regler og praksis for 
beregning av deltidselever. 
 
Som utgangspunkt for utredningen skal Udir som del av oppdraget også gi et overordnet bilde 
av praksis med forseringselever i både offentlige og frittstående skoler. 
 
På bakgrunn av utredningen skal Udir komme med forslag til eventuelle endringer i 
regelverket og tilskuddsordningen, herunder økonomiske og administrative konsekvenser av 
endringene. 
 
Departementet tar sikte på at eventuelle endringer i regelverk og tilskuddsordning kan tre i 
kraft fra skoleåret 2023-24, og vil eventuelt komme tibake til Udir med et eget oppdrag i den 
forbindelse.   

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Dersom det er uklarheter knyttet til forståelsen av oppdraget, ber vi om at dette tas opp med 
departementet så snart som mulig. 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til 
roger.spidsberg@kd.dep.no og bjorn.breivik@kd.dep.no innen 01.06.2022. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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Side 3 
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