
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for 
barnehage og 
grunnskole 

Saksbehandler 
Bjørn Breivik 
22 24 76 26 

Tillegg nr. 39 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2021 med 
oppdrag 2021-045 om reduserte satser for frittstående skoler 

Oppdrag nr: 2021-045 

Oppdrag:  Reduserte satser for frittstående skoler   

Frist: 1. mars 2022. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Det vil bli tildelt 1 mill. kroner på kap. 226, post 21 i 
tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet for 2022.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Satsene for tilskudd til frittstående skoler bygger på de gjennomsnittlige utgiftene i den 
offentlige skolen. KOSTRA-tall viser at kommunesektoren gjennomgående hadde reduserte 
utgifter til grunnopplæringen i 2020, sammenlignet med 2019. Mange av tilskuddssatsene for 
både frittstående grunnskoler og videregående skoler blir dermed redusert i 2022 som følge 
av endringer i tilskuddsgrunnlaget.  
 
KD vil se nærmere på hvordan endringene i kommunesektoren slår inn i tilskuddssatsene, og 
i hvilken grad disse endringene over tid reflekteres i utgiftene til friskolene.  
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å vurdere årsakene til endringen i tilskuddsgrunnlaget for 
frittstående skoler i 2022, altså hvorfor utgiftene til den offentlige skolen gikk ned i 2020 
sammenlignet med 2019.  
 
Utdanningsdirektoratet skal også vurdere hvorvidt det er rimelig å anta at friskolene hadde 
tilsvarende reduserte utgifter i 2020. Dersom det viser seg at friskolenes utgifter i 2020 var på 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
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Side 2 
 

samme nivå som i 2019, skal Udir vurdere eventuell kompensasjon for endringer i 
tilskuddsgrunnlaget. Dette tiltaket bør i så fall være skalerbart.  
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til 
etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og vilde-oyvindsdatter.askautrud@kd.dep.no innen 1. mars 
2022.  
 

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

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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