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Tillegg til tildelingsbrev nr. 12 for 2021 med oppdrag 2021-020 om ny 
modell for beregning av tilskudd til frittstående grunnskoler 

Oppdrag nr: 2021-020 

Oppdrag:  Ny modell for beregning av tilskudd til frittstående 
grunnskoler 

Frist: 1. mars 2022  

Finansiering: 1 500 000 kroner over kap. 226 post 21 

Bakgrunn for oppdraget: 
Tilskudd til frittstående grunnskoler over kapittel 228 post 70 er på om lag 3,2 mrd. i 2021, og 
fordeles på rundt 250 skoler som til sammen har rundt 25 000 elever. I gjeldende 
beregningsmodell for tilskudd er det en høy og en lav sats per elev. Tilskuddet til hver enkelt 
skole beregnes etter høy sats opp til et visst elevtall (knekkpunktet). Det overskridende antall 
elever utløser den lave tilskuddssatsen. Knekkpunkt og satser beregnes ved hjelp av en 
regresjonsanalyse basert på gjennomsnittlig skolestørrelse og gjennomsnittlig kostnad per 
skole i alle kommunene i landet.  
 
Tilskuddsgrunnlaget har endret seg over tid. Det er nå få kommuner med lav gjennomsnittlig 
skolestørrelse, noe som fører til en ustabilitet i modellen. KOSTRA-tallene for 2019 gir derfor 
ikke lenger én optimal løsning, men flere. Dette fører til at beregningsmodellen ikke lenger gir 
ett entydig svar på hva som statistisk sett er det riktigste knekkpunktet.  

Beskrivelse av oppdraget:  
Kunnskapsdepartementet ber Utdanningsdirektoratet om å sette ut en utredning for å 
utarbeide en ny modell for beregning av tilskudd til frittstående grunnskoler. Departementet 
ber om at det utredes flere alternative modeller som vurderes opp mot hverandre, og at 
friskoleorganisasjonene og andre relevante aktører involveres i arbeidet. 
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Side 2 
 

Det er viktig at forslagene til modell er: 
 robuste mot endringer i datagrunnlaget 
 provenynøytrale  
 forutsigbare og transparente for skolene 
 enkle å forvalte 

Dagens bestemmelser i friskoleloven skal legges til grunn. 
 
Målet er at ny tilskuddsmodell kan brukes i statsbudsjettet for 2023.  
 
Vi ber også om en ny vurdering av om tilskuddssatsene for 2022 bør justeres med en annen 
faktor enn den generelle pris- og lønnsomregningsfaktoren for 70-poster, slik at de bedre 
reflekterer den faktiske kostnadsutviklingen i offentlig skole. Denne delen av oppdraget 
leveres innen 15. mai 2021, og oppdateres med nyeste KOSTRA-tall primo juli. 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Frøya Plahte 
Stavem Froya-Plahte.Stavem@kd.dep.no og Bjørn Breivik Bjorn.Breivik@kd.dep.no.  

 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Rosenkvist (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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