TIL Kommunal – og regionaldepartementet
Postboks 8119
Dep
0032 OSLO
Oslo, 1.februar 2006

Høring – Inntektssystemutvalgets utredning – NOU 2005:18 fordeling,
forenkling, forbedring – Inntektssystemet for kommuner og
fylkeskommuner
Forbundet Steinerskolene i Norge representerer 35 skoler med til sammen ca 5000 elever.
Skolene er spredt utover hele landet fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.
Siden denne høringen berører friskolene i sterk grad når det gjelder statlig eller kommunalt
ansvar for tilskuddet, mener vi at vi er berettiget til å kommentere høringen.
Det er sterkt beklagelig at ingen friskoler er invitert som høringsinnstans, vårt forbund ble
ved en tilfeldighet gjort kjent med høringen for to dager siden. Dette har ført til at vi her
kommer med en kort uttalelse vedrørende kapitel 17 om Rammestyring og likebehandling
av private aktører.. siste ledd:
Et sentralt spørsmål i så måte er hvorvidt dagens tilskuddsordning for frittstående grunnskoler kan
videreføres med kommunalt finansieringsansvar. Det spesielle med tilskuddsordningen for private
grunnskoler er at den kompenserer for smådriftsulemper ved at det gjennomsnittlige tilskuddet per elev
avtar med økende elevtall (opp til 200 elever). Dersom denne tilskuddsordningen for private
grunnskoler kombineres med rammefinansiering av kommunene, vil etablering av små frittstående
grunnskoler innebære en viss økonomisk risiko for den enkelte kommune. Det er vanskelig å anslå hvor
stort dette problemet vil være i praksis.
Utvalget vil etter en samlet vurdering anbefale at kommuner og fylkeskommuner bør ha
finansieringsansvaret for private aktører. Dette begrunnes med de betydelige fordelene dette kan gi i
forhold til enhetlig ansvar for velferdstilbudet og forenkling av inntektssystemet. Om nødvendig må
dette kombineres med tiltak som kan redusere kommunenes risiko knyttet til tilskuddsordningen for
frittstående grunnskoler. Mulige tiltak er å redusere kompensasjonen for smådriftsulemper i
tilskuddsordningen for frittstående skoler og/eller at særskilte problemer knyttet til etablering av
frittstående skoler kompenseres gjennom skjønnstilskuddet. Dersom kompensasjonen for
smådriftsulemper reduseres, bør tilskuddssatsene for frittstående grunnskoler i større grad differensieres
etter kommunenes utgiftsnivå slik at det fortsatt legges til rette for etablering av frittstående skoler i
områder med svakt elevgrunnlag.”

Det er mange uavklarte spørsmål som høringsnotatet ikke kommer inn på. Vi mener
forslaget eller vurderingen i kapitel 17 siste ledd bygger på en altfor tynn utredning i
forhold til friskolene. I kortform presenteres her noen av våre synspunkter:
•

Forslaget er ikke godt nok gjennomarbeidet. Friskolene har ikke blitt hørt.
Konsekvenser er ikke godt nok belyst.

•

Vil forslagene begrense muligheten til å etablere nye skoler? Vil kravet om en
kostnadseffektiv skole bli prioritert?

•

Svekket forutsigbarhet. – Hvordan vil det bli om kommunen velger å legge ned
små skoler p.g.a. dårlig økonomi, vil da også friskolene kunne rammes av dette ?

•

Tilskuddsatsene. Dette arbeidet gjør forbundet i dag vis a vis departementet, men
ville det måtte taes over av skolene ?

•

Er det med tilstrekkelig kompetanse i den enkelte kommune når det gjelder de
forskjellige former for alternativ pedagogikk og livssyn?

Forbundet Steinerskolene i Norge går sterkt i mot forlaget som berører de frie skolene så
lenge det ikke er gjort en grundig utredning hvor de impliserte er tatt med i et arbeid. Vi
skulle gjerne kommet med en grundigere høringsuttalelese, men vi har som nevnt ikke blitt
tatt med blant høringsinstansene eller blitt gjort oppmerksom på høringen på annen måte
før nå.
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