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Tillegg til tildelingsbrev til Udir nr. 15 for 2021 med oppdrag 2021-022 om 
revidering av tilskuddordning og forskriftet for friskoler for 
funksjonshemmede 

Oppdrag nr: 2021-022 

Oppdrag:  Revidering av tilskuddsordning og forskrifter for skoler 
godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav f) 
særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma.   

Frist: 01.11.2021  

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
KD ga 19. mars 2019 Udir i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningen 
for friskolene for funksjonshemmede, herunder elevgrunnlaget ved skolene. På bestilling fra 
Udir har Oxford Research AS i juni 2020 levert en rapport om "Gjennomgang av 
tilskuddsordningen for friskoler for funksjonshemmede". Rapporten viser at friskolene for 
funksjonshemmede er svært ulike, og den beskriver ulike problemstillinger tilknyttet 
tilskuddsordningen og tilhørende regelverk.  
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Udir skal på grunnlag av rapporten foreta en helhetlig gjennomgang av relevante 
forskriftsbestemmelser og tilskuddsordningen for skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 
andre ledd bokstav f). På denne bakgrunn skal Udir utarbeide forslag til endringer i forskrifter 
og tilskuddsordning.     
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Side 2 
 

Utkast til høringsnotat med forslag til forskriftsendringer skal forelegges departementet innen 
01.11.2021. Innen samme dato skal forslag til endringer i tilskuddsordningen forelegges  
departementet. 
 
Når departementet har gitt tilbakemelding på utkastet til høringsnotat med forslag til 
forskriftsendringer, skal Udir sende høringsnotatet på offentlig høring. Direktoratet skal etter 
høringen oppsummere høringsuttalelsene, og gi sin tilråding til departementet innen 1. april 
2022. Departementet tar sikte på å fastsette forskriftendringene slik at disse kan tre i kraft         
med virkning fra skoleåret 2022-2023. 
 
Når departementet har gitt tilbakemelding på utkastet til retningslinjene for tilskudd, skal Udir 
innen 1. april 2022 levere endelige retningslinjer. Departementet tar sikte på å godkjenne ny 
tilskuddsordning slik at at den kan tre i kraft skoleåret 2022–23.  
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres innenfor rammene av gjeldende lovbestemmelser, jf. friskoleloven      
§ 2-1 andre ledd bokstav f, § 3-1 andre ledd andre punktum  og § 6-1 fjerde ledd, og være 
provenynøytrale.  
 
Under utførelsen av oppdraget ber vi om at Udir særlig legger vekt på å vurdere følgende 
anbefalte endringer fra Oxford Research AS: 
 

 tydeligere krav til dokumentasjon av elevenes behov 
 tydeliggjøring av hva som kvalifiseres for inntak 
 om elevfrafall bør gi avkortet tilskudd 
 differensiering av rapporteringskrav 
 differensiering av tilskuddssatsene 

 
Udir kan under utførelsen av oppdraget også ta opp andre emner fra Oxford-rapporten enn 
de som er angitt foran, herunder se på hvilke krav som skal stilles til nye skoler som søker om 
godkjenning og krav til skoler som per i dag er godkjent etter bestemmelsen.   
 
Oppdraget skal i hovedsak fokusere på tydeligere forskriftsbestemmelser og en mest mulig 
hensiktsmessig tilskuddsordning.  
 
Udir skal holde skolenes organisasjoner orientert om utføringen av oppdraget, og på egnet 
måte innhente deres synspunkter underveis.  
 
Dersom det er uklarheter knyttet til forståelsen av oppdraget, ber vi om at dette tas opp med 
departementet så snart som mulig. 
 
 
 
 



 

 

Side 3 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Roger 

Spidsberg (Roger.Spidsberg@kd.dep.no), Katrine Øhrn (Katrine.Ohrn@kd.dep.no) 

og Bjørn Breivik (Bjorn.Breivik@kd.dep.no) innen 01.11.2021. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Rosenkvist (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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