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Særskilt toppidrettstilskudd 
Det særskilte toppidrettstilskuddet er et tilskudd som tildeles toppidrettgymnas ut over det vanlige 

tilskuddet til frittstående skoler. I vinter kom det endelig et gjennombrudd i arbeidet med å få 

revidert dette tilskuddet, ved at en utredning er initiert.   

Viktigheten av de private tilbyderne på dette området, er udiskutabel. NFFL vil fortsette å kreve at 

våre framtidige toppidrettsutøvere skal få en god videregående utdanning. Dette skal blant annet 

sikres med det særskilte tilskuddet til godkjente toppidrettsgymnas som oppfyller kvalitetskravene 

fra Olympiatoppen. Slike tilskudd har vært tildelt skoler siden 2009. I 2019 er det på høy tid å 

revurdere prinsippene og nivået på disse tildelingene. 

Nåværende særskilte toppidrettstilskudd kom på plass i 2009, og prinsippene for tildeling har ikke 

blitt endret, annet enn ved en justering for de med lavest sats i 2014. Det blir tildelt ett tilskudd 

beregnet ut fra skolenes elevtall i 2009, men det har skjedd mye siden 2009 og fordelingen fremstår 

nå for flere skoler som forskjellsbehandling og svært urettferdig. NFFL mener det er et stort problem 

at tilskuddet ikke baseres på elevrapporteringen til Utdanningsdirektoratet per 1.10. hvert år. I tillegg 

til fordelingskriteriene, må nivået på tilskuddet heves. NFFL mener tilskuddet må opp på minimum kr. 

25.000 per elev og at tildelingen må være stykkpris relatert ifølge elevrapportering til 

Utdanningsdirektoratet per 01.10. foregående år. Dette vil skape en mer rettferdig fordeling og 

forutsigbarhet for skolene. 

Det er gledelig å se at Stortinget i Innstilling S12 (2018-2019) fra utdannings- og forskningskomiteen 

har satt saken på kartet og ber regjeringen utrede en finansieringsmodell for de toppidrettsgymnas 

som er godkjent av Olympiatoppen. Et stort flertall i Utdannings- og forskningskomiteen har 

anerkjent at det er behov for en gjennomgang av dette tilskuddet. NFFL er glad for at saken nå løftes 

og at en utredning av tilskuddet er underveis. En utredning vil avdekke de store urimelighetene i 

hvordan tilskuddet utdeles. 

Nylig sendte stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) et skriftlig spørsmål til 

kunnskapsminister Jan Tore Sanner for å spørre om når resultatet av denne utredningen vil foreligge. 

Sanner varsler at Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til dette ved neste års statsbudsjett. 

NFFL mener det er synd at utredningen ikke kommer tidsnok til at vi kan forvente en revidering av 

tilskuddet allerede ved revidert budsjett i 2019, og NFFL har derfor bedt om at det settes av en pott 

for søkbare midler inntil en revidert og utbedret tilskuddsordning er på plass.  

NIF ved Olympiatoppen (OLT) har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kvalitetssikre de 

friskoler som søker om å bli toppidrettsgymnas. I den forbindelse har OLT sammen med de godkjente 

toppidrettsgymnasene igangsatt en prosess for gjennomgang og revidering av 

godkjenningskriteriene. Dette viser at toppidrettsgymnasene selv er opptatt av å til enhver tid 



opprettholde en høy kvalitet på sine tilbud. NFFL ber samtidig Kunnskapsdepartementet om å bevilge 

penger slik at Olympiatoppen i praksis kan gjennomføre denne jobben samt også veilede og 

videreutvikle de toppidrettsgymnas som allerede er godkjent. NFFL mener at særskilt 

toppidrettstilskudd kun må tildeles NIF/Olympiatoppen-godkjente toppidrettsgymnas som per i dag 

er Norges Toppidrettsgymnas, WANG Toppidrett, Haugesund Toppidrettsgymnas og Telemark 

Toppidrett Gymnas. 

 

Valgfag ved profilskole 
I dagens lovgivning er friskoler pålagt å tilby to valgfag på ungdomstrinnet. Elever som velger en 

profilskole, har allerede valgt en skole med et spesielt fokus på et fagområde. Elever som søker seg til 

profilskolene med idrett, ønsker nettopp å bruke den tilgjengelige tiden til idrett. En profilskole er 

pålagt å synliggjøre sin profil i aktuelle læreplaner. Denne synliggjøringen vil være naturlig å gjøre 

blant annet gjennom å tilby valgfag som er innrettet mot skolens profil. Krav om å måtte tilby to ulike 

valgfag, kan medføre en svekkelse av profilen ved en profilskole. NFFL ber derfor om at profilskoler 

på dette grunnlag får unntak fra kravet om å tilby to ulike valgfag. 

 

 

 

 

 

 

 

 


