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Innspill til budsjettet for 2022 – kapittel 228 om tilskudd til frittstående skoler.

Post 70, grunnskoler
Tilskuddssatser til grunnskoler er beregnet etter en provisorisk metode mens utredning
av ny modell pågår. Satsene som er beregnet for 2022 for grunnskolene går ned
med 2,2 til 3,5% i forhold til 2021. Med en antatt lønns- og prisvekst på 2 til 3% vil dette
gjøre den økonomiske situasjonen for skolene svært vanskelig og flere skoler må
planlegge nedbemanning. Vi har merket oss at KD har beregnet reduksjonen
grunnet lavere satser i post 70 til 79,1 mill. kr.
Post 71, videregående skoler
Tilskuddssatser til videregående skoler beregnes etter en fastsatt metode og skal
være basert på gjennomsnittlige driftsutgifter per elev i offentlig skole. Nye satser for
2022 går betydelig ned. Oversikter som vi har hentet inn fra medlemsskolene, viser at
tilskuddene vil reduseres med fra 2,6 til 5,4%. I tillegg kommer også lønns- og prisvekst
i 2022 som skolene skal dekke. I budsjettet er det angitt at reduksjonen i satser gir en
innsparing på 90,5 mill. kr på denne posten.
Post 72 til 74
Skolene som får sine tilskudd fra disse postene, har et tilskuddsgrunnlag som er
avledet av de samme satsene som gjelder for grunn- og videregående skoler. Disse
skolene utsettes for betydelig økonomisk innstramming med forslaget i budsjettet.
Merknader til reduksjonene på post 70 til 74
FK har merket seg at KD vil se nærmere på årsaken til nedgang i tilskuddssatser, og at
departementet vil komme tilbake i Revidert nasjonalbudsjett for 2022 med forslag om
økte bevilgninger dersom det er forhold i beregningene som gir urimelige utslag i
satsene.
FK mener at det er tekniske feil i beregningene av tilskuddssatser som burde vært
rettet. I tillegg stiller FK seg i likhet med KD spørrende til kostnadstallene for offentlig
skole hentet fra KOSTRA gjennom SSB. Disse viser betydelige kostnadsreduksjoner i

offentlig skoledrift i 2020 på tross av at det er bevilget ekstra midler til kommuner og
fylker for å håndtere tilpasninger til koronasituasjonen.
FK mener at den naturlige løsningen i dagens situasjon er å videreføre satsene fra
2021 i 2022 uten korrigering for lønns- og prisvekst. Eventuelle korrigeringer kan legges
fram i forbindelse med revideringen av budsjettet slik KD foreslår. En videreføring av
satser på 2021-nivå vil øke utgiftene på disse postene i forhold til framlagte budsjett
med om lag 175 mill. kr.
Selv om tilskuddssatsene beregnes på et teknisk grunnlag mener FK at det er et
politisk ansvar å sørge for at friskolelovens forutsetning ligger til grunn. Loven sier at
tilskudd til skoler godkjent etter friskoleloven skal bygge på gjennomsnittlige
driftsutgifter i offentlig skole. Regnskapsåret 2020 kan på ingen måter oppfattes som
gjennomsnittlig sett i forhold til kostnadsbildet i offentlig skole de siste årene.

Post 82 Kapital- og husleietilskudd
FK setter pris på økningen i budsjettet på denne posten. Tilskuddet per elev vil med
dette bli på om lag 2.500 kr og noe mindre enn i 2021 da det ble lagt til 30 mill. kr i
revidert budsjett.
FK vil peke på at avskrivninger for offentlige skoler ikke inngår i det ordinære
tilskuddsgrunnlaget, og at dette er den kostandsposten som vokser raskest i offentlig
skole. Avskrivninger per elev i offentlig videregående skole var i 2019 på kr 11.612 og i
2020 på 12.529 kr. Dette gir en vekst på 8%. Investeringer i offentlige skolebygg gir
lavere driftskostnader og mer rasjonelle enheter og bidrar dermed til lavere
driftskostnader. Dette er en utvikling som friskolene ikke har mulighet til å følge opp.
KFF mener derfor kapitaltilskudd er en viktig del av det økonomiske grunnlaget.

