
Spørsmål til Utdanningsdirektoratet 6. juni 2018 - REFERAT 

Til stede: 

NMF: Nina Johansen og Eirin Eikås 

Forum for Friskoler: Knut Erik Beyer-Arnesen og Kjetil Eide 

KFF: Signe Sandsmark og Jan-Erik Sundby 

Steinerforbundet: Anne Cathrine Bernhardsen 

PHL: Vilhelm Lae og Gro Maastad 

Fra Udir: Magne H. Engebretsen, Trude Rime, Sigurd Holen og Einar Plather, Sine Lund Solheim. 

Fagfornyelsen ble presentert av Ragnhild Falch og Ingvild Naadland.  

PPT fra presentasjonen er videresendt FRI/FK. 

 

Obs! Høringsutkast til læreplanene, ca 01.03.2019 

Spørringsutkast i høst (2018), følge med på udir 

Fastsette læreplaner 1.11.2019 

Gjelder fra 01.08.2020.  

Spørsmål: må våre læreplaner følge samme struktur? Svar: ja, det er slik det er i forskriften i dag. 

Ønskelig at våre læreplaner er gjeldende fra 2020, derfor bør vi levere våre forslag til ny læreplan 

innen 1. februar 2020, for at Udir skal rekke å godkjenne/gjennomgå, for oppstart høst 2020. 

 

1.  Personvern 

a) Oppfølging etter møtet 28.02: 

Spørsmål til U-dir: 

1. Vil friskoler være omfattet av kravet om personvernombud? 
a. Svar ifølge vårt referat: Direktoratet har per i dag ikke et klart svar på dette. De 

jobber med den nye personvernloven internt. Udir tilbyr seg å sende forespørsel til 

datatilsynet, på vegne av friskolene. Det vil være en bedre løsning enn at alle skal 

finne ut dette hver for seg. 

 

2. Vil det være aktuelt for U-dir å delta i utvikling av en form for bransjenorm for skolesektoren? 
Svar ifølge vårt referat: De er ikke der nå. Friskolene ber om at Udir tar grep om dette, og 
mener det kan forventes at Udir kommer med bransjenorm for sektoren. Udir kan ikke love 
dette, men de tar innspillet med seg.  
 

b) Tilleggsspørsmål i tråd med temaene tatt opp i møtet 28.03:  

I hvilken grad vil Udir lage konkrete maler for personvernerklæringer, rutinebeskrivelser o.l.? 



c) Udir har fjernet nettsiden www.personvernskolen.no og erstattet denne med 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/  

Spørsmål: Vil de konkrete tipsene til skoleledere og lærere som lå på www.personvernskolen,no bli 

tatt inn på nettsiden https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/ ? 

Dette gjelder f.eks svar på konkrete spørsmål som dette:  

- Kan opplysninger om navn mv. på mobbere legges i elevmappen til den som har blitt utsatt for 

mobbingen? 

- Hvilke regler gjelder for lagring av karakterer? 

- Kan elever motsette seg at foreldrene får passord så de kan logge inn på læringsplattformer o.l.? 

Svar: Udir mener det er bedre om friskolene sender henvendelse direkte til 

datatilsynet selv, da vi kjenner problemstillingene best. Udir veileder noe, men det er 

ikke aktuelt med en bransjenorm e.l. (ikke nå). De har «mer enn nok med seg selv». 

De vil jobbe videre med personvernskolen og nettsider, og de tar gjerne imot innspill. 

 

 

2.  Udirs informasjon til skoler 

På Udirs nettsider ligger mye god informasjon, men ofte er informasjon som gjelder både friskoler og 

offentlig skole utformet som om informasjonen kun gjelder offentlig skole. 

Hva gjør Udir for å sikre at informasjonen som legges ut på Udirs nettsider er utformet slik at den blir 

relevant for friskoler? 

(Og gjøres det noe aktivt for å endre ordet «privatskoleloven» til «friskoleloven» i gamle artikler som 

fortsatt er relevante?) 

Eksempler på at forfatter av teksten kun har offentlig skole i sin bevissthet om hvem informasjonen 

er for, dvs at begrepet «skoleeier» i realiteten er synonym for «kommunen og/eller 

fylkeskommunen»: 

- https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/barnehage-og-

skoleeiers-ansvar-gdpr/ Kommuner er pålagt å ha internkontroll på flere områder enn 

personvern, for eksempel på HMS-området. Barnehage- og skoleeier bør derfor ikke lage et 

eget internkontrollsystem for personvern, men koble dette på kommunens andre 

internkontrollsystem. 

- https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/slik-behandler-

du-personopplysninger-gdpr/   Behandlingsansvarlig i skole og barnehage trenger også en 

hjemmel i opplæringsloven eller barnehageloven.  ….Utdanningsdirektoratet anbefaler 

likevel skole- og barnehageeiere å bruke de enkelte bestemmelsene i opplæringsloven og 

barnehageloven som rettslig grunnlag for behandling av sensitive personopplysninger. …. 

Utdanningsdirektoratet anbefaler at et internkontrollsystem legges ut på kommunens 

intranett. 

- https://www.udir.no/globalassets/upload/skoleutvikling/veilederkorps/swot-for-

skoleeier.pdf  I brosjyren «SWOT for skoleeier» er begrepet «skoleeier» i realiteten synonym 

for «kommunen» eller «fylkeskommunen, jfr f.eks denne setningen: «Hvem deltar: Skoleeier, 

dvs. både politisk og administrativt nivå møtes for en gjennomgang av situasjonen i 

kommunen med utgangspunkt i SWOT-skjema». 

http://www.personvernskolen.no/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/
http://www.personvernskolen,no/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/barnehage-og-skoleeiers-ansvar-gdpr/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/barnehage-og-skoleeiers-ansvar-gdpr/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/slik-behandler-du-personopplysninger-gdpr/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/slik-behandler-du-personopplysninger-gdpr/
https://www.udir.no/globalassets/upload/skoleutvikling/veilederkorps/swot-for-skoleeier.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/skoleutvikling/veilederkorps/swot-for-skoleeier.pdf


 

- Svar: Udir tar dette til etterretning. De forsøker å rette opp i sine nettsider jevnlig, og setter 

pris på konkrete tips om feil og mangler. 

     

3. Spørsmål om overgangsordninger i forbindelse med ny økonomiforskrift. 
 
På flere områder mener vi det vil være behov for klargjøring av overgangsordninger mellom 
eksisterende økonomiforskrift og forslag til ny økonomiforskrift. Vi regner med at KD og/eller Udir 
kommer tilbake til dette når endelig forskrift er vedtatt. På et område vil det være praktisk nyttig for 
skolene og mulig for Udir å gi en avklaring på hvordan overgangen til nye bestemmelser skal forståes 
og praktiseres. 
Vi legger til grunn at KD vedtar forslaget om å avvikle nåværende ordning med mulighetene for å 
avsette overskudd på egne investeringsfond, og at vi dermed får en normalisert situasjon for 
årsavslutning av regnskap. Friskoleorganisasjonene har gitt sin tilslutning til dette forslaget, og vi 
regner med at denne bestemmelsen er på plass fra 01. august. Nye bestemmelser vil dermed komme 
til anvendelse ved årsavslutningen for inneværende regnskapsår. Det må bety at eksisterende 
investeringsfond kan avvikles, og at det ikke skal gis egen oversikt over disse midlene i årsregnskapet. 
 
Spørsmål: 
Med forutsetningene om at nevnte bestemmelse vedtas spør vi derfor om følgende: Kan friskoler 
som har midler avsatt på investeringsfond per 01.01.2018, oppløse disse fondene og håndtere 
midlene som en ordinær del av skolens eiendeler fra 01. august? (Svar: Ja, hvis vi forutsetter at KD 
vedtar innstillingen) Vi oppfatter at det i de fleste tilfelle vil være aktuelt med en ordinær 
styrebehandling av en slik disposisjon.  Vil Udir sette spesielle krav til hvordan investeringsfond 
avvikles og overføres til andre poster i balansen?  
 
Svar: Vi må vente å se hva KD vedtar(?) 
Tillegg: Har dere sendt over noe til KD? Ja, Udir kan oversende sin oppsummering til FRI/FK 
 
 

4. Spesialundervisning 
 
Det er ny lovtekst om dekning av utgiftene til spesialundervisning. Forarbeidene (Prop. 78L (2016-
2017)) til den nye lovteksten sier at likebehandlingen skal "sikre at friskolene ikke får dårligere 
utgiftsdekning enn de offentlige skolene". 
 
Denne saken har to sider: 
a) Friskolene får dårligere dekning fordi mange utgifter ikke er inkludert i vedtaket som komm./fk 
gjør. Det gjelder planlegging, møter og administrasjon. Også utregningsmåten for trekket i 
tilskuddssatsen gjør at skolene får mindre penger enn de skulle hatt. 
b) I noen kommuner får de offentlige skolene en pott til spesialundervisning, denne potten er mindre 
enn om de skulle fått tildelt summen av beløpene i alle de sakkyndige vurderingene. SVs medlem i 
UF-komiteen sa følgende da prop.en ble behandlet: "Dette medlem er kjent med at det ikke er en 
uvanlig praksis at rektor ved skoler nedjusterer antall timer til spesialundervisning som er anbefalt fra 
PP-tjenesten. Selv om det ikke er lov å ta økonomiske hensyn ..." (Innst. 367 L (2016-2017)). I slike 
kommuner får friskolene mer enn de offentlige pr elev, siden kommunen stort sett gjør vedtak i tråd 
med vurderingen. Dette fører av og til til en stor andel spesialundervisningselever ved friskoler, fordi 
det oppleves av foreldre at der får de et bedre tilbud. Dette kan i enkelte tilfelle slå negativt ut fordi 
skolen får et slags "spesialskolestempel". 
 



Det våre skoler nå opplever er at lovforandringen blir brukt til å gi friskolene mindre penger, i tråd 
med pkt b), selv om utgangspunktet var det motsatte. 
 
Til a)  
Stavanger kommune har laget en ny modell for sats til spesialundervisning. De sier at friskolene 
bruker ressurser til planlegging, møter og administrasjon direkte knyttet til elever med 
spesialundervisning og at det derfor er rimelig at disse skolene får en sats som innbefatter dette 
arbeidet. Det er et stykke på vei mot likebehandling. De fleste komm./fk har en mye lavere sats som 
bare dekker lønn pr time. Friskoleorganisasjonene mener at Stavanger sin begrunnelse for å velge en 
høy sats er korrekt og samsvarer med det faktum at timer til spesialundervisning sammen med andre 
timer som friskoler ikke skal godtgjøres for, medfører en reduksjon i tilskuddsgrunnlaget for alle 
typer utgifter og ikke bare lønnskostnadene for selve undervisningen. Dette framkommer som kjent 
ved at undervisningstimer friskoler ikke skal godtgjøres for gjennom tilskuddsgrunnlaget, beregnes 
som en prosentandel av det totale timeantallet, og videre at hele tilskuddsgrunnlaget reduseres med 
en tilsvarende prosentandel.  
 
(Eksempelkommunen Halden har i tilskuddsberegningen for 2017 25.662 timer til 
spesialundervisning. Halden bruker også 8096 timer og 7.884 timer til henholdsvis 
morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Til sammen utgjør dette 41.602 timer som er 
beregnet til 21,81% (vår avrunding) av det totale timetallet. Når de totale kostnadene for 
grunnskolen i Halden på 297,4 mill kr reduseres med tilsvarende prosentandel eller 64,9 mill kr, 
forsvinner også kostnadsdekningen for en tilsvarende andel av vedlikehold, drift, administrasjon osv. 
Siden vi har tallene til Halden framme, er det verdt å legge merke til at timeprisen på undervisningen 
som det gjøres fradrag for, blir på 1.560 kr per time som er det dobbelte av det Stavanger kommune 
viser til som en ren timelønn og betydelig over den såkalte KS-satsen i Rogaland. 
 
Dersom vi legger statens modell for beregning av tilskuddsgrunnlaget for friskoler til grunn, og 
summerer «sum kostnader» for alle kommuner, gir 2017 tallene 64,557 mrd kr.  (57.168.915.000 – 
142.843.000 + 11.915.111.000 – 90.331.000 – 4.293.517.000 = 64.557.335.000 kr). På tilsvarende 
måte viser GSI et lærertimeforbruk på 35.724.887 timer. Disse tallene viser at den reelle timeprisen 
som tilskuddsgrunnlaget reduseres med for spesialundervisning er raust avrundet fra vår side på 
1.800 kr per time.  
 
 
Til b) 
Noen kommuner vil delegere til friskolene å gjøre enkeltvedtakene. Mange friskoler får elever fra 
flere kommuner/fk., det er derfor bare friskolen som har oversikt over det totale behovet og hva som 
må til for at alle elevene skal få det de trenger. Mange friskoler er små og har få muligheter til å sette 
elever med lignende behov sammen i grupper. Skolen gjør enkeltvedtak ut fra PPTs vurderinger. Hvis 
delegeringen innebærer at friskolen får en pott, kan dette sette friskolen i en klemme dersom de 
gjøre enkeltvedtak som ikke dekkes av potten. Da må skolen få mer penger fra komm/fk., som i 
følge  prop.en  har "plikt til å stille til rådighet de ressursene som er nødvendig for at skolene skal 
kunne gi elevene den spesialundervisningen de har krav på". Dersom en offentlig skole mener de må 
bruke mer enn potten, vil det også være kommunens penger – enten de tas av vanlig budsjett eller 
ekstrabevilgning. 
 
Når vedtaket er gjort, er det komm/fk som skal betale for spesialundervisning i friskolene, på lik linje 
med de off. skolene. Alle midler som komm/fk bruker på spes.uv. i egne skoler blir trukket ut av 
tilskuddsgrunnlaget for friskolene. Tilskuddet til spesialundervisningen skal komme fra den komm/fk 
som eleven bor i og som gjør den sakkyndige vurderingen. Statstilskuddet skal altså ikke dekke 
utgifter til spesialundervisning – da blir det brukt til noe som skal dekkes av andre midler og kommer 
derfor ikke elevene til gode slik det er forutsatt. 



 
Spørsmål:  
a) Kan Udir bekrefte at tilskuddsordningen tilsier at friskolene må gis en kompensasjon for alle 
kostnader knyttet til spesialundervisning og ikke bare timelønn til lærer, og vil Udir forklare 
fylkesmennene at utsagnet «ikke får dårligere utgiftsdekning enn de offentlige skolene» må sees i 
forhold til den faktiske reduksjonen i tilskuddsgrunnlaget som spesialundervisning medfører og ikke i 
forhold til tilfeldige budsjettmessige ordninger for spesialundervisning internt i den aktuelle 
kommunen/fylkeskommunen? 
 
b1) Dersom komm/fk gjør vedtakene, er de ikke da forpliktet til å gi skolene det de trenger for å 
oppfylle dem, jfr. oppl. § 13-10 og friskoleloven § 3-6 om "på lik linje"? 
b2) Dersom enkeltvedtakene delegeres til friskolene, kan da komm/fk nekte å gi skolene penger nok 
til å oppfylle vedtakene som skolen gjør ut fra PPTs vurderinger og eget faglig skjønn, selv om det blir 
mer enn potten? 
b3) Kan en friskole tvinges til å bruke av egne midler til spesialundervisning dersom komm./fk ikke 
bevilger nok til å oppfylle elevens rett? 
 
Svar: Her kom det ingen ren konklusjon, men friskolene påpekte flere utfordringer vi ser rundt 
spesialundervisning. Udir noterer seg flere av poengene og utfordringene. De vil se om det er noe de 
kan gjøre innenfor «sitt bord», men oppfordrer oss også til å jobbe mer politisk, eventuelt også gi 
innspill til Nordahl-rapporten som er på høring nå. (Kom det frem noe mer?) 
 

5. Feide 
 

I vårt forrige møte kom friskolene med noen spørsmål til Udir rundt Feide-tilknytning for friskolene. I 

vårt referat fra dette møtet har vi notert:  

FK/FRI påpeker at det er ønskelig at de enkelte friskoleorganisasjonene kan forenkle prosessen, og 

tilby felles avtaler, rabattert pris eks. på vegne av sine medlemmer. Den enkelte bruker vil fortsatt 

kunne signere avtalen selv og være juridisk ansvarlig. 

Udir vil kontakte Feide for å se på mulighetene for dette. 

 
Spørsmål: Har Udir kontaktet Feide for å høre om mulighetene for at friskoleorganisasjonene kan 
tilby felles avtaler/rabatterte priser for sine medlemmer? 
 
Svar: Udir skal ha et møte med Feide i morgen, hvor de vil ta opp dette, og vil komme tilbake til oss 
med svar. Feide kan gjerne komme å orientere på friskolesamlinger.  
 

6. Krav til årsrapport 
 

Problemstillingen med krav om årsrapport bør tas opp på nytt. Det er ulike tolkninger i den saken. I 

det forrige møte sa Udir at friskoleloven hadde krav om årsrapport, men det stemmer vel ikke med 

bla revisorforeningen sitt syn. Se vedlegg.  

Spørsmål: Vi ønsker en tilbakemelding fra Udir om hvordan de ser på brevet fra revisorforeningen. 

Svar: Udir er ikke helt enige i tolkningen. Åpner tilsyn hvert år med friskolers økonomi, og på 

bakgrunn av dette mener de vi må levere inn årsberetning (?). Udir har foreslått i sin innstilling at 

årsberetningen skal inneholde noen punkter/deler/noter, slik at den blir omtrent som den har vært. 



Neste møte: 10. oktober. 


