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Høringssvar om forslag til endring i forskrift til opplæringsloven – utvidelse av 

moderasjonsordning i SFO 

 

Kristne Friskolers Forbund (KFF) takker for anledningen til å svare på høring om forslag til endring i 

forskrift til opplæringsloven – utvidelse av moderasjonsordningen i SFO. Høringsnotatet handler om å 

endre forskriften til opplæringsloven slik at kommuner etter søknad skal gi reduksjon i 

foreldrebetalingen for SFO for 1. til 4. klasse. 

KFF har ingen innvendinger til at KD følger opp Stortingets vedtak og bevilgninger på denne måten, 

og vi har heller ikke andre forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven § 1B-1. Vi oppfatter at 

regjeringen her viderefører gjeldende bestemmelse med et utvidet omfang. KFF er imidlertid 

grunnleggende kritiske til at det ensidig bygges opp regelverk som gjelder skoletilbud inkludert SFO 

for elever i offentlig skole mens elever i friskoler risikerer å tape muligheter fordi det ikke utformes 

parallelle regler.  Vi mener en slik utvikling bryter med et grunnleggende prinsippet om jevngod skole 

og at jevngodhet ikke bare er knyttet til innhold i læreplanene, men også skolens muligheter for å 

formidle planenes innholdet. 

Selv om notatet kun handler om endringer i nevnte forskrift og dermed utelukkende offentlig skole, 

påpeker KD at Stortinget også har bevilget midler til friskolene slik at også foreldre med barn i 

friskolenes egne SFO-tilbud kan motta moderasjon. Ordningen gjelder for 1. til 4. trinn. 

Friskolenes SFO-tilbud har ingen spesiell hjemmel i friskoleloven slik SFO i offentlig skole har i 

opplæringsloven. Selv om det er en frivillig ordning å tilby SFO for friskoler, er det i realiteten slik at 

skoletilbudet må følges opp med et SFO-tilbud. Vi har derfor etterlyst en regulering av dette tilbudet 

mer på linje med det som gjelder for offentlig skole.  

KFF er glad for at friskolene har fått en tilskuddsordning som gjør det mulig å søke om kompensasjon 

for inntektstap på grunn av at skolen har gitt moderasjon. 

Saksbehandling av moderasjonssøknader er regulert for offentlig skole i nevnte forskrift § 1B-2. KFF 
har merket seg disse bestemmelsene, og vi legger til grunn at de samme reglene bør benyttes av 
friskolene når foreldre søker om moderasjon. I høringsnotatet påpekes det helt korrekt at 
kommunen trenger opplysninger om foreldrene og deres inntekt og at kommunen derfor har 
hjemmel til å innhente nødvendige opplysninger fra Skattedirektoratet og folkeregisteret, se 
forskriftens §§B-2 og 22A-1.  
 
Friskolene plikter også å drive en forsvarlig saksbehandling av disse søknadene og har derfor behov 
for å kunne kontrollere tilsvarende informasjon. Vi mener derfor friskoler må gis hjemmel for 
innhenting av informasjon om søkere på linje med kommunene. Dette gjelder primært å kunne hente 
opplysninger fra Folkeregistret om foreldre til elevene som er tatt inn ved skolen. 
KFF har derfor foreslått endringer i friskoleloven og forskrift til friskoleloven som kan sikre forsvarlig 
saksbehandling som dermed også kommer barn og foreldre til gode. 
 


