
Statens tilskudd pr. elev er økende.  2010-sept    leirskole_statenstilskudd 
 
Staten betaler i 2010 kr 1333,- pr. elev i rammeoverføring til kommunen - som en 
oppmuntring til å dra på leirskole, men ikke alle kommuner benytter tilskuddet til det det er 
ment for. Ikke alle kommuner VET engang at de får dette tilskuddet i ramme-overføringen fra 
staten. Noen kommuner holder det tilbake - pga dårlig økonomi, og det er ikke sikkert at det 
kommer elevene til gode heller. Det har kommunen fullt lov til, så lenge det heter 
rammetilskudd, og ikke er øremerkede midler. Noen kommunestyrer nekter elevene innen 
kommunen å dra på leirskole fordi kommunen ikke har råd. Dette virker urimelig, også 
fordi kommunestyrepresentantene ofte ikke vet at kommunen får et slikt beløp pr. elev. Og 
når de nekter leirskole også i de tilfeller hvor foreldrene ønsker å betale hele oppholdet, virker 
det særlig urimelig. Dermed blir det viktig at FAU-foreldre holder seg oppdatert og sprer 
videre hva kommunen faktisk får. For å slippe at kommunen skal ha ekstrautgifter på læreren, 
kan det være en idè at medfølgende lærer blir med på halve oppholdet, og foreldre blir med 
for resten. 
 
I 2002, da gratisprinsippet ble innført (gratis grunnskole), vedtok regjeringen å yte et 
øremerket tilskudd på kr. 1040,- pr. elev. (62,5 mill delt på ca 60.000 elever i årskullet). 
Regjeringen forutsatte at kommunene skulle betale resten av oppholdsutgiftene og transport, 
slik de hadde gjort før. (Se nedenfor) Året etter ble beløpet lagt inn i rammetilskuddet som 
kommunene får utregnet pr. folketall. Da ble øremerkingen stoppet. I 2010 var tilskuddet øket 
til 80 mill. (delt på 60.000 elever) med andre ord 1333,- pr. 
Departementet har gjennomført en undersøkelse over hvor mye kommunene betaler i snitt pr. 
elev for opphold og transport til leirskolen, og kom til at de bruker kr. 2000,- (innbakt 
rammetilskuddet fra staten). 
 
Endel av de fattige kommunene bruker rammetilskuddet til andre ting enn leirskole, - noe de 
forsåvidt har mulighet til i og med at overføringen fra staten ligger som rammetilskudd til 
kommunene, og lar foreldrene betale for elevenes opphold og reise.  
 
 
 
 
Hvorfor gratisprinsippets innføring i skolen likevel ikke oppleves å være 
gratis: 
Finansdepartementet begrunnet lavere overføring for elevkostnad enn 
det et leirskoleopphold med reise koster med å si at kommunene skal 
betale restbeløpet. Dermed er gratisprinsippet likevel opprettholdt. 
Vårt saksnr: 02/3696 
Spørsmål nr. 49, fra Stortingets finanskomité v/Arbeiderpartiets fraksjon, av 9. oktober 2002, 
vedrørende Statsbudsjettet 2003 
Er det mulig å nå målet om gratis leirskole for alle med den finansieringsordningen som er 
valgt i årets budsjett? 
 
Svar: Spørsmålet har blitt forelagt Utdannings- og forskningsdepartementet som har gitt 
følgende svar: "I en ECON-undersøkelse våren 2000 ble egenandelen knyttet til leirskole 
anslått til om lag 1 000 kroner per elev. 
I statsbudsjettet for 2003 er det på denne bakgrunn lagt inn 60 mill. kroner i rammetilskuddet 
til kommunene for å gjøre kommunene i stand til å fjerne egenandeler i forbindelse med 
leirskoleopphold. Det forutsettes at kommunene opprettholder finansieringen på lik linje med i 
dag." 


