
Til leirskolene 
 

Udir har nå sendt ut tilskuddsbrev for 2018 til alle kommuner. (Se under) 

 

Meld inn til NLF hvordan den nye beregningsmåten slår ut sammenlignet med forventet 

tilskuddsbeløp etter tidligere beregningsmodell. 
 

Tilskuddssats for 2018 er på kr 19.622,- pr. tilskuddsgruppe på 22 elever.  

Det er en stor økning, men antallet grupper vil bli lavere med den nye utregningsmåten.  

For første gang er hele tilskuddet fordelt ut, totalt kr. 52 863 000 (inkl. en styrking på 2 mill). Det 

er bra. 

 

Tilskuddsbrevet er individuelt utformet for hver av landets kommuner avhengig av antall 

innrapporterte elever i GSI, og Udir`s utregning av antall grupper. 

I GSI-tallene kan det nok være en viss feilkilde, avhengig av om alle skoler/kommuner har 

rapportert riktig. Det er deres ansvar. 

Udir kan foreta stikkontroller på at innrapporterte elevantall er riktig, og at tilskuddet har gått til 

formålet. 

 

Med kommende lovfesting av leirskoleopphold, kan det bli nye endringer i denne ordningen. NLF 

følger med på det. 

 

Med ønsker om en fortsatt god førjulstid, og etterhvert en riktig god jule- og nyttårsfeiring 

 

fra Norsk Leirskoleforening 

v/ Trond Setlo, leder  

 

 

 

Dette er ordlyden i et eksempel på en kommunes tilskuddsbrev fra Utdanningsdirektoratet: 

 

 

Tilskuddsbrev for 2018 - Tilskudd til leirskoleopplæring - ............ 

kommune 

Vår saksbehandler: Svanhild Øvrebust Krohn   

 

Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2017. 

Vedtakene fremgår av Stortingets behandling av Innst. 12 S (2017 – 2018) og Prop. 1 S (2017 – 

2018) for Kunnskapsdepartementet. 

 

Tilskuddsordningen til leirskoleopplæring 

Etter opplæringsloven § 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden brukes til 

leirskoleopplæring. Med leirskole menes i denne sammenheng leirskoleopplæring ved 

bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst tre overnattinger i 

sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det her eksempelvis ekskursjoner eller turer som er 

en del av grunnopplæringen. 

 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å gi alle elever ett 

leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Tilskuddsmottakere i ordningen er kommunene, og 



målgruppen er elever ved kommunale grunnskoler, samt elever ved institusjoner der 

fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæringen. 

 

Registrering av leirskoleopplæring er en del av rapporteringa i GSI - Grunnskolens 

Informasjonssystem, jf. fane I-Diverse, radene 7-9. 

For at et leirskoleopphold skal kunne danne grunnlag for registrering i GSI, og for tildeling av 

tilskudd til kommunen for leirskoleopplæring, må følgende kriterier være oppfylt: 

 

 Oppholdet må strekke seg over minst 3 overnattinger i sammenheng, med 

leirskoleopplæring i minimum 4 dager med minst 5,5 klokketimer undervisning pr. dag. 

 Hver elev kan registreres i GSI som leirskoleelev bare én gang i løpet av elevens 10 år i 

grunnskolen. 

Tilskuddet til leirskoleopplæring i grunnskolen bevilges fra kap. 225 post 66 i Statsbudsjettet, og 

den samlede budsjettbevilgningen for 2018 utgjør 52,863 mill. kroner. 

 

Vi viser til nærmere informasjon om tilskuddsordningen til leirskoleopplæring på 

Utdanningsdirektoratets nettsidehttps://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-

prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-leirskoleopplaring/ 

 

Tilskuddsberegning for 2018 

Som det går fram av vår nettsideinformasjon om tilskuddsordningen, er det 

Utdanningsdirektoratet som f.o.m. 2018 beregner, tildeler og utbetaler tilskudd til kommunene 

for leirskoleopplæring. Tilskuddet til den enkelte kommune blir beregnet på grunnlag av 

kommunenes rapportering av leirskoleopplæring i GSI pr. 1.10.2018. 

 

Tilskuddet for 2018 gjelder gjennomført leirskoleopplæring våren 2018 og høsten 2018, jf. det 

som framgår av GSI pr. 1.10.2018. 

 

Som det er opplyst i hjelpeteksten i GSI for registrering av leirskoleopplæring, er det viktig å 

merke seg at hver elev kan kun registreres 1 gang i løpet av sine 10 år i grunnskolen. Det er 

kommunens ansvar å se til 

at registreringen av leirskoleopplæring i GSI fyller vilkårene for tilskuddsordningen, og at 

innrapportert elevtall for leirskole gir grunnlag for tilskuddstildeling. 

 

Tilskudd til leirskoleopplæring beregnes per halvår. Fordelingsfaktoren for tilskudd til 

leirskoleopplæring er 22 leirskoleelever pr. tilskuddsgruppe. 

 

Hele budsjettbevilgningen til leirskoleopplæring for 2018, 52,863 mill. kroner, fordeles på den 

samlede summen av kommunenes tilskuddsgrupper i 2018. På grunnlag av kommunenes 

registrering av leirskoleopplæring i GSI for 2018 gir dette en tilskuddssats på kr 19.622,- pr. 

tilskuddsgruppe i 2018. 

 

Tilskudd for våren 2018 og høsten 2018. 

Tilskuddet for våren 2018 baserer seg på den enkelte kommunes samlede antall leirskoleelever 

våren 2018 i GSI-statistikkens fane I-Diverse, rad 9. Etter å ha omregnet elevtallet til 

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-leirskoleopplaring/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-leirskoleopplaring/


tilskuddsgrupper à 22 elever, er antall tilskuddsgrupper multiplisert med tilskuddssatsen pr. 

gruppe for beregning av tilskuddsbeløpet til den enkelte kommune for leirskoleopplæring våren 

2018. 

 

Tilsvarende tilskuddsberegning er gjort for høsten 2018, basert på den enkelte kommunes 

samlede antall leirskoleelever høsten 2018 i GSI-statistikkens fane I-Diverse, rad 7. 

Vedtak om tilskuddstildeling til .............. kommune for 2018 

På grunnlag av ............. kommunes GSI-registrering pr. 1.10.2018 av leirskoleopplæring for 

våren 2018 og/eller for høsten 2018, har Utdanningsdirektoratet beregnet følgende tilskudd til 

................kommune for 2018: 

 

(HER KOMMER TABELL SOM VISER TILDELT TILSKUDD) 

 

Tilskuddet innvilges som et samlet tilskudd til leirskoleopplæring for 2018 til ............. kommune 

og utbetales til kommunens bankkonto ............. i løpet av desember 2018. 

Se vedlegg til tilskuddsbrevet for oversikt over av antall elever og grupper per semester. 

 

Andre vilkår for tilskuddstildelingen 

Tilsagnet om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i 

Statsbudsjettet for kap. 225 post 66 – Tilskudd til leirskoleopplæring for budsjettåret 2018. 

 

Det kreves ikke at ............. kommune avgir andre rapporter om leirskoleopplæringen enn det 

som framgår av Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Men kommunen er pliktig til å 

oppbevare regnskapsmateriell og annen dokumentasjon for leirskoleoppholdet, for eventuell 

kontroll. 

 

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i 

Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å 

kontrollere at tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 

om Riksrevisjonen. 

 

Dersom ................. kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med 

forutsetningen, eller på annen måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan 

Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve det tilbake. Ved feil utregning eller 

utbetaling av tilskudd kan det gjøres avregning i påfølgende tildelinger, eller tilskudd kan 

kreves tilbakebetalt. 

 

For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside 

 

Med hilsen 

Bjørn Erik Rasmussen  

avdelingsdirektør  

 

Svanhild Øvrebust Krohn 

seniorrådgiver 
 


