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NOTAT: Notat om tilskud efter friskolelovens § 23, nr. 1

21. januar 2019

Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune kan efter friskolelovens § 23, nr. 1, beslutte
at yde tilskud til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger på frie grundskoler (friskoler og private
grundskoler). Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold. Det er frivilligt for
kommunen, om kommunen vil yde tilskud efter friskolelovens § 23, nr. 1.
Muligheden for at begrænse tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for SFO til bestemte skoler forudsætter, at
der foreligger et forvaltningsretligt sagligt grundlag til at foretage denne afgrænsning. Derudover er kommunen efter
det forvaltningsretlige lighedsprincip forpligtet til at behandle ensartede tilfælde ens.
Tilsynet har i en konkret sag udtalt, at en kommune lovligt efter friskolelovens § 23, nr. 1, kan give tilskud til
nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har
1
børn på andre privatskoler, såfremt der er en saglig grund til at begrænse tilskuddet til denne ene skole Tilsynet
anfører i udtalelsen, at det ved vurderingen af, om der foreligger en saglig årsag må tages udgangspunkt i
kommunens lovlige kriterium for at yde tilskud til den pågældende skole. I den konkrete sag – som omhandlede
tilskud til nedbringelse af skolepenge – fandt tilsynet, at en saglig grund for eksempel kunne være at sikre et bredt
og dækkende lokalt skoletilbud. Tilsynet anførte samtidig, at hvis en kommune har besluttet at yde tilskud til en
privatskole for at sikre et bredt og dækkende lokalt skoletilbud, så vil kommunen være forpligtet til at yde tilskud til
andre privatskoler i kommunen, hvis der i øvrigt er tale om situationer, der i alt væsentligt er ens.
Hvis der alene ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for SFO på bestemte frie grundskoler, skal der
således være en saglig årsag til at begrænse tilskuddet til disse skoler. Kommunalbestyrelsen skal således på et
forvaltningsretligt sagligt grundlag foretage en afgrænsning af den eller de tilskudsmodtagende skoler. Kommunens
lovlige kriterium for at yde tilskud, vil herefter være gældende for alle frie grundskoler, hvor der foreligger samme
kriterium for at yde tilskud, hvis der i alt væsentligt er tale om situationer, som er ens.
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Tilsynets vejledende udtalelse af 13. september 2007 om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole

