
Uttalelse fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) i forbindelse med statsbudsjettet for 

2019:  

Svak politisk interesse for et rikt skolemangfold 
 

Statsbudsjettet for 2019 har dessverre få overskrifter som viser politisk vilje i de sakene som er 

viktige for frittstående skoler i Norge. NFFL hadde ventet tydeligere politiske grep for å sikre et godt 

og mangfoldig skoletilbud. 

Først og fremst vil NFFL beklage at det heller ikke dette året ble gjort noe med det særskilte 

toppidrettstilskuddet. I over ti år har NFFL løftet denne saken og muntlig fått støtte fra alle politiske 

hold. Samtidig skjer det ingen endringer når høsten kommer og et nytt budsjett legges fram. NFFL vil 

fortsette å kreve at våre framtidige toppidrettsutøvere skal få en god videregående utdanning. Dette 

skal sikres med et særskilt tilskudd til godkjente toppidrettsgymnas og slike tilskudd har vært tildelt 

skoler siden 2009. I 2018 er det på høy tid å revurdere prinsippene og nivået på disse tildelingene. 

Elevtallet ved skolene har endret seg mye siden 2009 og NFFL mener det er et stort problem at 

tilskuddet ikke baseres på elevrapporteringen til Utdanningsdirektoratet per 1.4. hvert år. I tillegg til 

fordelingskriteriene, må nivået på tilskuddet heves. NFFL mener tilskuddet må opp på kr.25.000 per 

elev. Disse endringene vil bidra til en mer rettferdig og forutsigbar fordeling av midler.  

NFFL er glade for at regjeringen fram til nå har ønsket å løfte fagskolesektoren og at yrkesfag har 
vært utpekt som et satsningsområde – blant annet med tiltak og midler til å bedre 
yrkesfaglærerutdanningen i statsbudsjettet for 2019. Imidlertid er det en stor bekymring at 14 
mindre fagskoler fra og med 2021 ikke lengre skal få tilskudd direkte over statsbudsjettet. Fra 2020 
blir det opp til den enkelte fylkeskommune å finansiere disse skolene. Dette er små skoler med et 
nasjonalt nedslagsfelt, som ivaretar smale fag blant fagskolene. Skolene skal være sikret finansiering 
over statsbudsjettet til og med 2020, men NFFL er bekymret over å ikke se skolene nevnt i budsjettet 
for 2019. NFFL er også bekymret for framtida til disse skolene når de ikke lengre er sikret over 
statsbudsjettet etter 2020. Når det kommer til høyere yrkesfaglig utdanning, mener NFFL også at det 
er beklagelig at stipendordningen legges om slik at 15 prosent av lånet ikke gjøres om til stipend før 
graden er fullført. Regjeringen bør vurdere andre tiltak for å øke andelen som fullfører en grad og 
ikke straffe studenter som for eksempel får barn eller tilbud om jobb underveis i utdanningen. 
 
NFFL beklager at det videregående utdanningsprogrammet Naturbruk får redusert støttesatsene 
med 9 prosent i neste års statsbudsjett. (Dette er en konsekvens av redusert tilskuddsgrunnlag for 
friskolene som følge av en endret økonomisk situasjon i offentlige skoler). 9 % er en stor reduksjon i 
støtten og slike store, årlige svingninger gjør det krevende å drive skole på en forsvarlig måte. NFFL 
krever at Kunnskapsdepartementet snarest ser på muligheter for å gjøre noe med denne situasjonen 
og å vurdere endringer i tilskuddsmodellen for friskolene for å sikre forutsigbarhet.  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort en omfattende utredning av hvordan friskolene kan få 
innlemmet kapitalkostnader i tilskuddsgrunnlaget. Dette er i hovedsak kostnader skolene har i 
forbindelse med å eie eller å leie bygg og utgjør for mange skoler er stor utgiftspost. Utredningen har 
KD gjort etter anmodning fra Stortinget. Dessverre har regjeringen i statsbudsjettet kommet fram til 
å videreføre dagens ordning. Utgifter friskolene har til kapital og husleie, dekkes ikke innenfor 
dagens støtteordning. KD viser til at alternativene de har utredet er for kostbare eller for 
administrativt krevende. Dette er skuffende og gir friskolene svært krevende betingelser for videre 
skoledrift. 
 
 


