
NFFLs uttalelse til Prop. 1 S (2020–2021), postene under 

Kunnskapsdepartementets budsjett 
 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer fagskoler, friskoler og skoler godkjent 

etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven. I tillegg til eget høringsnotat, sender NFFL et høringsnotat 

sammen med Friskolenes Kontaktforum (FK). I notatet som sendes fra FK, løftes felles 

problemstillinger på tvers av de ideelle friskolene. I tillegg sender NFFL inn dette notatet fordi NFFL 

også representerer fagskoler, skoler godkjent etter kap.4 i voksenopplæringsloven og noen spesielle 

grupperinger av skoler blant friskolene. Derfor vil NFFL løfte noen saker for disse skolene spesielt i 

forbindelse med statsbudsjettet for 2021. 

Som begrunnet i høringsnotatet sendt fra FK, ber NFFL om at det settes av en søkbar pott for skoler 

som kan dokumentere økte kostnader i forbindelse med håndteringen av Covid-19. Ordningen må 

gjelde både fagskoler, friskoler og skoler godkjent etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven. NFFL er 

skuffet over at kunnskapsdepartementet ikke ser at mange av skolene er satt i en økonomisk 

krevende situasjon. Økonomisk kompensasjon av skolene må omfatte kostnader skolene hadde 

under stenging våren 2020 og behov som oppstår når skolene skal drive undervisning med strenge 

smitteverntiltak. Det utvidede plassbehovet og økt behov for vikarer og renhold, er eksempler på noe 

skolene er forberedt på at kommer til å bli en utfordring i lengre tid framover. 

Friskolene 

Som begrunnet i felles notat sendt fra Friskolenes Kontaktforum, mener NFFL at det er positivt at 

kapitaltilskuddet oppjusteres i Programkategori 07.20 Grunnopplæringa, Kap. 228 Tilskot til 

frittståande skular o.a., post 82, men at det er behov for en betydelig større opptrapping.  

Håndteringen av Covid-19 tydeliggjorde behovet for digitalisering i skolene. Det er positivt at 

friskolene fra og med revidert budsjett i 2020 ble inkludert i denne typen ordninger og ikke må vente 

på at dette blir en del av det generelle tilskuddsgrunnlaget. Det er positivt at friskolene også er 

inkludert i videreføringen av ordningen i 2021. 

Det er veldig positivt at de to toppidrettsskolene som til nå ikke har mottatt særskilt 

toppidrettstilskudd, innlemmes i ordningen under kap. 228, post 79 Toppidrett. Som departementet 

erkjenner, er det et behov for en fullstendig revidering av hele tilskuddsordningen. NFFL har i flere 

runder påpekt at tilskuddsordningen er utdatert og urettferdig. Stortinget ba i 2018 om en utredning 

av tilskuddet og en slik utredning ville tydelig vist urimelighetene i ordningen. Departementet har 

fortsatt ikke levert en utredning og skriver i budsjettforslaget at de er i dialog med skolene for å få på 

plass en ny modell. NFFL har ikke opplevd god informasjon eller dialog rundt dette arbeidet og 

forventer at NFFLs toppidrettsskoler (Haugesund Toppidrettsgymnas og Wang Oslo) inkluderes i 

arbeidet. En revidering av tilskuddet er viktig for å sørge for at toppidrettsutøvere skal kunne 

kombinere en idrettskarriere med skolegang. NFFL ber på vegne av våre medlemmer om at alle 

godkjente toppidrettsgymnas får en felles sats og at denne oppjusteres til kr.25.000 per elev. 

NFFL har i flere runder jobbet for å sikre framtida for tre mindre kulturarvskoler under kap. 228. 

Tilskot til frittståande skular o.a. Disse tre skolene er unike i norsk sammenheng og har tatt ansvar for 

å ivareta kompetanse og undervisning i mindre håndverksfag som av økonomiske og andre grunner 

kuttes i offentlig skole. Samtidig er økonomien til disse skolene så marginal at de hvert år må vurdere 

videre drift. De tre kulturarvskolene trenger en særskilt bevilgning for å kunne fortsette skoledrift 



og å ta ansvar for å videreføre den levende og immaterielle kulturarven. NFFL opplever at «alle» 

uttrykker støtte til å redde disse skolene, men at det dessverre ikke er vilje til å gjøre en reell 

prioritering økonomisk. NFFL vil sende inn et eget høringsnotat til Familie- og Kulturkomiteen for å be 

om at bevilges et grunntilskudd til disse skolene over Kulturdepartementets budsjett.  

Fagskolene 

Under programkategori 07.40 Høgare yrkesfagleg utdanning, Kap. 241 Felles tiltak for fagskular, ber 

NFFL om at det legges til rette for et felles nasjonalt studentombud og at det settes av midler til 

dette på statsbudsjettet for 2021. Pålegget om at alle fagskolene skal ha et studentombud byr på 

utfordringer for flere skoler. Også Organisasjon for Norske Fagskolestudenter og Nasjonalt 

Fagskoleråd har bedt om dette.  

Skoler godkjent etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven 

Under Programkategori 07.20 Grunnopplæringa, Kap. 228 Tilskot til frittståande skular o.a., Post 72 

Diverse skular som gir yrkesretta opplæring, beskrives støtteordningen for skolene som fra 1.januar 

2021 flyttes fra kapittel 4 i voksenopplæringsloven til kapittel 6A i friskoleloven. Det legges til at 

Oxford Research har gjennomgått tilskuddsordningen for disse skolene i 2020 og at 

Kunnskapsdepartementet nå vil vurdere hvordan evalueringen skal følges opp. Skolene under denne 

ordningen opplever en stor usikkerhet knyttet til dette og det er viktig at skolene får god og tidlig 

informasjon om hvilke konsekvenser dette kan få for dem og at skolene får mulighet til å påvirke den 

videre prosessen. 

NFFL etterlyser at det på lik linje med fagskoler og friskoler, også settes av midler til digitalisering til 

skolene godkjent etter kap.4 i voksenopplæringsloven. Disse skolene vil ha et tilsvarende behov for å 

digitalisere. Dette har blitt aktualisert for alle skoleslag ved tiltakene knyttet tilCovid-19. Dessverre 

opplever disse skolene ofte å bli glemt og å falle mellom to stoler når det kommer til tiltak og 

støtteordninger for de frittstående skolene. NFFL ber derfor om at det settes av midler og at disse 

skolene får tilgang på en tilskuddsordning for digitalisering. 

 

 


