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Forslag til endringer i statsbudsjettet 2020 (Prop. 44 S (2020–2021) Endringer i
statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer friskoler, frittstående fagskoler og
skoler godkjent under kap.4 i voksenopplæringsloven. NFFL ønsker med dette å komme med et
innspill på på kap. 228 Tilskudd til frittstående skoler mv, Post 85 Kompensasjon for merutgifter
knyttet til covid-19.
NFFL er glade for at regjeringen har sett alvoret i situasjonen som skolene nå står i med håndteringen
av covid-19 og at regjeringen derfor foreslår å kompensere friskolene for merkostnader de har hatt i
2020.
NFFL representerer også skoler godkjent under kap.4 i voksenopplæringsloven. Dette er Kragerø
Kunstskole, Oslo Fotokunstskole, Strykejernet kunstskole og Norsk Yrkesdykkerskole. Skolene som er
godkjent under kap.4 i voksenopplæringsloven har på linje med friskolene og fagskolene hatt økte
utgifter i denne perioden. Mens fagskolene har fått en utvidet pott for utviklingsmidler hvor de blant
annet kan søke om midler til digitalisering og friskolene har fått bevilget støtte til digitalisering og
direkte kompensasjon for merutgifter i forbindelse med covid-19, opplever kap.4-skolene å ikke få
noen kompensasjon for de økte kostnadene de opplever i den pågående pandemien.
NFFL har tidligere bedt om kompensasjon for både fagskolene, friskolene og kap.4-skolene. NFFL er
skuffet over at kunnskapsdepartementet ikke ser at også kap.4-skolene skolene er satt i en
økonomisk krevende situasjon og ber om at dette følges opp. En 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 under den pågående pandemien. 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.
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 kap.4-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 også får tilgang på en tilskuddsordning for digitalisering.

