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          Oslo 09.09.2016 

         

 

 

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL REGULERINGER AV TILSKUDD 

OG EGENBETALINGFOR PRIVATE HØGSKOLER OG FAGSKOLER 

viser til høringsnotatet datert 12.05.2016. Forum for Kunstfaglig utdanning har i vår uttalelse 

valgt å fokusere på de forslagene der vi føler behov for aktivt å gi vår støtte. Øvrige kapitler og 

forslag tar vi til etterretning. 

Til kap. 8.4– Hva kan tilskuddet benyttes til 

Det er viktig for vårt skoleslag å styrke det langsiktige arbeidet med å kunne bruke egenbetaling 

på tvers av godkjente utdanninger. Vi representerer små nisje utdanninger som har vært i drift i 

svært lang tid. Skolene må vokte seg for å bygge ut urimelig stor administrasjon. 

Vi støtter forslaget i høringsdokumentet. 

 

Til kap. 9 Tillatt virksomhet i samme rettssubjekt – krav om 

økonomiske skille 

Departementet foreslår at nærmere krav til regnskapet fastsettes i forskrift. Departementet ber 

særlig om høringsinstansenes vurdering av om det bør stilles krav om at godkjent 

utdanningstilbud må drives i eget rettssubjekt. 
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FORUMs vurdering: 

At fagskoleutdanningen drives i eget rettssubjekt vil gjøre det enklere å sikre utdanningens 

kvalitet, inkl. studentenes rettigheter.  

Vi støtter at godkjente utdanningstilbud må drives i egne rettssubjekt, som stiftelser eller 

aksjeselskap. 

Til kap. 10 Utdelinger 

Departementet foreslår at dagens utdelingsforbud for institusjoner som mottar tilskudd 

videreføres. Utdelingsforbudet vil også omfatte enhver annen transaksjon som i realiteten 

innebærer at det utdeles gevinst fra selskapet til eieren. 

FORUM støtter alt. 1 – dvs. departementets forslag – om at det skal være utdelingsforbud.  

FORUM mener at fagskolevirksomheten skal drives et eget rettssubjekt, og at utbytteforbudet 

må gjelde for all virksomhet i dette rettssubjektet. Dvs. at fagskoler må kunne drive med 

kursvirksomhet og utleie av skolelokaler i fagskolens navn.  Kursvirksomheten må være knyttet 

til fagskolenes fagplaner og fagområder. 

Kap 13 Overføring av positivt årsresultat til senere driftsår 

Det er i dag ingen reguleringer i lov, forskrift eller tilskuddsbrev som regulerer private fagskolers 

adgang til å overføre et positivt årsresultat til senere driftsår. Dette gjelder både fagskoler med 

og uten tilskudd. 

Departementet mener at en for lav egenkapital utgjør et problem med hensyn til likviditet og 

soliditet. Også for høy egenkapital et problem med hensyn til risikoen for uttak av midler. Både 

for høy og for lav egenkapital kan dermed utgjøre et problem, samtidig som det er 

virksomhetens styre som best kan vurdere hva som er riktig størrelse på egenkapitalen. 

Departementet mener det ikke er et uforholdsmessig byrdefullt krav å pålegge institusjonene å 

redegjøre for denne informasjonen i note til årsregnskapet. 

Forumets vurdering: Det må være adgang til å overføre positivt årsresultat til senere driftsår. 

Mange av våres skoler drives som stiftelser. En stiftelse drives for «evigheten» og det må være 

mulig å overføre midler fra et godt år til et mindre godt driftsår. Overskudd i et driftsår må 

tilbakeføres til drift og egenkapital for å styrke utdanningen, gjøre skolen robust for fremtidige 

studenter. Positivt årsresultat bør redegjøres i note til årsregnskapet. 
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En manglende sak knyttet til reglene for tilskudd og egenbetaling 

Forumet støtter NFFL sitt innspill vedrørende et punkt som ikke er omtalt i høringssaken:  

 Hva med innpassing av studenter i en utdanning, og hvilke regler skal gjelde ved overgang 

mellom skoler og utdanningstilbud? Dagens fagskoleforskrift har bestemmelser om faglige krav 

og prosedyrer, men det mangler økonomiske regler. 

Forumet opplever bl.a. at reglene i Lånekassen ikke fanger opp slike situasjoner. Skolene får ikke 

rapportere korrekt inn dater knyttet til overganger, innpassing og fritak gjennom 

realkompetansevurderinger – og det er ikke regler som er tilpasset økonomiske forutsetninger 

og konsekvenser.  

Forum for kunstfaglig utdanning vil be om at disse forholdene blir avklart i det videre arbeidet 

med regelverket 

 Hvordan følger statsstøtten studenten ved overganger mellom skoler og beslektede 

utdanninger? 

 Hvordan rapporteres fritak, innpassinger og overganger til DBH/Lånekassen? 

 Bør slike forhold spesifiseres i årsrapporteringen fra skolene? 

Vi håper våre synspunkter vil være til nytte for det videre arbeidet med denne viktige saken. 

For FORUM for Kunstfaglig utdanning 

 

Ottar Gjerde 
Leder 
 
Einar Granum Kunstfagskole 
Direktør 
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