
 

 

Høringsuttalelse om nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling ved 

private fagskoler og høyskoler 
 

NHO viser til høringsbrev som omhandler nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling ved private 
fagskoler og høyskoler.  

 

NHO mener at private fagskoler og høyskoler bidrar til dynamikk og nyskapning i 

utdanningstilbudet, og med dette også sparer samfunnet for store investerings- og driftskostnader. 
Det bør derfor være i samfunnets interesse å sikre private skoler forutsigbare og bærekraftige 

rammebetingelser. Samtidig er vi tilhengere av størst mulig grad av åpenhet og transparens i 

økonomi og drift og positive til ytterligere kontrollmekanismer for å sikre dette.  
 

NHO gir departementet støtte til følgende anbefalinger: 

 

 Det skal ikke kunne gjøres utdeling fra virksomhet som mottar statstilskudd. 

 Økt åpenhet og transparens bl.a. i form av noe økt rapportering og tydeliggjøring av styrets 

ansvar – som sikkerhet for at offentlig tilskudd benyttes på en best mulig måte. 

 Krav om segmentregnskap mellom den NOKUT-godkjente virksomheten og annen 

virksomhet. Vi støtter også departementets vurdering at det ikke er ønskelig med en 

regulering som kan hindre virksomhetenes helhetlige kvalitetsarbeid – noe som fort kan bli 

tilfelle dersom det stilles et krav om at NOKUT-godkjente virksomheten må drives 
innenfor et eget rettssubjekt, og at annen virksomhet må holdes utenfor dette rettssubjektet. 

 Det fortsatt må være mulighet for private fagskoler og høyskoler som ikke mottar offentlig 

tilskudd å få dekket sine kapitalkostnader i et rimelig forhold til risikoen de løper. 

 
NHO har innsigelser til følgende anbefalinger: 
 

 Krav om utbytteforbud for private fagskoler som ikke mottar offentlige tilskudd. Krav om 

utbytteforbud for private fagskoler som ikke mottar offentlige tilskudd. Et slikt forslag vil i 

praksis sette en stopper for etablering av nye og private innovative fagskoler og høyskoler 

og deres bidrag til den nødvendig omstillingen og kompetanseutvikling i norsk nærings- og 
arbeidsliv. Et utbytteforbud for private fag- og høyskoler vil i tillegg kunne skape 

presedens for andre sektorer og slik kunne få konsekvenser for store deler av 

verdiskapingen i Norge. Mange næringer nyter godt av offentlig godkjenning kombinert 
med at deres kunder på en eller annen måte blir subsidiert av offentlige midler. 

Eksempelvis vil dette gjelde store næringsområder som oljeindustrien, luftfart, bank og 

finans og ikke minst helse- og barnehagesektoren. 

 

 Forslaget om å forby private fagskoler og høyskoler å bruke framtidig inntjening til å 

betjene lån som oppstår gjennom oppkjøp. Dette vil motvirke regjerings uttalte politikk om 

strukturreform i universitets- og høyskolesystemet som har hatt til formål å skape færre, 
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mer robuste og faglig sterkere høyskoler og universitet. Tilsvarende vil gjelde for 
Fagskoleutvalget sin anbefaling om en konsolidering av fagskolesektoren.  

 

 Forslaget om å forby fagskoler og høyskoler å fritt kunne plassere midlertidig overskudds-

likviditet på markedsvilkår i andre skoler i samme system. Dette vil på tilsvarende vis 
sterkt redusere større utdanningssystemers muligheter til å utnytte fordelene og synergiene 

i et større sammenslått skolesystem. De enkelte skolene vil gjennom forskjellige faser ha 

ulike behov for likviditet – dels for å kunne foreta nødvendige investeringer i lokaler, 
utstyr og ansattes kompetanse, og dels for å kunne møte svingninger i studentmassen. Dette 

gjøres best ved at skolen som har kapital og/eller investeringsbehov låner fra skoler som 

har overskuddslikviditet. Alternativet vil være å enten låne eksternt, eller at hver enkelt 

skole må bygge opp en større egenkapital. Men da vil dette også kunne begrense 
investeringene som ellers ville kunne kommet studentene direkte til gode. 

 

 Forslaget om at styret før opptak skal konkludere med om man anser at virksomheten har 

god nok økonomi og likviditet til å gjennomføre påbegynt studieår. NHO anbefaler i stedet 
ekspertgruppens forslag om at en slik vurdering, og et slikt vedtak, skal gjøres i rimelig tid 

før studiestart. Mange private fagskoler og høyskoler ha løpende opptak fram til studiestart. 

Studentene har også rett til å trekke seg fra et studie fram til studiestart. Det er således først 
nærmere studieoppstart at skolen vil ha et godt og forsvarlig økonomisk 

beslutningsgrunnlag for å kunne vurdere videre drift. 

 

 
NHO viser for øvrig til Abelias høringsuttalelse for en mer utførlig tilbakemelding på de enkelte 

forslagene. 
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