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Rapporten ”Organisering av fagskolestatistikk” – høring 

Det vises til høringsbrev av 26.03.2010, med høringsfirst fredag 25. Juni 2010 om en helhetlig 

statistikk for fagskoleutdanning. 

 

Det fremlagte forslag til at kunnskapsdepartementet skal ta initiativ til å danne Fagskolenes 

statistikkforum, at dette møtes snarlig, med sikte på å innføre et nytt rapporteringsregime 

allerede fra utdanningsåret 2010/2011, ble behandlet i styret ved fagskolen i Oslo (FiO) 

mandag 14. Juni 2010 som sak 19.02.10. 

 

Styret ved FiO uttaler enstemmig: 

 
19.02.10 Rapporten ”organisering av fagskolestatistikk” – Høring 

 

Vedtak 

I Høringsdokumentet om ”Organisering av fagskolestatistikk” vises det til at kunnskaps-

departementet nedsatte i september 2008 en arbeidsgruppe for å gi anbefalinger om hva slags 

data fagskoler henholdsvis med og uten offentlig tiskudd bør rapportere, samt foreslå hvordan 

rapporteringen skal organiseres og finansieres.  

 

Arbeidsgruppen frem la sin rapport 26. Februar 2010. 

 

19 april 2010 presenterte Statsråd Tora Aasland på Oppstartkonferansen for Nasjonalt 

fagskoleråd - mandat, de sentrale oppgaver og sammensetningen til dette råd. 

 

I mandatet heter det bla.: 

Foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid om forskning innenfor 

fagskolesektoren. 

 

Styret ved FiO er av den mening at denne sak om ”Organisering av fagskolestatistikk” skal 

oversendes det Nasjonale Fagskoleråd, som rette organ, til vurdering. 

 

Dette må ikke oppfattes som at styret ved FiO er av den oppfatning at organiseringen av 

fagskolestatistikk ikke er et område som er viktig, men styret ved FiO er av den oppfatning at 

når stortinget har besluttet at det skal opprettes et Nasjonalt Fagskoleråd og når det i mandatet 
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klart er bestemt at dette råd skal arbeide med de spørsmål om rapporten tar opp, vil det være 

meget uheldig at det iverksettes et slikt tiltak før dette Nasjonalt Fagskoleråd er etablert. 

 

Hvilke data som skal innsamles og måten dette skal organiseres på må det være opp til de 

parter som er representere i fagskolerådet å avgjøre. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 
Gunnar A. Stavnes   Terje Bogen /s/ 

Styreleder  FiO       Rektor FiO 
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