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HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN "ORGANISERING AV 
FAGSKOLESTATISTIKK" 
 
Utdanningsetaten i Oslo kommune viser til brev om høring 26.03.2010 om rapporten 
”Organisering av fagskolestatistikk”.  
 
Innstillinger med kommentarer 
Utdanningsetaten i støtter høringens omtale om: 

 ”For Fagskolene er det svært ønskelig at rapporteringen fra fylkenes fagskoler skjer 
samlet, slik at en unngår dobbel og trippelrapportering.”  
Forslaget om utviklingen av en samlet rapportering støttes. Fylkene vil dermed unngå 
dagens praksis der en rapporterer til ulike statlige organer på ulike tidspunkter. 

 ”Fagskolene rapporterer inn til en sentral database”. Videre presiseres det ”De 
fylkeskommunale fagskolene rapporterer til VIGO, som igjen rapporterer til Statistisk 
Sentralbyrå”.  
Utviklingen av rapportering gjennom VIGO støttes. Dette vil kreve en videreutvikling 
av VIGO. Det er ønskelig at fylkene styrer VIGO lokalt og at informasjon overføres til 
en sentral database. Statlige organer kan dermed hente sin informasjon fra den sentrale 
databasen. 

 ”De private fagskolene rapporterer direkte til SSB og Lånekassen”.  
Presiseringen om at fylkeskommunene ikke pålegges et økt rapporteringsansvar utover 
egne studenter støttes. 

 Det foreslås at ”finansiering av den sentrale fagskoledatabasen DBH skjer gjennom 
Kunnskapsdepartementets budsjetter”. 
Forslag om finansiering støttes. 

 
Mulige konsekvenser ved innføring av gjestestudentordning 
Utdanningsetaten påpeker utfordringene som kan komme om det iverksettes 
gjestestudentordning mellom fylkene. Avhengig av finansieringsmodell vil fylkene ha ulike 
behov for innhenting av informasjon. Fylkene må kunne registrere og beholde i VIGO 
informasjon om alle egne studenter både de som er bosatt i Oslo og studenter fra andre fylker. 
Det kan bli behov for å innhente informasjon om studenter fra andre fylker som studerer ved 
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private fagskoler i Oslo og elever bosatt i Oslo som studerer ved private fagskoler eller i andre 
fylker. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Astrid Søgnen 
direktør 

Margaret Westgaard 
avdelingsdirektør 

  
  
 
 
 
 
Kopi til: Byrådsavdeling for kultur og utdanning 
Godkjent og ekspedert elektronisk. 


