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Via Kunnskapsdepartementets hjemmesider er Universitets- og høgskolerådet blitt kjent med
høring om rapporten "Organisering av fagskolestatistikk". Selv om UHR ikke står på listen
over høringsinstanser, er det likevel ønskelig å formidle noen kommentarer til rapporten.

UHR er enig i at det er behov for bedre statistikk når det gjelder fagskoleutdanning. Vi mener
også det er klokt å bruke en databaseleverandør som allerede er leverandør av annen statistikk
som angår utdanning. UHR har derfor ingen merknader til forslaget om å bruke Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) som databaseleverandør til fagskolestatistikken.

UHR har imidlertid noen betenkeligheter når det gjelder å integrere fagskolestatistikk i
databasen for høyere utdanning (DBH). DBH er en database for høyere utdanning, ikke for all
tertiær utdanning.

Selv om både høyere utdanning og fagskoleutdanning deflneres som tertiære utdanninger, har
de hvert sitt lovverk. Et sentralt kjennetegn ved fagskoleutdanning er at den skal være
yrkesrettet. Det er ikke krav om at utdanningen skal være forskningsbasert, det er ikke krav
om formidling og det stilles ikke krav om at fagskoler skal ha utdanning som sin
primærvirksomhet.

Høyere utdanning skal være forskningsbasert, det skal drives formidling, og institusjonene har
klare phkter som fremgår av lov om universiteter og høyskoler.

UHR er bekymret for at skillet mellom fagskoleutdanning og høyere utdanning ikke vil
komme klart nok fram i statistikker og rapporter som genereres fra en felles DBH-base. UHR
mener derfor at det bør opprettes en egen base for fagskoleutdanning, men at NSD må ha
driftsansvar for en slik base. Det vil bidra til å forhindre unødvendige misforståelser når det
gjelder hvilke utdanninger rapportene og statistikkene gjelder.

DBH inneholder i dag flere parametre enn de som er forslått brukt i fagskolestatistikken. De
definisjonene av parametre eller data som er i DBH i dag, kan trolig også brukes der det er
aktuelt i en database for fagskoleutdanning. Det vil gjøre statistikken over
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fagskoleutdanningene mer anvendelig. UHR har ingen innvendinger til at disse basene gjøres
konvertible, dersom departementet har behov for det. UHR forutsetter at det vil komme klart
frem at de produserte statistikkene gjelder de to tertiære utdanningstypene, og at skillet
mellom dem fremkommer.
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