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Deres referanse: 15/888. 
 
KFF representerer ca 125 private skoler, hvorav tre fagskoler og fire høyskoler. Fagskolene våre var 
tidligere godkjent under privatskoleloven og beholdt finansieringsordningen da de ble overført til 
fagskoleloven.  
 
KFF støtter målet om at tiltak skal redusere risikoen for at tilskudd og egenbetaling ikke kommer 
studentene til gode og øke sannsynligheten for å avdekke regelbrudd og iverksette reaksjoner. 
Samtidig vil vi presisere sterkt at det må gå an å stramme inn reglene om bruk av tilskudd og 
skolepenger uten å utvide rapporteringsplikten. Den er i dag svært krevende for små fagskoler. 
 
Ekspertgruppen foreslår å presisere vilkåret ”komme studentene til gode”. KFF vil advare mot et 
presiseringsnivå som blir så detaljert at det virker mot sin hensikt. Privatskolelovens tilsvarende 
formulering blir bl.a. brukt til å nekte naturbruksskoler å la bønder delta på deres kurs sammen med 
elevene og slik kunne dele sin erfaring med elevene, fordi skolens lærere da vil undervise personer 
som skolen ikke har fått tilskudd for. 
 
Mange av gruppens forslag vil ikke medføre noen endringer for våre skoler fordi de har statsstøtte og 
derfor allerede er underlagt mange av de foreslåtte reguleringene. Flere av innstrammingene er 
gjenkjennbare fra privatskoleloven. Intensjonen med forslagene er fornuftig, men ut fra erfaring med 
privatskoleloven vil vi advare mot å gi hjemler for altfor detaljerte forskrifter. Hvis utgangspunktet er 
mistenksomhet rettet mot skolens intensjoner, blir reglene ofte så rigide at de hindrer skolen i å 
bruke midlene til det beste for studentene. En unødig sterk begrensing av handlingsrommet kan 
redusere muligheten til å utvikle den pedagogiske virksomheten og dermed samfunnsbidraget.  
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