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ONF vil takk for anledningen til å avgi høringssvar på ekspertgruppens rapport ‘’Private 

høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste’’, og ser frem til videre tiltak fra regjerningen for 

å øke kvaliteten og tilliten til private aktører i utdanningssektoren. Da ONF er eneste 

organisasjon som organiserer fagskolestudenter og arbeider for deres rettigheter, setter dette 

oss i en særstilling rundt å formidle deres meninger og opplevelse av sin utdanning.  

 

Vår opplevelse er at studentene ønsker et klarere regelverk for hele tertiærsektoren, ikke bare 

innen fagskoleutdanning. Videre ønskes samme regelverk for private og offentlige 

institusjoner, slik at studentene unngår forvirring rundt hvilket regelverk som dekker hva. 

Som organisasjon ser vi et fellesskap blant studentene på tvers av fagretninger, 

offentlig/privat eierform og geografisk tilhørighet.  

Studentene ved private fagskoler påvirkes av den store variasjonen i egenbetaling mellom 

ulike institusjoner. Studenter ved offentlig eide fagskoler betaler ikke skolepenger, som de 

ved private fagskoler. Beløpet på skolepenger spenner fra ca. 27 000,- i året til 187 000,- 

(DBH Fagskolestatistikk). Rundt 45 % av studentene opplever ikke bedre arbeidsbetingelser 

etter endt utdanning (NIFU rapport 2013-40). Dette må tas i betraktning når en fastsetter 

rammebetingelsene rundt utdanningen.  

 

ONF støtter ekspertutvalgets premiss om at reguleringer skal virke forebyggende, heller enn 

etter-kontrollerende. Dette legger opp til en tillit til den private utdanningssektoren, som på 

fagskoleutdanning er majoriteten av tilbyderne. 

 

Ekspertutvalgets tilrådninger er i tråd med ONFs politikk og visjon for fagskolesektoren, og   

ONF støtter utvalgets tilrådninger som oppsummert under 1.6 i helhet.  

Vedrørende saken ‘’regulering av utdeling for institusjoner som ikke mottar statstilskudd, 

samt regulering i forbindelse med avvikling og opphør’’ støtter ONF utvalgets medlemmer 

leder Andreassen, Aune og Kirkebirkeland.  

 

ONF støtter utvalgets anbefaling til departementet, under punkt 5.2.1., om å utrede krav til 

medlemskap i studentsamskipnadene for fagskoler. I dag er flertallet av fagskolene ikke 

tilknyttet en studentsamskipnad. Dette påvirker fagskolestudentenes økonomiske situasjon i 

form av tapte velferdstjenester. Utfordringene knyttet til dette ble også belyst i 

Fagskoleutvalgets NOU-rapport. Det hele vitner om behovet for et samlet regelverk på tvers 
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av tertiær sektor, hvor studentenes interesser blir bevart uavhengig av hvilken institusjon de 

studerer ved.  

Videre i rapporten er punktene oppsummert diskutert på et saklig og godt vis med tilhørende 

bakgrunnsinformasjon og konsekvenser av tilrådningene. ONF støtter kapittel 5 og forslagene 

til lovbestemmelsene som helhet, med unntak punkt 5.3.4.3.   

 

ONF er i utgangspunktet positive til forslaget om å samle det økonomiske tilsynet med privat 

sektor hos NOKUT. Tilsyn med fagskoler er i dag avhengig av hvilken kanal fagskolen er 

finansiert av, og kan vanskeliggjøre muligheten for å føre et enhetlig økonomisk tilsyn med 

sektoren. Imidlertid kan det å delegere økonomisk tilsyn til NOKUT gi et betydelig sterkere 

virkemiddel ovenfor privat sektor enn offentlig, med mindre regelverket for tilsyn også kan 

utvides til å dekke offentlige institusjoner. Det er derfor nødvendig å tenke gjennom hvordan 

eventuelle nye oppgaver vil innvirke på NOKUTs fullmakter, slik at det ikke får et uheldig 

utfall for studentene gjennom at privat sektor blir strengere kontrollert enn den offentlige. 

Generelt må det være samme regelverk for både offentlig eide og private institusjoner, slik at 

tilsynsorganet har mulighet til å forsikre forsvarlig økonomisk drift uavhengig av eierform. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Malin Nøss Vangsnes     Silje Kjørholt    

Leder       Hovedtillitsvalgt i Landsstyret 
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