
 
 
Kunnskapsdepartementet 

Postboks 8119 Dep., 

0032 Oslo 

 

 

            Borgenhaugen, 02.09.2010 

 

 

 

 

Høringsuttalelse fra Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) i forbindelse med 

utkast til lov om studentsamskipnader 
 

Jeg viser til høringsbrev fra Kunnskapsdept. datert 20.07.10.  Rådet for fylkeskommunale 

fagskoler (RFF) står ikke oppført på listen over høringsinstanser, men dette er en sak som  

rådet er svært opptatt av. Vi har tidligere, så sent som 24.09.09 henvendt oss til departementet 

i sakens anledning.  Vår henvendelse den gang, følger vedlagt denne korte uttalelsen. 

Kort fortalt er vi opptatt av at loven blir tilpasset slik at den også gir rom for 

fagskolestuderende.  Fagskolene er nå definert som tertiærutdanning og vi mener derfor at det 

er rett og rimelig at denne studentgruppen også får mulighet for medlemskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Aud Larsen 

leder for RFF 

 

 

E-post: RFF-leder@fagskole.org 

Fasttelefon: 69 97 33 00 

Mobil: 926 25 770 

https://mail.sots.no/exchange/bit@fagskole.org/Sent%20Items/RFF_horing_studentsamskipnader_020910.doc.EML/Lokale%20innstillinger/Temporary%20Internet%20Files/OLK2F/RFF-leder@fagskole.org


 
 
Kunnskapsdepartementet 

Postboks 8119 Dep. 

0032 Oslo 

 

 

                   Bergen 24.09.09 

 

 

Medlemskap for fagskolestudenter i studentsamskipnaden  

 
Rådet for fylkeskommunale fagskoler – RFF, er et koordinerende organ som i første rekke 

skal bidra til kvalitetsutvikling av de fylkeskommunale fagskolene, samt samordne etter -

utdanningstiltak og informasjonstiltak.  

Vi ønsker i denne henvendelsen å ta opp spørsmålet om medlemskap for fagskolestudenter i 

Studentsamskipnaden på generell basis. 

 

Fagskoleutdanning er definert som en tertiærutdanning, en utdanning som ligger på nivået 

over videregående opplæring, og skal være et yrkesrettet alternativ til høgskole- og 

universitetsutdanning. Utdanningstilbudene skal være korte og yrkesrettede med varighet fra 

minimum ½ år til maksimum 2 år. Den er ikke forskningsbasert, men utdanningen involverer 

praktisk/teoretisk utdanning på høgere nivå. Fagskoleutdanningene skal godkjennes av 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT.  

 

Velferdstilbudene for fagskolestudentene er pr. i dag ikke som ønskelig. Det gjelder både 

helsetjenester, treningsmuligheter, velferdstilbud, barnehagetilbud, boliger, m.m. Høgskolene 

og universitetene har gjennom flere år bygget opp Studentsamskipnaden til å bli en veldrevet 

organisasjon som gir tilbud innenfor et bredt spekter av tjenester. En slik organisasjon har 

ikke fagskolestudentene. Det er et spørsmål om en slik organisasjon skal bygges opp for 

fagskolestudentene, eller om det kan vurderes om disse helt eller delvis skal kunne få nyte 

godt av de tjenestene som Studentsamskipnaden yter sine studenter. 

 

Medlemskap i studentsamskipnader er regulert i lov av 2007-12-14 nr. 116 - Lov om student -

samskipnader. Fagskolene er ikke omfattet av denne loven, og fagskoletilbyder har heller ikke 

et like omfattende ansvar for studentene som høgskoler og universiteter. Departementet åpner 

likevel for at det enkelte steder kan være aktuelt med tilknytning til studentsamskipnader for 

fagskoletilbydere. Departementet legger i en slik sammenheng opp til at det blir utarbeidet 

lokale avtaler mellom studentsamskipnaden og den enkelte fagskoletilbyder om tilknytning, 

betaling, m.m. 

 

Totalt var det pr. 01.10.08 ca. 3500 fagskolestudenter (heltidsekvivalenter) i de fylkes -

kommunale tekniske og maritime fagskolene. Økningen fra 2008 til 2009 er ca. 20%. I tillegg 

til dette tallet kommer studentene som studerer helsefag. Det er således et relativt høyt 

studenttall som i dag ikke har samme tilbud som studentene ved høgskoler og universiteter. 

 



RFF ønsker en dialog med Kunnskapsdepartementet for å vurdere mulighetene for 

medlemskap i Studentsamskipnaden for studentene i fagskolene. 

 

Vi ber om en snarlig tilbakemelding. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Torbjørn Tvedt 

Leder for RFF 

 

 

e-mail: torbjorn.tvedt@hfk.no 

Tlf.     : 55337802 

Mobil : 95070361  
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