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Høringssvar NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg 

Forum for kunstfaglig utdanning, FORUM, viser til høringsbrev av 19. desember 2014 der 

Kunnskapsdepartementet ber om høringsuttalelser i forbindelse med Fagskoleutvalgets innstilling, 

NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg 

Forum for Kunstfaglig Utdanning består av kunstskoler organisert under fagskole- og 

voksenopplæringsloven kap. 4, de fleste skolene er også medlem av Norske Fag- og Friskolers 

Landsforbund, NFFL  

FORUMS merknader til de ulike forslagene : 

Myndighet til akkrediterte fagskoler om opptakskrav   

FORUM viser til NFFL sin merknad på dette punktet. Vår skoleslag understreker sterkt at dette kravet 

må inneholde realkompetansevurdering og bruk av opptaksprøver og eventuelle forkurs.  

Studentrettigheter og status 

Fagskoleloven og studentsamskipnadsloven må endres slik at studenter og fagskoler blir knyttet til 

samskipnader – slik at studentene sine rettigheter blir styrket. 

Akkrediterte fagskoler og krav til disse 

Kapittel 4 i dagens tilsynsforskrift for fagskoleutdanninger definerer kravene til å få godkjenning av 

fagområde og dermed rett til oppretting av nye utdanninger og videre utvikling av etablerte 

utdanninger. FORUM forventer at kravene til å kunne bli akkreditert fagskole vil ligge om lag på det 

nivået som dagens tilsynsforskrift beskriver.  

FORUM støtter utvalgets forslag om at akkrediterte fagskoler må ha både faglig myndighet og tilgang 

på offentlig finansiering, men vi er ikke enig i at det skal legges føringer på størrelsen for å kunne bli 

akkreditert. Dette vil kunne få svært negative konsekvenser for skoleslaget. 

Nasjonale fagorganer og kvalitetsordninger 

FORUM støtter forsalget om å styrke rollen til det nasjonale fagskolerådet – Forum for kunstfaglig 

utdanningen bør også styrkes som en samlende og koordinerende fagaktør aktør innen visuell kunst. 

Ny finansieringsordning 

FORUM mener at private kunstskoler som i dag mottar statlig driftsstøtte må kunne fortsette med det, 

selv om de ikke velger å bli akkreditert som skole. Disse skolene har alle vært gjennom en 

godkjenningsprosedyre i NOKUT, og de fyller derfor dagens krav til å motta statsstøtte.  De bør derfor 

beholde statsstøtten for det allerede godkjente studietilbudet.  

For styret i Forum for kunstfaglig utdanning.  
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