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HØRING NOU 2014:14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG. OSLO
KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE

Saksfremstilling:

Det vises til høringsbrev av 19.12.2014 fra Kunnskapsdepartementet, hvor NOU 2014: 14
Fagskolen - el attraktivl utdanningsvalg ble sendt på høring, se vedlegg 1.1høringsbrevet er det lenke
til NOU 2014114.

I august 2013 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som skulle foreta en gjennomgang av
fagskolesektoren. Utvalget avga sin innstilling til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
15.12.2014, og skal følges opp med en egen Stortingsmelding.

F agskoleulvalget trekker frem_følgende h0vedu2_‘/brdringer:

Fagskolens uklare plass og svake status i det norske utdanningssystemet

Arbeidslivets manglende «eierskap» til fagskolene
Behovet for åstyrke kvaliteten i fagskolene
Uhensiktsmessig og for svak styring av fagskolesektoren, herunder uhensiktsmessig
struktur
Utilstrekkelig finansiering gjennom et utilfredsstillende finansieringssystem

Utvalget har 49 forslag til tiltak som retter seg mot myndigheter, fagskolene og
arbeidsliv.

Utvalget foreslår blant annet:

Overføring av fylkeskommunale fagskoler til staten
Større og mer robuste fagskoler gjennom sammensläinger
Økte studentrettigheter
Yrkespedagogisk utdanning for undervisningspersonale i fagskolene
All finansiering skal skje via Kunnskapsdepartementet
Endringer i NOKUTs rolle overfor fagskolene.

Oslo kommune gir uttalelse til de punktene som er mest relevante for fylkeskommunen.
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Vedtakskompetansez
Uttalelsen avgis av byråden for kunnskap og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak:

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2014:14 F agskolen - el attraktivt
utdanningsvalg:

Generelt
Det har vært foretatt en grundig og omfattende gjennomgang av fagskolesektoren. Utvalget peker
på en rekke tiltak som vil være nødvendige for å styrke fagskolene, og fagskolenes plass i
utdanningssystemet. Fagskolene er i dag for lite kjent som utdanningsmulighet og kandidatene har
ikke gode nok muligheter til å bygge videre på sin fagskolekompetanse. De organisatoriske
rammene er ikke gode nok, og det er ikke godt nok samsvar mellom ansvar og myndighet slik
fagskolene er regulert i dag.

Det er behov for tiltak og virkemidler som kan styrke arbeidslivets eierskap til
fagskoleutdanningene slik at det blir bedre samsvar mellom fagskoleutdanningene og arbeidslivets
kompetansebehov.

Eierskap
Fagskoleutval get foreslår å igangsette en prosess med formål å overføre eierskapet av de
offentlige fagskolene til staten.

Oslo kommune gir sin tilslutning til forslaget om å overføre eierskapet av de offentlige fagskolene
til staten. Fagskolen representerer et viktig utdanningstilbud som vil kunne bli bedre ivaretatt med
statlig eierskap, på lik linje med høgskoler og universiteter. Utdanningssystemet må organiseres
og struktureres på en måte som sikrer kvalitet, helhet og sammenheng.

Statlig eierskap av de offentlige fagskolene forutsetter fortsatt tett samarbeid mellom fagskolene
og aktørene med regionalt og lokalt ansvar for næringsutvikling, slik at arbeidslivets behov for
kompetanse på fagskolenivå lokalt kan registreres og følges opp med utvikling av nye eller
justerte fagtilbud.

Dersom forslaget om statlig eierskap ikke gjennomføres, må fagskoleloven endres slik at
fylkeskommunene får samme styringsrett som innen videregående opplæring.

Finansiering
Utvalget mener at dagens finansiering av fagskolen har flere svakheter og har derfor utredet
alternative finansieringsordninger. Blant tiltakene utvalget foreslår er å samordne all
finansiering av fagskoler under en finansieringsordning som gjøres til et statlig ansvar lagt til
Kunnskapsdepartementet.

Oslo kommune støtter en slik løsning.

Med dagens finansieringsordning er det ikke tilstrekkelig midler til å utvikle nye fagskoletilbud.



Innføring av egen pro gramkategori for fagskoler i statsbudsjettet vil kunne synliggjøre fagskolen
bedre.

Reduksjon av antall fagskoler
Utvalget foreslår at det settes i gang en prosess med mål om å redusere antallet fagskoler slik at
det skapes robuste fagmiljøer og for å styrke kvaliteten på tilbudet.

Oslo kommune støtter forslaget.
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