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Høring - NOU 2014:14 Fagskolen - Et attraktivt utdanningsvalg  
 
 
 
Viser til brev av 19.12.14.  
 
Regjeringen har i august 2013 oppnevnt et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang 
av fagskolesektoren for å se på hvordan denne sektoren kan videreutvikles. 
 
Sametinget har følgende merknader til utvalgets utredning: 
 
Sametinget konstaterer at utvalget i sin utredning ikke har nevnt fagskoleutdanning for 
samisk elever.  
 
Sametinget er enig i utvalgets vurdering av at de offentlige fagskolene bør organiseres på 
samme måte som statlige universiteter og høyskoler og at Kunnskapsdepartementet er 
fagskolenes overordnede myndighet og eier. Sametinget er enig i at med staten som eier, 
kan være med på å sikre samiske elevers rettigheter til et likeverdig 
fagskoleutdanningstilbud, men utelukker ikke at andre eierforhold kan bidra til et godt 
opplæringstilbud for samiske elever på fagskolenivå. 

Utvalget foreslår at antallet på offentlige fagskoler skal reduseres til mellom 5 og 9. 
Sametinget mener at det da er spesielt viktig at departementet tar hensyn til, og legger til 
rette for at det skal eksistere et relevant fagskoleutdanningstilbud for de samiske elevene, 
det samiske samfunnet og det arbeidslivet har behov for.  

Sametinget vil at det i tildelingsbrevet fra departementet til fagskolene skal komme fram 
hvilke oppdrag skolene har overfor de samiske elevene.  
 
Sametinget har ikke tatt stilling til om antallet fagskoler er det riktige antallet. Sametinget 
mener at ved opprettelse av de 5-9 fagskolene, må det sikres at de samiske elevene får en 
relevant fagskoleutdanning. I de nasjonale fagrådene der de samiske fagene er, bør det 
være medlemmer som representerer disse fagområdene. 
 
Ved utarbeidelse av fag- og timefordelingsmodeller, skal det samtidig med de øvrige fagene 
utarbeides modell der faget samisk språk er med. 
 
Sametinget viser til våre merknader og ber departementet om at et relevant 
fagskoleutdanningstilbud for samiske elever blir ivaretatt i denne prosessen.  
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