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Samarbeid om fagskolen – uttalelse fra fylkeskommunene på Østlandet 

Østlandssamarbeidet er et frivillig politisk og administrativt samarbeid med deltakelse fra 

fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og 

Østfold. Fylkeskommunene (unntatt Oslo) har i vår hatt drøfting og politisk behandling av  

fagskolespørsmål. På bakgrunn av dette har først fagpolitisk utvalg opplæring (09.05.14) og så   

kontaktutvalget  behandlet sak om samarbeid om fagskolen (sak 12/14 i møte 13.06.2014). 

Kontaktutvalget består av fylkesordfører /fylkesråd /byrådsleder sammen med opposisjons-

politiker og fylkesrådmann / kommunaldirektør fra de åtte fylkeskommunene. 

 

Østlandssamarbeidets kontaktutvalg har gjort følgende vedtak om utvikling av fagskolen: 

 
1. Østlandssamarbeidet  ber  nasjonale myndigheter sørge for  

 
a) «sømløse overganger» etter europeisk mønster  mellom skoleslag i høyere utdanninger  inklusive 

fagskoleutdanninger,  jamfør initiativ fra fagskolene på Østlandet om forprosjekt for 
«yrkeshøgskole», 

b) tilrettelegging slik at studentenes oppnådde fagskolepoeng kan veksles om til studiepoeng, 
c) forenkling og effektivisering av godkjenningsrutiner i NOKUT, slik at næringslivets og fagskolenes 

behov for å kunne skreddersy utdanninger innen rimelig tid ivaretas.  
d) regelendring slik at godkjenning av fagskoletilbud kan være felles for offentlige fagskoler i flere 

fylker, 
e) et bærekraftig finansieringssystem for fagskoler, der budsjettrammer fastsettes ut fra ferske 

studenttall. Tilskuddet må tilsvare faktiske kostnader inklusive administrative oppgaver. Det må 
tas hensyn til at fagskolene har et særskilt ansvar for utvikling – jamfør at lokale, regionale og 
nasjonale opplæringsbehov i næringsliv og samfunn skal ivaretas. For nye fagskoletilbud bør 
forskuttering av budsjettmidler bli mulig, 
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f) en varig ordning for helsefagtilbudene slik at fagskoleutdanninger som inngår i Omsorgsplan 
2015 og Kompetanseløftet ikke stopper opp, jamfør midler fra Helsedirektoratet til 
fylkeskommunene  for finansiering av helsefagtilbudene gjennom private eller offentlige 
tilbydere. 
 
 

2.  Henvendelsen sendes Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet, Stortingets 
utdanningskomite og fagskoleutvalget (Grund-utvalget), med kopi til landets fylkeskommuner, 
styrene ved fagskolene på Østlandet, KS,  Nasjonalt fagskoleråd og Rådet for offentlige fagskoler. 

 
 

3. Kontaktutvalget ber om at styret i KS tar opp punktene nevnt ovenfor og følge dem opp i KS sine 
møter med Regjering / departement.  
 

 

Til orientering så er prosjekt «yrkeshøgskole»  et initiativ fra styrene ved alle fagskolene på 

Østlandet. Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold 

fylkeskommuner har bevilget prosjektmidler for å utarbeide et forslag til videre utdanning for 

fagskolekandidater som ønsker dette, med utgangspunkt i den praktiske og tekniske utdanningen 

disse har gjennom fagbrev og fagskole.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Ole Haabeth        

Kontaktutvalgets leder      Inge Brørs   

                                                                                               Sekretariatsleder 

 

 

 

 

Vedlegg:  Sak og vedtak i Østlandssamarbeidet bygger som nevnt på politisk behandling i 

fylkeskommunene og ett av saksframleggene, fra Akershus, legges ved til orientering.    
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