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Høring – Forslag om midlertidig endring i friskoleloven – stopp for godkjenning av 
frittstående skoler – forslag om endring i fagskoleloven. 
 
Høringsbrev av 16.12.05 
 
 
 
Innledende kommentarer om Norges Trelastskole – Norges Byggskole 
 
Norges Byggskole er en skole som tilbyr teknisk fagskole og annen fagundervisning for 
byggenæringen. Læringsvirksomheten retter seg spesielt mot treindustri og trebyggeri. 
 
Skolen ble opprettet ved Stortingsvedtak 21. mai 1953, og det første teknikerkurset etter 
godkjent skoleplan ble avholdt i skoleåret 1958/1959. Treteknikerutdanningen ble fra 1972 
utvidet til 2 år. Ved innføringen av ”Lov om videregående opplæring” i 1974 ble 10 -15 
skoler direkte underlagt staten. Norges Trelastskole var en av disse.  
 
Den statlige driften fortsatte frem til 31. desember 1990 da skolen etter ønske fra 
departementet ble overført til Stiftelsen Norges Trelastskole med Trelastindustriens 
Landsforening og Norsk Treteknisk Institutt som opprettere. Stiftelsen endret i 1997 navn til 
Stiftelsen Norges Byggskole. 
 
Læreplanene ved den 2 årige teknisk fagskolen er revidert ved flere anledninger siste gang i 
1999. Byggskolen har i 2004/2005 utarbeidet nye studieplaner som nå ligger til godkjenning i 
NOKUT. 
 
Stiftelsen Norges Byggskole mottar tilskudd til driften av teknisk fagskole over statsbudsjettet 
kapitel 228, post 70. Fjernundervisningsvirksomheten ved Byggskolen mottar tilskudd over 
kapitel 254 post 71. 
 
Bakgrunn for høringsuttalelsen fra Norges Byggskole   
 
Basisvirksomheten ved Byggskolen er fagopplæring og fagskoleutdanning for tremekanisk 
industri, byggevarehandel og trebyggmarkedet. Fagskoleutdanningen har bred forankring i 
den nasjonale strategien om å øke forbruket av tre, spesielt innenfor byggenæringen. 
Byggskolen er ”spydspiss” for etter- og videreutdanning i treteknikk for hele den angitte 
verdikjeden.  I denne rollen har Byggskolen ingen paralleller i den offentlige skolen der 
tilsvarende utdanning er nedlagt eller sterkt begrenset. 
 
For å sikre nødvendige utdanning, kompetanseheving og utvikling innen treteknikk har 
Byggskolen satset på 3 strategiske tiltak: 
 

- Samarbeid med utdanningsaktører i Sverige for å sikre tilstrekkelig rekruttering av 
elever og studenter slik at det blir mulig å drifte varige og forutsigbare 
opplæringstilbud for treteknikk. 
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- Viderutvikling av fagskoleutdanningen ved Byggskolen og ”yrkesutbildningen” ved 
Hammarø Utbildningscenter ved Karlstad. De 2 skolen tilbyr i fellesskap opplæring og 
studier for norske og svenske elever, lærlinger og studenter. 
 

- Økt samarbeid med universiter og forskningsinstitusjoner gjennom nettverket Treforsk  
som består av: NTNU, UMB, Byggforsk, Skogforsk, Treteknisk Institutt og 
Byggskolen.  

 
Byggskolen har i november 2005 søkt NOKUT om godkjenning for 3 studietilbud på 
fagskolenivå. Godkjenning forventes å foreligge i april 2006. Disse studietilbudene samt et 
fortsatt tilskudd til fagskoleutdanningen over statsbudsjettet er forutsetninger for å kunne 
opprettholde Byggskolen som spydspiss for treteknikk og økt bruk av tre. 
 
Kommentarer til forslaget av 26.12.05   
 
Punkt 3 nederst på siden: ”Departementet foreslår at fagskoleloven endres, slik at det kun vil 
være friskoler som er godkjent etter fagskoleloven innen 16.desember 2005 som skal ha 
tilskudd etter regler i friskoleloven.” 
 
Punkt 4 siste avsnitt: ” Friskoler som blir godkjent av NOKUT etter tidspunktet for 
ikrafttredelse, vil ikke lenger ha rettskrav på støtte etter friskoleloven dersom de ønsker å 
drive sin virksomhet etter fagskoleloven.” 
 
Dette kan i sin ytterste konsekvens bety at våre fagskoletilbud som ligger til godkjenning i 
NOKUT ikke kan rekruttere studenter fra 2006 eller senere. Dette vil sette Byggskolen og 
dens målgrupper i en vanskelig situasjon.  
 
Konklusjon  
 
Norges Byggskole ber om at man ikke foretar endringer som kan få negative konsekvenser for 
utdanningen innen treteknikk i Norge. 
 
Skoler av Byggskolens type som ”bransjeskole” og utviklingsaktører bør derfor fortsatt 
oppebære tilskuddet for sin fagskolevirksomhet inntil en ny og permanent lov blir vedtatt. 
  
 
Med vennlig hilsen 
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