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Høringsuttalelse – Forslag om midlertidig endring i 
friskoleloven – stopp for godkjenning av frittstående skoler 
– forslag om endring i fagskoleloven 
 
Vi viser til høringsbrev på Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider, og vil med dette avgi 
en høringsuttalelse om de foreslåtte midlertidige endringene av friskoleloven og i 
fagskoleloven. Vi benytter også anledningen til å gjøre oppmerksom på at listen over 
høringsinnstanser virker å være noe mangelfull. For eget vedkommende vil vi minne 
departementet om at Forum for Fagskoler (FFF) er organisert under Abelia. Denne 
organisasjonen representerer Abelia-medlemmene Næringsakademiet, IT-Akademiet, Noroff, 
Utdanningshuset og MI med 40 skoler over hele landet med over 4000 studenter. Vi har som 
kjent vært høringsinstans for fagskolene helt siden Bergutvalget leverte sin innstilling i 2000. 
 
Forum for Fagskoler vil spesielt understreke viktigheten av at det blir gjort en avklaring i 
forholdet mellom friskoler og fagskoler, slik departementet signaliserer i innledningen til 
forslaget til endringer. Vi har tidligere tatt opp den uheldige sammenblandingen av friskoler 
og fagskoler både med departement og Storting. Forum for Fagskoler finner det svært uheldig 
at ”skoler uten parallell i videregående utdanning” også kan godkjennes som fagskoler på 
høyere nivå. I tråd med dette vedtok Stortinget at en slik avklaring måtte foretas. 
 
Vi vil samtidig anmode departementet om å også å følge opp de andre vedtak som Stortinget 
har gjort i forbindelse med revisjon av Friskoleloven høsten 2004. Vi tenker da spesielt på at: 
”Komiteen ber departementet legge frem egen sak for Stortinget i løpet av 2005 med en 
avklaring av finansieringsordningen for alle godkjente fagskoler og med avklaring av 
forholdet mellom videregående skoler og fagskoler i tråd med komiteens merknader om disse 
to forhold.”  
 
Dette ble som kjent ikke gjennomført, men departementet lovet i alle fall å legge fram saken 
til våren 2006, noe også har Stortinget etterspurt ifm. Statsbudsjettet for 2006: 
”Komiteen viser til Innst. O. nr. 1 (2004-2005):  
Komiteen ber departementet legge frem egen sak for Stortinget i løpet av 2005 med en 
avklaring av finansieringsordningen for alle godkjente fagskoler og med avklaring av 
forholdet mellom videregående skoler og fagskoler i tråd med komiteens merknader om disse 
to forhold. 
Komiteen viser til at departementet her blant annet skal vurdere finansieringen for godkjente 
fagskoler, herunder muligheten for å tildele tilskudd til nye godkjente fagskoletilbud, og 
forholdet mellom friskoleloven og fagskoleloven. 
Komiteen har merket seg at departementet tar sikte på å legge frem en sak om dette 
spørsmålet.”  
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Som det går fram av disse vedtakene så er det en nøye sammenheng mellom den nødvendige 
avklaringen mellom fagskoler og friskoler og en finansieringsløsning for fagskolene. Det har 
nå gått to og et halvt år siden Lov om fagskoleutdanning ble vedtatt. Dersom den nye 
politiske ledelsen i departementet virkelig ønsker å satse på å gi all ungdom en lik rett til 
fagskoleutdanning, så er det viktig at de tar tak i saken nå, og ikke skyver den framfor seg 
som den forrige regjeringen gjorde. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen, 
Knut Erik Beyer-Arnesen 
Sign. 
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Paul Chaffey 
Sign. 
 
Adm. dir. Abelia 
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