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Høringsuttalelse – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2007-2008 
Forum for Kunstfaglig Utdanning vil komme med følgende kommentarer til det utsendt 
forslaget om forskrift: 
 
 

Kapittel 2 – statsborgerskap og tilknytning til Norge. 
 
Vi har ingen kommentarer til dette kapittelet. 
 
§ 4-2 – overgangsordning – kommentar: 
Vi støtter utvidelsen av overgangsordningen da mange skoler/tilbydere har ventet på en 
avklaring i forhold til endringer i fagskoleloven og ny privatskolelov før man foretar et valg 
om hvilken godkjenning man ønsker. Endelig lovtekst vil antagelig foreligge i løpet av 
senvinter 2007 og ingen utdanningstilbud vi ha mulighet til å kunne klargjøre søknader og 
oppnå eventuell godkjenning før skolestart høsten 2007. De fleste skoler/utdanningstilbud 
starter inntaksprosedyrene på denne tiden av året og det er derfor svært viktig at elever/ 
studenter fortsatt har mulighet til å søke lån og stipend i Statens Lånekasse, 
 
§ 35-1 – utdanninger det gis støtte til – kommentar: 
Ordlyden i denne paragrafen betyr i praksis at studenter kun kan få støtte til høyere utdanning 
dersom utdanningen finnes som en del av norsk BA eller MA grad som er godkjent under lov 
om universiteter og høyskoler. 
 
Dersom en student søker på et BA eller MA studium utenfor Norden som ikke finnes i Norge 
må søkeren selv dokumentere at utdanningen tilsvarer norsk grad eller del av norsk grad. 
Svært mange utdanninger finnes ikke i Norge da landet er for lite, men fagområdene må 
dekkes bl.a. ved utenlandsk arbeidskraft med høyere utdanning. Vi synes der er svært negativt 
at norsk ungdom ikke skal ha mulighet til å kunne ta utdanninger i utlandet med rett til støtte 
dersom utdanningen er kvalitetsgodkjent i det gjeldende landet. 
 
Denne ordningen treffer også studenter som har startet en utdanning i Norge ved skoler som 
har innfasingsavtaler med utenlandske studiesteder. I Norge er det enkelte tilbud ved tekniske 
fagskoler som kan innfases i høyere utdanning. Studenter ved norske utdanninger, også 
NOKUT godkjente fagskoleutdanninger vil ikke kunne oppnå en innfasing i høyere utdanning 
når utdanningen ikke finnes som godkjent norsk BA eller MA grad. Som eksempel vil vi 
nevne studietilbudet modelldesign ved Einar Granum Kunstfagskole hvor studenter etter ett år 
i Norge fortsetter 2. og 3. året i England ved offentlig godkjent høyskole og oppnår en BA 
grad i løpet av normert tid på 3 år. Dette gis nå ikke støtte til, betyr det at man underkjenner 
engelsk offentlig godkjenning eller at Norge ikke har behov for modellbyggere? 
 
 



FORUM FOR KUNSTFAGLIG UTDANNING* 
Postboks 2935 Solli, 0230 Oslo, Tlf.: 99 50 00 17, E-post: bjorn.lien@friskoler.no / bjolie@online.no  

 

*Einar Granum Kunstfagskole, Fabrikken Asker Kunstfagskole, Kunstskolen i Bergen, 
Kunstskolen i Rogaland, Nordland Kunst og Filmskole, Oslo Kunstfagskole, Strykejernet Kunstskole, 

Ålesund Kunstskole 

2

Med hilsen 
For Forum for Kunstfaglig Utdanning 
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