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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM 
FAGSKOLEUTDANNING 
 
 
Vi viser til brev fra departementet 15.11. 2006 og kommer her med Faglig råd for 
Elektro`s merknader til høringen. 
 
Forslaget til endringer i fagskoleloven er et godt grunnlag for videreutvikling av 
skoleslaget. Faglig råd for Elektro mener likevel at departementet kunne gått lenger 
og latt fagskolen bli en del av lov om universiteter og høgskoler. Loven bør da endre 
navn til: ”lov om universiteter, fag- og høgskoler.” Det er av avgjørende betydning at 
fagskolen fremstår med en tydelig innplassering i det norske utdanningssystemet. Det 
er en yrkesrettet utdanning ut over videregående nivå og sidestilt høyere utdanning. 
 
Departementet legger til grunn at fagskoleutdanninger ligger på et nivå over 
videregående opplæring og skiller seg fra utdanninger ved universiteter og høgskoler 
ved at de ikke har krav om at undervisningen er forskningsbasert. Vi er enig i en slik 
presisering og at fagskolene er en utdanning tilpasset arbeidslivets behov og skal ha 
det omfang som er nødvendig for at elevene skal tilegne seg den kunnskap og 
kompetanse som er målet med utdanningen. Avgrensingen på minimum et halvt 
studieår og maksimum to år synes i så måte å være hensiktsmessig.  
 
Ansvarsplasseringen i Kunnskapsdepartementet må være tydelig. Det må utvikles 
gode samarbeidsmodeller mot arbeidslivet slik at tilbudene som opprettes samsvarer 
med arbeidslivets behov. Det er viktig at etableringen av tilbud blir tilpasset behovet 
slikt at de ulike enheter får en størrelse og omfang som gjør de til robuste og stabile 
tilbydere over tid. Vi mener at trepartssamarbeidet i arbeidslivet bør utvikles til og 
også omfatte denne delen av høyere utdanning som i videregående utdanning.  
 
For å styrke "merkevaren" fagskole støtter vi forslaget om registrering i 
Enhetsregisteret. Det vil være et viktig element i arbeidet med å få fagskolen til å 
fremstå som et tydelig kompetansealternativ både for ungdom og for de som skal 
rekruttere.  
 
Vi støtter forslaget om etablering av styrer for de enkelte fagskolene og forutsetter at 
arbeidslivet vil gis en hensiktsmessig plass i styrene.  
 
Faglig råd for Elektro mener at det er av avgjørende betydning å få plass en 
finansieringsordning av fagskolene som likestiller dette skoleslaget med annen høyere 
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utdanning. Elever ved fagskolen skal etter vår mening ikke betale egenandeler for å ta 
utdanning der annen utdanning er gratis.  
 
Departementet bør nå starter arbeidet med å følge opp Stortingets ønske om å lage en 
finansieringsordning for fagskoleutdanningen. Den vil gjøre det lettere for studentene 
å se fagskolene som et reelt alternativ til høyskolene. Hvis flere søker til fagskolene i 
stedet for til høyskolene, vil det redusere frafallet fra høyskolene. Studentene blir mer 
tilfredse av tidligere og raskere å komme på rett spor i utdanningen. Dette vil ha en 
samfunnsmessig gevinst. Etter vår mening er dette derfor ikke et økonomisk 
spørsmål, men et fordelingsspørsmål. De samlede offentlige tilskudd til høyskolene 
og fagskolene trenger ikke å bli høyere enn i dag.  
 
 
 
 
For Faglig Råd Elektro 
Ragnar Gregersen 
Leder 
 
___________________________ 
Karl Gunnar Kristiansen 
Sekretær 


