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Høring - forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning 

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til brev av 28.11.2006 der SSB som høringsinstans bes om 
synspunkter på forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning. 
 
SSB kommenterer forslaget i lys av SSB sin oppgave og ansvar - å produsere data, statistikk og 
analyser, og på den måten gi bidrag til det kunnskapsgrunnlaget som forvaltningen og samfunnet 
ellers trenger (jf statistikklovens § 3-1).  
 
SSB ser det som meget positivt at betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning blir beskyttet i lovs 
form. 
  
I forbindelse med godkjenning av fagskoleutdanning vil vi påpeke viktigheten av at departementet 
eller den instans departementet utpeker ajourholder populasjonen av institusjoner som tilbyr slik 
utdanning. Det er nettopp utviklet en ny standard for næringsgruppering – NACE-standard hvor 
fagskoleutdanning er skilt ut med egen kode. Alle institusjoner som tilbyr fagskoleutdanning og 
som er innmeldt i Enhetsregisteret vil tildeles denne næringskoden. For at SSB, som leverandør av 
offisiell statistikk, og også departementet selv skal kunne håndtere hele massen på et kvalitativt 
godt grunnlag er det nødvendig at populasjonen til enhver tid er så à jour som mulig. 
 
SSB vil videre bemerke, at i den grad det er ønskelig å bruke elevenes valg av utdanning 
sammen med annen bakgrunnsinformasjon i statistiske analyser og indikatorer, er man avhengig 
av at dette valget registreres på individnivå i en form som lar seg rapportere og koble sammen 
med andre individopplysninger. SSB vil kunne innhente alle disse opplysningene med hjemmel i 
statistikkloven, men i den grad departementet selv har behov for analyser og tilgang til data på 
lavere nivå, må det sørges for at slik innhenting er hjemlet i loven. Hjemmel for innhenting av 
slike opplysninger bør ivaretas i Lov om fagskoleutdanning slik det er ivaretatt for 
grunnopplæringa i Opplæringsloven § 14 - 1 fjerde ledd og i forskrift til opplæringsloven § 2-2. 
Også i friskoleloven er dette forholdet ivaretatt i § 7 – 2 femte ledd.  
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