
 
 
Høring: 
 
FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM FAGSKOLEUTDANNING 
 
 
Uttalelse 
 
 
 
NSLF har følgende kommentarer til en del punkter og paragrafer i forslaget: 
 
Finansieringsordningen 
 
Finansieringen av fagskolen må organiseres på samme måte som for annen 
høyere utdanning. Dette innebærer at økning i aktiviteten dekkes ved økte 
tilskudd til den enkelte skole. Finansieringen må basere seg på gjennomførte 
studier/fagskolepoeng 
ved den enkelte skole. 
 
§ 2 Godkjenning 
 
Dagens ordning med til dels lang godkjenningsprosedyre for opprettelse av 
nye tilbud må forenkles. NSLF støtter derfor  forslaget om at tilbyder under 
visse vilkår kan få fullmakt til å opprette og legge ned fagskoletilbud. Det må 
avklares nærmere hvem som i dette tilfelle regnes som tilbyder. NSLF ser det 
videre som en selvfølge at fagskoler skal ha et tilfredsstillende system for 
kvalitetssikring og støtter departementets forslag her. 
 
§ 3 Organisasjon og ledelse 
 
Slik forslaget til lovtekst er utformet, kan situasjonen for de fylkeskommunale 
skolene bli noe uklar. Etter forslaget er styret gitt ansvar for tilsetting av 
administrativ og faglig ledelse og er i tillegg gitt instruksjonsmyndighet når det 
gjelder den daglige driften. I de fylkeskommunale fagskolene er det i dag 
arbeidsgiver/skoleeier som tar seg av dette, dvs fylkestinget. Dette kan føre til 
uklarheter og uheldige situasjoner, og det kan være et spørsmål om ikke 
dette må avklares, f eks ved forskrift til loven. 
 
§ 9 Om egenbetaling 
 
NSLF støtter departementets forslag. Det hender at næringslivet etterspør 
spesialtilpassede utdanningsmodeller, og disse kan være kostnadskrevende. I 
slike tilfelle må skolene kunne kreve tilskudd fra bransjen, men også kunne 
kreve en begrenset egenbetaling fra studentene. 
 



§ 10 Beskyttelse av betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning 
 
NSLF støtter forslaget om å lovbeskytte betegnelsene fagskole og 
fagskoleutdanning. 
NSLF mener videre at den som fullfører 2-årig godkjent fagskole må gis en 
enhetlig tittel, og vi foreslår fagskolekandidat. Dessuten bør det gjennomføres 
at alle som er under utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter  får 
fellesbetegnelsen student. 
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