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Forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning - høring 
 
Generelt 
 
Fellesforbundet ønsker å fremme og utvikle fagskolen siden utdanningsnivået 
representerer realistisk og tilgjengelig videreutdanning for mange av våre 
medlemmer. Fellesforbundet har derfor forventning til at den nye loven ikke bare skal 
omhandle ”administrativ” behandling av fagskolenivået, men også representere en 
politisk forankring av fagskolen som en integrert del i det norske utdanningssystemet. 
Partene i arbeidslivet må delta i videreutviklingen av utdanningsnivået. 
 
Systemet omkring fagskolen må være fleksibelt uten å forringe fornuftig 
kvalitetssikring av tilbydere og tilbud. Tilbudene må fremmes i nært samarbeid med 
partene i arbeidslivet og være økonomisk tilgjengelig for bedrifter og den enkelte.  
 
 
Til departementets vurderinger og forslag: 
 
3. Formål og virkeområde 
 
Fellesforbundet savner en forankring av fagskolens funksjon knyttet til det norske 
arbeidslivet i formålsbeskrivelsen. Det vil også være naturlig at fagskolenivåets 
utvikling knyttes til et nasjonalt råd, og Fellesforbundet foreslår Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring. For øvrig ingen merknader. 
 
 
4. Godkjenning 
 
Hvilke erfaringer har man med NOKUT som godkjenner av tilbud?  
 
Fellesforbundet savner vurdering av NOKUT som grunnlag for å foreslå videreføring 
av NOKUT som godkjenningsorgan. For Fellesforbundet er det viktig at 
godkjenningsorganet ikke bare har kompetanse i å vurdere kvalitet i utdanninger, men 
også kjenner fagskolens funksjon og kan være med å utvikle dette utdanningsnivået i 
forhold til vårt samlede utdanningstilbud og behov i norsk arbeidsliv. Kjennskap og 
samarbeid med partene i arbeidslivet er en forutsetning i så måte. 
 
Ellers har vi ingen merknader til endringer under § 2 om godkjenning. 
 
 
5. Organisasjon og ledelse 
Representasjon fra partene i arbeidslivet 
Fellesforbundet ønsker at partene i arbeidslivet skal ha en rolle der institusjoner 
godkjennes, og at det innhentes uttalelse fra relevante parter før enkelttilbud 
godkjennes 
6.Offentlig tilskudd til fagskoleutdanning 
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I første avsnitt i  6.2 sies det: 
” Loven tar videre utgangspunkt i at det som hovedregel er etterspørsel og 
betalingsvilje i markedet som styrer etterspørsel etter fagskoleutdanning. 
Departementet foreslår å videreføre disse hovedprinsippene.” 
 
Det foreslås tidligere i høringsutkastet, §1, å presisere begrepet yrkesrettet slik at det 
knyttes til behov i arbeidsmarkedet. Fellesforbundet mener det offentlige må 
gjennomføre en kartlegging i arbeids- og næringslivet om behovet for å bygge ut 
fagskolen. På bakgrunn av de behovene som kommer fram, bør fagskolen utvikles 
primært i retning av et offentlig eid og finansiert tilbud, sekundært med et generelt 
offentlig tilskudd til både offentlig og private tilbydere slik at ikke marked alene 
avgjøre hvilke tilbud som gis.  
Utdanningsnivået er aktuelt for en mengde fagarbeidere som i dag er henvist til å 
finansiere egen videreutdanning i sin helhet der andre grupper får større deler av sin 
utdanning finansiert av samfunnet. Som ledd i å fremme likebehandling og livslang 
læring, må et offentlig tilbud/tilskudd kunne påregnes ved siden av støtte til 
finansiering av livsopphold gjennom Lånekassen. 
 
§9 Om egenbetaling 
 
Egenbetaling av fagskole innebærer i praksis for mange fag og yrker at tilbudet 
finansieres av den enkelte fult ut gjennom skolepenger og andre egenbetalingsformer. 
Fellesforbundet ønsker at fagskolen skal bli økonomisk tilgjengelig for flere, primært 
gjennom offentlig eierskap. 
 
Ut fra samkjøring med privatskoleloven vil det være naturlig å pålegge private 
tilbydere at fagskole  
de samme restriksjonene som foreslås at skal gjelde i den nye privatskolekoven. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Faglig råd for naturbruk 

  


