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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM FAGSKOLEUTDANNING 
 
LO viser til brev av 15. november 2006 og har følgende merknader. 
 
GENERELT 
LO finner endringsforslaget i fagskoleloven som utviklingsfremmede siden utdanningsnivået 
representerer realistisk og tilgjengelig videreutdanning for mange av våre medlemmer. Vi har 
forventninger til at den nye loven skal representere en politisk forankring av fagskolen som 
en integrert del i det norske utdanningssystemet. 
 
Fagskolene gir utdanning tilpasset arbeidslivets behov og skal ha et omfang som er 
nødvendig for at studentene skal tilegne seg den kunnskap og kompetanse som er målet med 
utdanningen, derfor er det viktig at arbeidslivets parter deltar i den videre utvikling av 
fagskolen. Det vil være naturlig at fagskolenivåets utvikling knyttes til et nasjonalt råd. LO 
foreslår Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), og minner om at 3-parts samarbeidet må 
være like relevant her som ved videregående skoles nivå. 
 
Forskrift for opptak til høyere utdanning har nylig vært på høring. Der har LO anført 
følgende: LO vil påpeke at det ikke er alle fagskoler som gir et utdanningstilbud med omfang 
på to år. Innenfor områder som i dag er kvinnedominerte, som helse- og sosialfagene, har 
fagskoletilbudet stort sett en ramme på ½ eller ett år. LO ser positivt på at det foreslås 
bestemmelser som bidrar til å åpne veien fra fagskolesystemet til høyere utdanning. Vi ber 
imidlertid om at departementet vurderer å nedjustere kravet om to års varighet, blant annet av 
likestillingsmessige hensyn, da det i realiteten ikke er forskjeller på utdanningens lengde 
fordi noen ordninger baserer seg på studiet mens andre vurderes på grunnlag av 
realkompetanse. 
 
MERKNADER TIL DEN ENKELTE LOVPARAGRAF: 
 
§ 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDER 
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Ordet ”korte” i 2. ledd bør sløyfes. Det blir senere i samme setning slått fast hva omfanget 
skal være. 
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§ 2 GODKJENNING 
LO ser det som positivt at tilbyder av fagskoleutdanningen under visse vilkår kan få fullmakt 
til å opprette og legge ned utdanningen. 
Forslag til revidert fagskolelov har imidlertid ikke det samme skille mellom offentlige og 
private utdanningsinstitusjoner slik vi finner i universitets- og høyskoleloven. I den loven 
forutsettes det at de offentlige utdanningsinstitusjoner får offentlig tilskudd mens private 
utdanningsinstitusjoner som godkjennes ”kan etter søknad til Kongen kjennes berettiget til 
statstilskudd…”. 
 
Fagskolelovens mangel på tilsvarende skille mellom offentlige og private kan åpne for at 
private tilbydere om noen år er de viktigste fagskoleaktører. Hvis de også blir 
institusjonsgodkjent, kan det føre til en økning av private tilbud uten de muligheter offentlige 
myndigheter (og partene i arbeidslivet) har for å delta i utformingen og vurdering av behov. 
Derfor er det nødvendig å markere en respektiv holdning til institusjonsgodkjenning av 
fagskoler inntil forholdet mellom offentlige og private aktører og finansiering av fagskole er 
nærmere avklart. 
LO mener det berettiget å stille spørsmål om hvilke erfaringer man har med NOKUT som 
godkjenningsinstitusjon for fagskoler og fagskoletilbud. LO savner en vurdering av NOKUTs 
rolle i denne sammenheng. 
 
§ 3 ORGANISASJON OG LEDELSE 
LO vil påpeke at representasjonen fra partene i arbeidslivet må ivaretas på et overordnet nivå. 
 
§ 8 OFFENTLIG TILSKUDD TIL FAGSKOLEUTDANNING 
LO kommer tilbake til tilskuddsordningen ved forslag til forskrift.  
 
§ 9 OM EGENBETALING 
LO er imot egenbetaling. 
Det normale er at utdanninger som gir statlige tilskudd ikke samtidig skal kunne kreve 
egenbetaling av studentene. I så fall skal egenbetalingen komme studentene til gode. 
Egenbetaling kan etter vår vurdering kreves hvis virksomhetene etterspør spesialtilpassede 
utdanningsmodeller som kan være kostbare. 
Bestiller må bære kostnadene.  
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