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HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM 
FAGSKOLEUTDANNINGER 
 
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund representerer 40 frittstående skoleeiere, med 57 
medlemsskoler. Av disse har 13 skoler godkjenning av utdanningstilbudene i Statens 
Lånekasse, mens 3 skoler ikke har fått noen offentlig godkjenning ennå, p.g.a. lovendringene 
som ble vedtatt i 2006. 20 av skolene har godkjenning som 6A-skoler eller etter regelen for 
såkalt ”kvantitativt behov”. Dvs. at de tilbyr opplæring på et videregående nivå, etter planer 
som ikke benyttes eller finnes i offentlig videregående skole. Samlet representerer vi altså 36 
skoler med opplæring på et videregående nivå. Pr. dags dato har 4 av skolene fått søknad om 
fagskoleutdanning godkjent av NOKUT. 
 
Som lede i saksforberedelsen av denne saken har vi avviklet et eget høringsmøte, og enkelte 
medlemskoler har gitt styret innspill til denne felles uttalelsen. 
 
På dette grunnlaget avgir styret i NFFL herved følgende høringsuttalelse: 
 

Om Stortingets bestilling: 
Stortingets KUF-komite ba departementet ”vurdere om all yrkesrettet utdanning utover 
videregående opplæring bør forankres i fagskoleloven” 
 
Etter at regjeringen Stoltenberg overtok i 2005 varslet Kunnskapsdepartementet (KD) i 
Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) (frysloven) at det vil skje en gjennomgang av begge lover 
(friskoleloven og fagskoleloven), og at forståelsen av begrepet yrkesrettet utdanning vil måtte 
vurderes som et ledd i denne gjennomgangen. 
 
NFFLs kommentar: NFFL er glad for at det skjer en gjennomgang av begge lovene parallelt, 
slik at det blir mulig å gjøre helhetlige vurderinger av de delene av utdanningssystemet som 
ikke ivaretas av offentlige sektor direkte. Vi har derfor i vår høringsuttalelse til forslaget til 
endringer i Friskoleloven gitt synspunkter som vil gjenta i denne uttalelsen, ettersom de 
berører overlappende forhold mellom de 2 lovene.  
 
Oppdraget fra Stortinget er altså å vurdere om all yrkesrettet utdanning ”utover videregående 
opplæring” bør forankres i fagskoleloven. NFFL er enig i at dette bør skje, for å etablere 
fagskolenivået som et selvstendig og alternativt nivå.  
 



 
 
Men vi vil be om at dette gjøres uten at de utdanningstilbud som faktisk ikke ligger på et nivå 
utover videregående skoles nivå, blir tvunget til å endre nivået på sitt tilbud. NFFL mener at 
det er viktig å beholde et system med 6A-skoler. Mange utdanninger, også de som er godkjent 
gjennom Statens lånekasse, representerer tilbud som ikke har tilsvarende tilbud i den 
offentlige videregående strukturen. Dette enten fordi offentlige læreplaner er endret og ikke 
lenger har et slikt tilbud i dagens planer for Kunnskapsløftet, eller at de yrker og bransjer som 
trenger tilbudene, ikke er inkludert i en offentlig utdanningssammenheng. Dette vil også 
kunne gjelde nye yrkesområder og nye grupper blant yrkesutøvere. 
 
NFFL mener derfor at det beste for fremtiden vil være å opprettholde en ordning med 6A-
godkjente skoler, men at disse utdanningene må defineres inn mot de 3 årstrinnsnivåene som 
ligger i den offentlige strukturen i Kunnskapsløftet. Dvs. både i forhold til forkunnskaper og i 
forhold til sluttkompetansen. For utdanninger som ikke finner dette mulig, vil fagskolenivået 
være det naturlige alternativet.  
 
NFFL har også drøftet en alternativ modell, som vil innebære at fagskoleloven setter krav 
om at sluttkompetansen for utdanningene skal ligge på et tertiært nivå, dvs. ”utover” 
videregående opplærings nivå. Men at skolen selv må kunne definere inntaksgrunnlaget uten 
at dette ved starten må ”bygge på” videregående opplærings nivå (jmf. dagens §1). Vi finner 
dette ganske logisk, fordi fagskoletilbudet ofte representerer en langt mer effektiv struktur 
mot et definert opplæringsmål, enn det som ligger den offentlige strukturen.  
Dessuten vil abstraksjonsnivået, modningen og ikke minst motivasjonen hos en voksen 
fagskolesøker gjøre at studenten kan gjennomgå en brattere læringskurve  enn om 
vedkommende gikk på en vanlig videregående skole.  
Denne problematikken er spesielt viktig fordi det er så stort frafall i den videregående skolen. 
Dersom man ikke kan ta personer opp på fagskoler fordi de ikke har fullført videregående på 
en bestemt program , hvor skal alle som faller fra videregående da få sin opplæring? 
 
En ny tekst i § 1 kan da være: Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger 
der sluttkompetansen ligger på et tertiært nivå, dvs. utover det som ligger i videregående 
opplæring eller tilsvarende realkompetanse. 
 
Så over til de konkrete endringsforslagene, der vi velger å kommentere hver paragraf for seg: 
 
Til § 1:  
 
Forslag: Loven gjelder ikke for virksomhet som utføres utenfor riket.   
NFFL mener at denne formuleringen er altfor kategorisk og negavtiv. Selv om det i 
etterfølgende tekst gis åpninger for unntak, så mener vi formuleringen er lite formålsrettet, i 
forhold til å bygge nettverk mellom norske og utenlandske utdanninger.  
 
Vi foreslår derfor følgende alternativ: Loven gjelder ikke for opplæring som utføres utenfor 
riket, med mindre det foreligger en formell samarbeidsavtale med utenlandsk institusjon 
eller myndighet. Avtalen skal i så fall være godkjent av NOKUT. 
 
NFFL er enig i formuleringen  ”med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir 
kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten yterligere generelle opplæringstiltak”. 
Vi oppfatter denne formuleringen som en presisering av at en fagskoleutdanning kan ha 
et videre formål enn det rent yrkesfaglige. Kompetansen skal kunne implementeres i et 
vidt spekter av yrker og funksjoner i arbeidslivet, og  arbeidslivet inkluderer alle 
kategorier av verdiskapende aktiviteter  til beste for det norske samfunnet. 



 
 
 
Vedr. formuleringen ”som bygger på videregående opplæring” så viser vi til våre 
kommentarer til bestillingen fra Stortinget. Dersom ikke systemet med 6A-skoler kan 
videreføres, så foreslår vi følgende alternative lovtekst: Med fagskoleutdanning menes korte 
yrkesrettede utdanninger der sluttkompetansen ligger på et  nivå utover det som ligger i 
videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. 
 
Til § 2: 
 
NFFL er enig i de endringsforslagene som fremsettes, bortsett fra forslag til  nytt femte 
ledd. Vi vil presisere at det er inkonsekvent å kreve at tilbyder skal ha ”ansvar for å 
sikre at studentene får gjennomført påbegynt utdanning på en tilfredsstillende måte”,  
dersom godkjenning trekkes tilbake.  Vi mener også at departementet må være 
ankeinstans for et tilbaketrekkingsvedtak, og vi forutsetter at formuleringen i § 7 
”Forvaltningslovens bestemmelser om klagebehandling gjelder tilsvarende for 
behandling av klagesaker etter denne lov” også omfatter et eventuelt tilbake- 
trekkingsvedtak fra NOKUT. 

Vi foreslår følgende alternative tekst: Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er 
oppfylt, kan NOKUT trekke tilbake godkjenningen, inkludert å vurdere hvordan 
studentene kan få gjennomført påbegynt utdanning på en tilfredsstillende måte.  

Til § 3:  

NFFL støtter forslagene. Vi er glad for at skolene skal ha samme styringsstruktur 
uavhengig av hvilken type eier eller selskapsform skolen har.  

Til § 4:

NFFL mener at lovforslaget burde ha en vurdering av hvordan et minimum av 
rådgivningstjeneste kan sikres for studentene.  

Vi forslår derfor følgende tilleggspunkt i denne paragrafen: Tilbyder skal legge til rette 
for at studenter får tilpasset pedagogisk og karrieremessig rådgivning. 

Til § 5, 6 og 7: 

NFFL har ingen merknader. 

Til § 8: 

I høringsnotatet for endringer i Friskoleloven skriver departementet blant annet: 

1.  Særlig om de eksisterende frittstående skolene – inklusive de som er godkjent for et 
kvantitativt behov: 
”Departementet foreslår at det lovfestes at alle skoler som var i drift etter friskoleloven 
frem til lovendringen som hovedregel får fortsette å drive sin virksomhet med rett til 
tilskudd etter privatskoleloven.” 

 

 



 

 

2.  Og særlig om 6A-skolene: 

”De av nåværende kap. 6A-skolene som ønsker å bli fagskoler må søke Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om godkjenning av utdanningen, jf. fagskoleloven 
§ 2. Til grunn for forslaget ligger at skolene får beholde offentlig finansiering på et 
uendret nivå ved overgang til fagskoleloven, forutsatt at de får godkjenning av NOKUT 
i løpet av overgangsperioden. ” 

Vi kan ikke se at disse forutsetningene er lagt inn i forslaget til ny lovtekst om 
finansiering av fagskoleutdanninger. NFFL vil understreke at det er viktig å bygge 
forutsetningene inn i loven, slik at det ikke blir behandlingen av det årlige 
statsbudsjettet alene som avgjør statsstøtten.  

Vi foreslår derfor et tillegg til første del av § 8:  Tilbydere som allerede har en godkjent 
utdanning etter friskoleloven/privatskoleloven, beholder statsstøtten minst på samme 
nivå dersom utdanningen blir godkjent av NOKUT som fagskoleutdanning. 

Til § 9: 

NFFLs prinsippielle syn på spørsmålet om statsstøtte er at ordningen med 
fagskoleutdanninger er nært knyttet til prinsippene i Kompetansereformen, avtalt for ca. 
10 år siden. Reformen forutsetter et ”spleiselag” mellom staten, arbeidsgiverne og den 
enkelte utdanningssøkende. Vi mener derfor at det ikke kan være rett å la de ”gamle” 
tekniske fagskolene beholde en bedre finansieringsordning enn den som bør gjelde for 
nyere utdanninger, tilpasset nye behov i arbeidsliv og yrkesliv.  

Pr. 01.08.2007 er de overgangsordningene som ble vedtatt i 2003 over, og fra dette 
tidspunktet bør loven behandle alle utdanningsretninger likeverdig med hensyn til 
statsstøtte, basert på nye godkjenninger gjennom NOKUT. NFFL oppfatter utformingen 
av denne paragrafen slik at loven nå vil likestille alle studieretninger, selskapsformer og 
eiere.  Dette er vi glad for og støtter derfor forslagene til tekst. 

Men samtidig ser vi at forslaget ikke definerer noe bestemt tilskuddsnivå for den enkelte 
tilbyder. Dette vil kunne skape store problemer i forhold til utforming av læreplan og 
organisering av læringsprosessen, idet tilskuddsordningens størrelse påvirker 
ressursplanleggingen.  
 
NFFL foreslår derfor at det utvikles et nasjonalt kriteriesett for å fremskaffe et relevant 
statistisk grunnlag for beregning av den statlige støtten innenfor de ulike studieområdene. Vi 
ser for oss en 3-årig overgangsordning – dvs. frem til 2010 – for å fase inn satsene for det 
statlige tilskuddet. I mellomfasen bør alle utdanninger være sikret et minimumsbeløp i 
statsstøtte pr. student. Denne støtten bør kunne være basert på erfaringstall fra de tekniske 
fagskolene og 6A-skolene i friskoleloven. Vi minner om beregningene som ble gjort av 
bergutvalget under utredningen ”Mellom barken og veden”. Denne utredningen viste at 
fagskolesystemet skal kunne føre til vesentlige besparelser på det samlede nasjonale 
utdanningsbudsjettet. Det vil i stor grad snakk om å flyttet på kostnader. Siden Bergutvalgets 
utredning har det norske samfunnet i økende grad blitt avhengig av kompetanse, på alle 
nivåer, som et strategisk verktøy. En god finansiering av fagskolesystemet bør derfor være en 
ganske lønnsom investering i verdi- og nyskapingsarbeidet! 
 



 
 
 
NFFL foreslår altså at Stortinget bør be regjeringen utrede en statlig finansieringsordning 
med  stykkpristilskudd pr. student, basert på statistiske beregninger utfra et definert 
kriteriesett. Etter mønster fra det som ble gjort for friskoleene. 
 

Til § 10 

NFFL er enige i de prinsippene og intensjonene som lovteksten bygger på. Men  2 
forhold mener vi bør bedres: 

1. Vi mener det bør være NOKUT, som gjennom behandling av søknadene, også 
godkjenner navn på den enkelte utdanning, eventuelt gir dispensasjon for 
etablerte eller sammensatte  benevnelser på utdannings- eller skoleenheter.  

Dermed får også denne saken samme ordning for saksbehandling og                                                      
klagebehandling som øvrige deler av loven. 

2. Vi mener at alle skoleenheter, uansett type eiere, skal være registrert i 
Brønnøysundregisteret. Dette for å sikre alle studenter, uavhengig av om eieren 
er offentlig eller privat, samme rettigheter til at statstøtten skal gå uavkortet til å 
sikre utdanningens innhold og kvalitet. Det er også viktig å sikre samme kvalitet 
på innsyn i ressursbruken og forebygge at eiere omdisponerer statlige tilskott. 
Det er også avgjørende for et felles tilskuddsgrunnlag, at alle skoler rapporterer 
ressursbruken utfra samme nasjonale kravspesifikasjon. 

Dette er styrets synspunkter på vegne av medlemsskolene i NFFL. Enkelte skoler har 
dessuten sendt inn sine egne uttalelser, og vi ber om at disse uttalelsene vurderes som 
individuelle synspunkter fra skoler som saken angår. 

For styret i NFFL 

Ragnar Johansen 

styreleder 
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