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Høring – Forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning 

Kristne Friskolers Forbund er interesseorganisasjon for 131 kristne skoler og høgskoler., 
deriblant 24 bibelskoler som får statlig tilskudd etter kap. 6A i friskoleloven. To av disse 
bibelskolene er godkjente fagskoler.  

 

Generell kommentar 

KFF mener at forslaget ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til at fagskoleloven for en del 
skolers vedkommende evt skal erstatte kap. 6A i friskoleloven.   

 

Lovens formål og virkeområde 

- Begrepet ”yrkesrettet” defineres i lovteksten som utdanning ”som gir kompetanse som 
kan tas i bruk i arbeidslivet uten yttrligere generelle opplæringstiltak”. ”Andre 
samfunnsbehov”, som komiteflertallet tok med i Innst.O.nr.78(2002-2003), er ikke 
med i kommentaren til lovforslaget. KFF mener at det i merknad til lovendringen må 
komme klart fram at frivillig sektor er en del av ”arbeidslivet”.   

- Vi mener også at  ” andre samfunnsbehov” fra Innst.O.nr.78(2002-2003) må være med 
i en vid forståelse av begrepet ”yrkesrettet”. Jfr avsnitt om offentlige tilskudd 
nedenfor. 

- Det er positivt at etter departementets vurdering er ikke formuleringen ”loven gjelder 
ikke for virksomhet som utføres utenfor riket” til hinder for at fagskoler kan legge 
deler av utdanningen til utlandet. KFF mener dette må presiseres til å gjelde praktisk 
så vel som teoretisk opplæring når dette er begrunnet i opplæringens mål, og eventuelt 
tilskudd til fagskolen må omfatte opplæringen i utlandet. 

Godkjenning 

- Innføring av en bestemmelse om at tilbyder kan ”få fullmakt til selv å opprette og 
legge ned fagskoleutdanninger” støttes. En konsekvens av bestemmelsen bør være at 
bibelskoler, når kvalitetskravene er oppfylt, kan endre og opprette nye 
studiealternativer/linjer innenfor godkjent maksimum elevtall og fortsatt beholde 
tilskuddet pr elev. 

- KFF støtter forlaget om å åpne for godkjenning av forsøksvirksomhet. 
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Krav til organisering og ledelse 

- Vi registrerer at § 3 foreslås endret slik at private tilbydere av fagskoleutdanning ikke 
lenger pålegges å være registrert som eget rettssubjekt.  Samtidig innføres et krav i § 10 om at 
tilbydere av fagskoleutdanning skal være registrert i Enhetsregisteret. Dette er uklart, jfr vår 
kommentar nedenfor under avsnitt Beskyttelse av betegnelse - Enhetsregisteret. 

Offentlige tilskudd  

- Det er på ingen måte tilfredsstillende at 6A-skoler som allerede er godkjent som 
fagskoler, eller som vil bli det i kommende 3-årsperiode, ikke får videreført nåværende 
tilskudd utregnet etter friskolelovens modell. De skal jo bare få tilskudd videreført på uendret 
nivå. Disse skolene må få videreført en tilskuddsordning tilsvarende dagens ordning, med 
årlige justeringer i tråd med kostnadsutviklingen i offentlig videregående skole knyttet til en 
relevant studieretning.  

- KFF har i høringen om ny friskolelov gått inn for at godkjente bibelskoler, kunstskoler 
o.a. som får NOKUT-godkjenning og blir fagskoler må få forbli i privatskoleloven i en egen 
paragraf som heter 6B og at tilskudd, tilskuddsregler og krav til bruken av statstøtten har sine 
regler som i friskoleloven. Se KFFs høring sendt KD innen 2. jan om dette.  
Faggodkjenningen må altså hentes fra fagskoleloven slik privatskoler for en del år tilbake fikk 
faggodkjenning fra regelverk i grunnskolelov og lov om vg opplæring. 

- Det må innføres i loven en angivelse om hvem som har rett til tilskudd etter ”6B-
modellen” i privatskoleloven. Vi mener at de skoler som da allerede er godkjent med tilskudd 
og f.eks videreutdanning innen helse og omsorgsfag bør tilhøre ”prioriterte samfunnsbehov”. 
Lovforslaget og evt forskrift bør da utdype at skoler som ble godkjent etter kap 6A i 
friskoleloven er blant de prioriterte samfunnsbehov som får støtte videre. 

- Hvis ikke de bibelskoler og kunstskoler som evt søker fagskolegodkjenning får 
beholde samme tilskuddssystem, vil vi mene at frivillig sektor vil bli lidende. Det er ikke 
betalingsevne i disse sammenhenger til å selvfinansiere dette!  

Beskyttelse av betegnelse - Enhetsregisteret 

- Vi støtter at betegnelsene ”fagskole” og ”fagskoleutdanning” gis en beskyttelse 

- Registrering i Enhetsregisteret støttes. Vår oppfatning er at i hvert fall fagskoler som 
mottar statstilskudd, bør være registrert som eget rettssubjket. 

- En fagskole som ikke mottar tilskudd, behøver etter vårt syn ikke være eget 
rettsubjekt. Men vi finner det forvirrende at kravet i friskoleloven om registrering i 
Enhetsregisteret tolkes som et krav om at friskolen må være et eget rettssubjekt, mens 
det altså her i fagskoleloven presiseres at en fagskole registrert i Enhetsregisteret ikke 
behøver å være et eget rettsubjekt. Disse uklarhetene bør ryddes av veien.  

 

Med vennlig hilsen for KFF 

     
    Torgeir Flateby. Gen sekr     Helge Vatne. Seniorrådgiver 
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