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Høring – Forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning 

Norsk Lærerakademi takker for anledningen til å gi høringsuttalelse i forbindelse med 
endringer i fagskoleloven. Vi disponerer vår høringsuttalelse ut fra punktene i departementets 
høringsnotat av 15.11.06. 

 

Ad pkt 3. Lovens formål og virkeområde 

Norsk Lærerakademi finner den historiske fremstillingen og drøftingen av begrepet 
”yrkesrettet” tilfredsstillende, men sakner den vide forståelsen nedfelt i lovteksten. Her blir en 
vid forståelse av ”yrkesrettet” avgrenset til ”bruk i arbeidslivet”. Vi mener at begrepet ”andre 
samfunnsbehov” som inkluderer frivillig sektor må komme med i forståelsen av ”arbeidslivet. 

 

Ad pkt 4. Godkjenning 

Vi støtter innføringen av en godkjenningsordning for tilbyder i tillegg til godkjenning av 
utdanning. Dette korresponderer med Universitets- og høyskolelovens akkreditering av 
studietilbud og av institusjoner. I den sammenhengen finner vi det rimelig at det også innføres 
et krav om system for kvalitetssikring ved institusjonen. Det sies ikke noe om hvilke 
fullmakter som følger av en institusjonsgodkjenning, men at dette skal reguleres i forskrift. Vi 
er enig i at dette ikke reguleres i lov, og venter at en slik forskrift blir sendt ut på ordinær 
høring.  

 

Ad pkt 5. Krav til organisering og ledelse 

Norsk Lærerakademi finner den nye § 3 tilfredsstillende. Samtidig er vi betenkt over at 
departementet utber seg en forskriftshjemmel knyttet til organisering, styring og ledelse av 
fagskoleutdanninger. Departementet være tilbakeholdne med å regulere styring og ledelse ved 
private institusjoner. En slik ”kan gi”- ordning representerer en sikkerhetsventil om det skulle 



oppstå en uventet utvikling og den bør bare brukes når det er dokumentert behov for den. Her 
bør det råde den samme frihet som private høgskoler har under Universitets- og 
høyskoleloven. 

Ut over dette støtter vi at det åpnes for forsøksvirksomhet i fagskolene. 

 

Ad pkt 6. Offentlige tilskudd  

Dagens fagskolelov regulerer to typer utdanninger. Tekniske fagskoler som har finansiering 
over egen budsjettpost og to bibelskoler som er blitt fagskoler. Disse har tilskudd etter 
friskoleloven. I forslaget til revidert friskolelov er det lagt opp til at 6A skolene skal som 
normalordning søke overgang til fagskoler og så få med seg statstilskuddet som de ved 
overgangen har etter friskoleloven. Etter fagskoleloven ligger det ikke inne noen lovfestet 
regulering av dette tilskuddet, verken lønns- og prisjustering, eller utvidelse av  
tilskuddsgrunnlaget. Dette kan ikke være tilfredsstillende for en relativt stor gruppe av skoler 
som er avhengig av å kunne tilpasse seg et stadig skiftende arbeids- og samfunnsliv. Det er 
heller ikke slik som nåværende lov forutsetter at det er ”etterspørsel og betalingsvilje i 
markedet” for mange av disse skolene. Her må ny lov styrke skolenes økonomiske 
forutsigbarhet.  
 
Norsk Lærerakademi foreslår derfor i sin høringsuttale til friskoleloven at opprettholdes et 
kapittel i friskoleloven som lovhjemler de skolene som av ulike grunner ikke passer inn under 
andre lover og videre at tilskuddet til disse skolene blir hjemlet i friskoleloven selv om noen 
faglig blir godkjent som fagskoler.  
 

Dersom departementet på et senere tidspunkt finner å etablere en egen tilskuddsparagraf i 
fagskoleloven som sikrer skolene en forsvarlig drift, vil tilskuddshjemmel kunne vurderes 
overflyttet til fagskoleloven.  

 

Ad pkt 7. Beskyttelse av betegnelse - Enhetsregisteret 

Vi støtter at betegnelsene ”fagskole” og ”fagskoleutdanning” gis en beskyttelse 
Registrering i Enhetsregisteret støttes. Vår oppfatning er at fagskoler som mottar statstilskudd, 
bør være registrert som eget rettssubjekt. 

 

Med vennlig hilsen for Norsk Lærerakademi 

 

 

Bjarne Kvam (s)                                                              Egil Morland (s) 

               NLA Lærerhøgskolen                                          NLA Bachlor- og masterstudier 
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