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Forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning –  
Høring 
 
Skolenes landsforbund viser til departementets høringsbrev av 15.11.06. 
 
Forbundet representerer i denne sammenheng undervisningspersonalet i fagskolene, samtidig som vi 
representerer en ikke ubetydelig brukergruppe som tar fagskoleutdanning sammen med annen 
lærerutdanning/pedagogisk utdanning for å kvalifisere seg til undervisningskompetanse innen 
yrkesfaglige program i videregående opplæring. 
Skolenes landsforbund vurderer det foreliggende lovutkast i forhold til: 
 
a) at fagskoleutdanningene lovforankres på en hensiktsmessig måte slik at de får en tydelig 

plassering i det norske utdanningssystemet på et nivå mellom videregående opplæring og høyere 
utdanning. 

b) at fagskoleutdanningene gir kompetanse som er tilpasset arbeidslivets behov i bred forstand. Det 
vil si at kompetansen skal kunne brukes i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak, men at 
den også skal kunne inngå i annen kompetanseoppbygging, som for eksempel sammen med 
relevant høyskoleutdanning skal kunne kvalifisere til yrkesfaglærerstillinger i skolen. 

 
§ 1 Formål og virkeområde 
 
Skolenes landsforbund støtter vurderingene om at det ikke er hensiktsmessig med en felles 
opptaksforskrift. Forbundet støtter for øvrig forslag til ny ordlyd i første til fjerde ledd. 
 
Det argumenters for at loven får tilsvarende bestemmelser som lov om universiteter og høyskoler 
vedr. virkeområde. UH-lovens § 1-2, 7. ledd forslås tatt inn som nytt 5. ledd. 
Vi kan verken se at behovet for dette er drøftet i høringsnotatet, eller hvilket behov dette eventuelt er 
tenkt å dekke. 
 
Det foreslås å fjerne hjemmelen for forskrift om fylkeskommunens plikter, og styre dette 
utelukkende gjennom budsjettvedtak. Rent teknisk kan dette naturligvis gjøres uten at det blir reelle 
endringer, men Skolenes landsforbund er likevel skeptisk til dette. Hjemmelen gir et tydelig signal 
om at de fagskoletilbud fylkeskommunene gir, er viktige i det offentlige utdanningstilbudet samlet 
sett, samtidig som det signaliserer en viss kontinuitet i tilskuddsordningen. 
 
§ 2 Godkjenning 
 
I notatet tas det utgangspunkt i at nåværende ordning med godkjenning av enkelttilbud videreføres 
som en hovedregel. Slik vi leser den videre argumentasjon og forslag til lovtekst, har vi en følelse av 
at det likevel i stor grad er tenkt å åpne for tilbydergodkjenning i et slikt omfang at det blir uklart 
hva som i realiteten vil bli hovedregelen. Skolenes landsforbund er likevel enig i en viss opp-
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mykning, men at dette begrenses til at tilbyder kan sette i gang allerede godkjente tilbud på nye 
steder. Det forutsettes at NOKUT fortsatt skal ha godkjenningskompetansen. Skolenes landsforbund 
har ikke motforestillinger til dette, men kunne ønske at NOKUTs rolle i dette arbeidet hadde vært 
nærmere drøftet. 
I 5. ledd foreslås at Nokut kan trekke godkjenning tilbake dersom vilkårene for godkjenning  ikke 
lenger er oppfylt. Skolenes landsforbund foreslår at kan byttes med skal, eventuelt som en 
bestemmelse om at godkjenning skal trekkes tilbake dersom vilkårene ikke oppfylles igjen innen en 
(kort) frist.  
 
§ 3 Organisasjon og ledelse 
 
Sett i sammenheng med at kravet til organisering som selvstendig rettssubjekt ikke videreføres (og 
for så vidt også forslaget om videre adgang til tilbydergodkjenning), er det nødvendig å lovfeste at 
styrerepresentanter for de ansatte velges blant ansatte i den aktuelle fagskole. 
Vi ser det for øvrig som selvfølgelig at studentenes og personalets representanter tiltrer styret med 
fulle rettigheter. 
 
§ 8 Offentlig tilskudd til fagskoleutdanning 
 
Forholdet til privatskoleloven. 
Skolenes landsforbund støtter forslagene med hensyn til håndtering av skoler som har hatt sin 
lovforankring i friskolelovens § 6 A. 
 
Skolenes landsforbund vil komme tilbake til tilskuddsordningen ved forslag til forskrift. 
 
§ 9 Om egenbetaling 
 
Skolenes landsforbund er sterkt i mot at fagskoletilbud som i dag har statlig tilskudd skal kunne 
delfinansieres ved egenbetaling. Offentlig utdanning skal etter forbundets syn være gratis.  
Egenbetaling kan bare komme på tale når privateid/drevet fagskoleutdanning skulle være aktuell for 
statlig tilskudd. Vi vil komme tilbake til dette dersom dette skulle bli aktuelt, 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
SKOLENES LANDSFORBUND 
 
Stein Grøtting /s/ 


