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HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM FAGSKOLEUTDANNING 
 
Tekna Realistene, som organiserer Teknas medlemmer i videregående skole og på fagskoler, er 
positive til at Lov om fagskoleutdanning endres, og ønsker å kommentere enkelte punkter:  
 
Forholdet til friskoleloven. 
Tekna Realistene ser det som positivt at det foretas en grenseoppgang mellom friskoleloven og 
fagskoleloven.  
 
Finansieringsordningen 
Dagens rammestyrte finansiering av fagskoleutdanning kan forbedres. Finansieringen må gis for 
gjennomførte studier/fagskolepoeng ved den enkelte skole. En økning i aktiviteten må dekkes ved 
økte tilskudd til den enkelte skole. Dette må gjelde for all utdanning godkjent etter lov om 
fagskoleutdanning  
 
Forholdet til lov om universiteter og høyskoler 
Tekna støtter en harmonisering av lovene da begge omfatter tertiærutdanninger.  
 
§ 1 Formål og virkeområde  
Den nye lovteksten dekker på en bedre måte formålet med fagskoleutdanning enn den gamle. 
  
§ 2 Godkjenning 
Tekna Realistene støtter forslaget om at tilbyder av utdanninger under visse vilkår kan få fullmakt 
til å opprette og legge ned fagskoleutdanninger. Dagens situasjon med til dels langvarige NOKUT-
godkjenning av søknader, gjør det vanskelig å møte næringslivets behov. 
  
§ 3 Organisasjon og ledelse 
De fylkeskommunale fagskoler er underlagt Fylkestinget som øverste myndighet, og de oppgaver 
som i lovforslaget er tillagt styret for fagskolen, vil under gitte forhold kunne virke motstridende 
til hva fylkestinget måtte vedta. 
 
§ 8 Statlig tilskudd til fagskoleutdanning 
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Tekna Realistene støtter forslaget om at bare utdanninger som er godkjent etter denne loven kan 
gis tilskudd. Finansieringen av fagskoleutdanning må følge samme prinsipper som for høyere 
utdanning, ved at økning i aktiviteten dekkes ved økte tilskudd til den enkelte skole. 
Finansieringen må derfor gis for gjennomførte studier/fagskolepoeng ved den enkelte skole. 
 
§ 9 Om egenbetaling 
Tekna Realistene støtter forslaget om at det normale er at utdanninger som gis statlig tilskudd ikke 
samtidig kan kreve egenbetaling. Skulle næringslivet etterspørre spesielle kurs må det være 
åpning for at fagskolene kan ta en egenbetaling som dekker ekstrakostnadene ved disse. 
 
§ 10 Beskyttelse av betegnelsene fagskoleutdanning og fagskole – registrering i 
enhetsregisteret.  
Tekna Realistene støtter forslaget om å lovbeskytte betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning. I 
dag kan søkere tro de søker seg til en godkjent fagskoleutdanning fordi ordet ”fagskole” er nevnt i 
markedsføringen. 
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