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Høring- forslag til endring i lov om fagskoleutdanning 

Det vises til Deres brev av 15.11.06 vedrørende forslag til endring i lov av 20. juni 2003 nr. 56 om 
fagskoleutdanning (fagskoleloven) på høring. Frist for å komme med uttalelser er satt til 15.01.07. 

På grunn av den politiske behandlingen i fylkesutvalget den 16.01.07, sendes uttalelsene en dag senere 
enn den fastsatte fristen. Vi ber om at dette blir tatt hensyn til. 
 
Høringsforslaget er lagt fra til politisk behandling i Fylkesutvalget den 16. lanuar 2007 med følgende 
vedtak: 

Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens merknader til forslag til endring i Lov om 
fagskoleutdanning, slik de framkommer under helhetlig drøftning i denne saken. 

• Den tekniske fagskolen er i dag i stor grad lagt til eksisterende offentlige videregående skoler. 
Lovforslaget skiller ikke mellom private og offentlige tilbydere. Fylkesutvalget mener at styret 
for fagskolen må kunne legge fagskoletilbud til sine videregående skoler i fylket. Den 
administrative og faglige ledelsen må kunne delegeres til rektor 

• Fylkesutvalget mener det er nødvendig at departementet kommer med en forskrift som sier noe 
om organisasjon, styring og ledelse. Forholdet mellom styret og skoleeier ved offentlige skoler 
må også klargjøres.  

• Det er nødvendig å klarlegge de økonomiske forutsetningene på en bedre måte. Slik de 
offentlige tilskuddene er i dag, vil en god opplæring hindres av dette. I dag gis det statlige 
midler til det som tidligere het teknisk fagskole. Fagskoletilbud innenfor de øvrige fagene, 
herunder helsefagene bør sikres gjennom offentlig finansiering. 

• Fagskolen i STFK tar i dag ikke egenbetaling av studentene, noe som er vanlig hos private 
tilbydere. Fylkesutvalget er av den oppfatning  at slik opplæring skal være gratis for studentene. 
Dette under forutsetning av at de økonomiske rammene er forsvarlige, noe de ikke er i dag. 

 

 

Etter fullmakt 
 
Toril Boldermo Skjetne 
Rådgiver 

 

 
 

 


