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Til kunnskapsdepartementet 
 
 
 

Høring - Forslag til endringer i lov om 
fagskoleutdanning 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, SRY, ønsker å melde inn sin 
generelle interesse for fagskoleutdanning og sin vilje til å være med 
i videre diskusjoner om utviklingen av fagskolene.  
 
SRY mener at fagskoleutdanningene dekker viktige behov i 
arbeidslivets kompetansebehov lokalt, regionalt og nasjonalt og at 
de direkte støtter opp om målene om livslang læring, både i et 
nasjonalt og internasjonalt perspektiv. SRY oppfatter at forslagene 
til endringer i loven om fagskoleutdanningene forsøker å rydde opp i 
en del uklarheter knyttet til fagskoleutdanningene. Fortsatt er det 
rom for å komme frem til en felles målsetting om hvilken 
innplassering, status og funksjon fagskoleutdanningene skal ha i det 
norske utdannings- og opplæringssystemet. 
 
SRY mener det er nødvendig med en bred og åpen diskusjon om 
fagskolens fremtidige plass og rolle i utdannings- og 
opplæringssystem. SRY mener de foreslåtte endringene til lov om 
fagskoleutdanning ikke er tilstrekkelig for å avklare hvilken rolle 
dette skoleslaget skal spille for å dekke arbeidslivets behov for 
viktig kompetanse og som en viktig vei for livslang læring.  
SRY mener at en prinsipiell avklaring av det offentliges ansvar i 
forhold til fagskoleutdanningene inngår i en slik overordnet 
strategisk avklaring, og er en viktig forutsetning for den fremtidige 
utviklingen av fagskoletilbudet. SRY mener at offentlige 
myndigheter skal ha et særskilt ansvar for fagskoletilbud som 
ivaretar behov for spesialisering og videreutdanning/oppdatering 
knyttet til sluttkompetansene i videregående fag- og 
yrkesopplæring. En offentlig fagskole må sikre et likestilt 
utdanningstilbud for det som oppfattes som tradisjonelle kvinne- og 
mannsyrker. En likestilling av slike fagskoleutdanninger kan på sikt 
være med på å motvirke kjønnsdeling i utdanningssamfunn og 
arbeidsmarked. 
 
Denne mangelen på overordnet prinsippavklaring gjenspeiler seg i 
endringsforslagene: 
 

1. Endringene som er foreslått i § 1. Formål og virkeområde gjør 
det offentlige ansvaret utydeligere i forhold til hvilke 
fagskoletilbud vi skal ha i Norge. Ordlyden klargjør ikke 
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hvilken plass fagskoleutdanningen skal ha i 
utdanningssystemet, hvilken status det skal ha som et 
alternativ til høyere utdanning. Definisjonen av ”yrkesrettet” 
og sluttkompetansen er for vage og intetsigende. Statusen og 
profilen til fagskoleutdanningene må løftes frem på en klarere 
måte. Dette har betydning for rekrutteringen til fag- og 
yrkesutdanningen i videregående skole og til fagskolen. SRY 
ønsker også en klarere markering av det offentliges vilje til å 
imøtekomme ønsker fra partene i arbeidslivet om å 
opprettholde forskjellige typer fagskoleutdanninger. 

 
2. Endringene i § 2. Godkjenning gjenspeiler fortsatt ikke klare 

krav til kvalitet og kvalitetssikring av fagskoleutdanningenes 
innhold. SRY mener at godkjenning av fagskoleutdanninger 
per i dag tar for lang tid. SRY mener at bestemmelser om 
godkjenning må sikre at den faglige kvaliteten er vurdert før 
godkjenning er gitt. Eksisterende nasjonale fora/råd kan bistå 
departementet og fagskolene i arbeidet med å utvikle 
fagskolen i det norske utdanningssystemet. Foraene har 
kompetanse innen fag- og yrkesopplæringstradisjonene og 
har nær tilknytning til arbeidslivet. SRY mener § 2. mangler 
klare signaler om faglig kvalitet som grunnlag for 
godkjenningen. Forskriften om godkjenning av 
fagskoleutdanning som NOKUT forvalter, har ikke eksplisitte 
krav om å oppnevne sakkyndige med faglig kompetanse i § 2.  

 
 

3. De foreslåtte endringene i § 3. Organisasjon og ledelse skiller 
ikke lenger mellom offentlige og private tilbydere av 
fagskoleutdanninger i kravet om oppnevning av styre. SRY 
mener paragrafen er vanskelig å forstå uten en avklaring av 
hvilket ansvar det offentlige skal ha for å sikre ulike 
fagskoletilbud. SRY mener det offentlige må ta ansvar for å 
sikre offentlige tilbud om fagskoleutdanninger. Private 
tilbydere som finansielt søknadsbehandles etter friskoleloven 
utfyller tilbudene. Et klart skille mellom offentlige og private 
tilbydere av fagskoleutdanninger nødvendiggjør ikke et behov 
for endring i paragrafen. Dersom det offentliges ansvar for 
fagskoleutdanninger ikke blir tydeligere enn per dags dato, 
mener SRY at det er viktig med klare krav om 
arbeidslivsrepresentasjon i styrene. Manglende 
arbeidslivsrepresentasjon i styrene vil kunne slå uheldig ut for 
blant annet dimensjonering av fagskoletilbudene og 
fleksibilitet i møte med nye kompetansebehov i et arbeidsliv 
som raskt må møte nye utfordringer. SRY mener ordlyden i § 
3. nytt femte ledd må være ”Departementet skal” og ikke 
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”Departementet kan”. SRY mener ellers generelt at loven må 
presisere at det må sikres relevant arbeidslivsrepresentasjon, 
i forhold til fagskoleutdanningen, i styrene. 

 
4. Finansieringen av fagskoleutdanningene er et problem, og 

forslagene til endringene i § 8. Offentlige tilskudd til 
fagskoleutdanningene og § 9. Om egenbetaling løser ikke 
problemene. Det er i første rekke bestemmelsene i § 8 som er 
vage og skaper usikkerhet for utviklingen av fagskoletilbud i 
Norge. Dette henger igjen sammen med nødvendige 
avklaringer av hvilken funksjon fagskoleutdanningene skal ha 
i det norske utdannings- og opplæringssystemet, hvor de skal 
innplasseres administrativt og faglig, og hvilke tilbud det 
offentlige tar ansvar for å sikre selv, og hvilke som kan 
suppleres fra private tilbydere. SRY er av den mening at 
fagskoleutdanninger som bygger på strukturen i fag- og 
yrkesopplæringen bør inngå i det offentliges ansvar. SRY 
mener at slike opplæringstilbud skal være gratis. Dette bør 
gjenspeiles i finansieringsordningen slik at 
fagskoleutdanningene blir et reelt alternativ til høyere 
utdanning. Der det offentlige ikke selv kan tilby denne typen 
fagskoleutdanning, må private tilbydere supplere tilbudene, 
og finansieringen være i tråd med bestemmelsene i 
friskoleloven. 

 
SRY ønsker å delta i videre diskusjoner om fagskolen. 
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