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Vi viser til møte med statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet 5. mars hvor hun anmodet oss
om å sende inn en høringsuttalelse hvor vi gir uttrykk for fagskolenes syn på på Forvaltningsreformen.

Forum for Fagskoler og Norske Fag- og Friskolers Landsforbund har valgt å gå sammen om en felles
høringsuttalelse i denne saken. Våre medlemsskoler representerer 2/3 av studentene ved fagskolene og
3/4 av det faglige tilbudet innen fagskoleutdanningen.

Vi er også kjent med høringsuttalelse i fra Nasjonalt Utvalg for Tekniske Fagskoler og Nasjonalt Utvalg for
Fagskoleutdanning i Helse- og Sosialfag. De følger tilsvarende argumentasjon som oss, og har kommet til
samme konklusjon. Vi slutter oss derfor til hovedpunktene i deres uttalelse, men sender en egen uttalelse
denne gangen.

Stortinget har bestemt at fagskolene skal bygge på videregående opplæring og er en del av det tertiære
utdanningssystemet i Norge - på lik linje med høyskoler og universieteter. Derfor er det en felles holdning
blant alle som representerere fagskolene at det vil være svært uheldig å dele opp forvaltningsansvaret for
det tertiære utdanningsnivået mellom Kunnskapsdepartementet og 19 forskjellige fylkeskommuner. Det er
en forutsetning for å kunne føre en helhetlig og nasjonal kunnskapspolitikk at all forvaltning av det tertiære
utdanningsnivået samles i Kunnskapsdepartementet.

Nærmere argumentasjon for dette følger i vedlagte høringsnotat.
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Høringsuttalelse om Forvaltningsreformen
- Forum for fagskoler og Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Fagskoleutdanningen i Norge hører på lik linje med høyskoler og universiteter til under det
tertiære utdanningsnivået. For å kunne planlegge og ta de nødvendige helhetlig grep ut ifra
nasjonale behov er det av overordnet betydning at forvaltningen av all tertiærutdanning
plasseres i et forvaltningsorgan - Kunnskapsdepartementet. Dersom forvaltningsansvaret
fordeles mellom Kunnskapsdepartementet og 19 forskjellige fylker, vil dette medføre en sterkt
redusert evne til å føre en helhetlig og nasjonal skolepolitikk. Dette er en samlet oppfatning i
alle fora og nasjonale utvalg som representerer fagskoleutdanningen i Norge.

Fagskoleutdanningen er en del av det tertiære utdanningsnivået
Lov om fagskoleutdanning ble vedtatt våren 2003 og gjorde det klart at fagskolen skulle
bygge på videregående opplæring. I den reviderte fagskoleloven som ble vedtatt våren 2007
ble dette ytterligere presisert gjennom en enstemmig KUF-komite som uttalte:
" ... fagskoleutdanning på samme måte som utdanning ved universiteter, høyskoler og
vitenskaplige høyskoler er en tertiærutdanning og er et reelt alternativ til disse."

Fagskolens samfunnsoppgaver
Om fagskoleutdanningen sin oppgave skrev en samlet KUF-komite i sine merknader til
fagskoleloven i 2003:
"Komiteen viser til at lov om fagskoleutdanning vil formalisere et tilbud om korte

yrkesrettede utdanninger som raskt fanger opp arbeidslivets skiftende behov for kompetanse
og omstillingsdyktig arbeidskraft. Komiteen har merket seg at en formalisering vil gi økt
fleksibilitet for tilbyderne og større valgfrihet for den enkelte bruker, samt tilfredsstillende
ordninger for kvalitetssikring. "

Dette har senere blitt konkretisert  av NOKUT ved  at det stilles krav til at skolene har et
samarbeid med arbeids-  og næringsliv i fm. utvikling og vedlikehold av nye og eksisterende
tilbud .  I tillegg så kreves det at "  Utdanningstilbudet skal være yrkesrettet. Det vil si at det gir
kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak."

Helhetlig skolepolitikk basert på nasjonale behov
Kunnskapssamfunnet Norge vil ha omfattende behov for variert, spesialisert og oppdatert
kompetanse i årene framover. Derfor blir det viktig å kunne se behovene for kompetanse ut
over videregående opplæring i et helhetlig perspektiv, og planlegge i forhold til det.
Forvaltningsreformen foreslår å dele opp dette ansvaret i to, slik at Kunnskapsdepartementet
far ansvar for den delen av den tertiære utdanningen som består av høyskoler og universiteter,
mens den øvrige delen av den tertiære utdanningen, fagskolene, fordeles mellom 19
forskjellige fylker.

Vi anser det som svært uheldig å dele opp et utdanningsnivå mellom flere forskjellige
forvaltningsorganer. Dette vil sterkt svekke muligheten til å planlegge å ta helhetlige grep i
tertiærutdanningen i fra et nasjonalt perspektiv.

Hvert år avslutter godt over 50.000 elever videregående skole Av disse kommer rundt 45% i
fra yrkesfaglige utdanningsprogram. Fagskoleutdanningen blir da det viktigste tilbudet disse
har for å videreutvikle sin kompetanse på et tertiært utdanningsnivå. Det er også et viktig
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tilbud for voksne med yrkeserfaring som har behov for etter- og videreutdanning for å møte
økende krav i arbeids- og næringsliv. Samtidig ser vi at høyskolene og universitetene sliter
med et høyt frafall opp mot 29%, mens fagskolene har et vesentlig lavere frafall.

En annen problemstilling er at det fortsatt er langt enklere å bygge videre på fagskole-
utdanningen og innpasse denne i en bachelorutdanning i utlandet enn i Norge. Lov om
fagskoleutdanning i fra 2003 åpner for dette, men fem år etter har vi sett svært få konkrete
resultater. Ordningen i dag bygger på en unntaksbestemmelse i UH-loven. En ordning hvor
innfasing blir regelen i stedet for unntaket vil gi langt bedre effekt. Dette er et viktig grep for å
sørge for at fagskoleutdanningen ikke blir en blindvei i utdanningssystemet, og dermed blir
mindre attraktiv. Stortinget gir også positive føringer for dette i fm. enstemmige merknader til
den reviderte fagskoleloven av 2007: "Komiteen  vil presisere at det er viktig at det finnes
overgangsmuligheter mellom de ulike tertiærutdanningene, såfremt det formelle
kompetansekravet er innfridd."

Ved å se all tertiærutdanning i et helhetlig perspektiv vil det være mulig å ta større grep for å
løse denne type utfordringer. Det forutsetter at Kunnskapsdepartementet beholder ansvaret for
all tertiærutdanning i Norge, og at det ikke splittes opp og fragmenteres mellom 20
forskjellige forvaltningsenheter.

Siden vedtakene i 2003 har det norske arbeidsmarkedet endret seg ved at antallet
arbeidsinnvandrere har økt sterkt. Vi har i dag en økonomi som i betydelig grad er avhengig
av implementering av utenlandsk faglært arbeidskraft. I denne sammenheng vil fagskolene
kunne fungere som viktige instanser for å sikre en "norsk standard" på deler av arbeidskraften
som kommer til landet vårt. Samspillet mellom yrkeslivet, fagskolene og NOKUT blir her av
strategisk betydning - og samspillet bør foregå på et nasjonalt plan. Både fordi arbeidskraften
er svært mobil og de bør møte et helhetlig nasjonalt system for verdsetting og implementering
av den kompetansen de har med seg i "ryggsekken" når de ankommer Norge.

Dette underbygges også av merknadene til en enstemmig KUF-komite i fm. revisjon av
fagskoleloven i 2007:
"Komiteen  vil påpeke at det er en internasjonal trend å ta et helhetlig grep overfor det
utdanningsbehovet som eksisterer etter videregående opplæring. Komiteen  ser at løsningene er
ulike, men at det er viktig at fokuseringen på kompetansebehovet, i et helhetlig nærings-
politisk og samfunnsnyttig perspektiv, er tydelig."

Finansiering av fagskolene  -  et uløst problem
Fagskoleutdanningen lider i dag av at det ikke finnes en finansieringsordning som dekker all
fagskoleutdanning, og dermed gjør utdanningen tilgjengelig for alle. Fagskoleutdanningene
baseres på nasjonale godkjenninger og av dette følger behovet for å kunne sette nasjonale
priser og leveransebetingelser. Dersom finansieringsansvaret fragmenteres til 19 forskjellige
fylkeskommuner vil det gjøre det svært mye vanskeligere å finne en felles nasjonal løsning på
dette som sikrer alle økonomisk mulighet til å ta en fagskoleutdanning uavhengig av hvilken
fylkeskommune man måtte tilhøre. Hvis en derimot kan se fagskolene i sammenheng med
annen tertiær utdanning, og for eksempel bidra til å forbedre frafallsproblematikken, så bør
det være langt enklere å finne en mer helhetlig og samfunnsøkonomisk løsning på
finansieringen.

Vi foreslår derfor at det snarest mulig blir foretatt en statlig utredning som har til oppgave å
avklare relevante kostnadsfaktorer og finne fram til en finansieringsmodell som kan sikre
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stabile rammevilkår for fagskoleutdanningen, slik forutsetningen var den gangen
fagskoleloven ble vedtatt i 2003. Vi bidrar gjerne i denne prosessen med våre praktiske
erfaringer.

Konklusjon
Dersom man deler opp forvaltningsansvaret for den tertiære utdanningsnivået i Norge, og
fordeler ansvaret for fagskoleutdanningen på 19 forskjellige fylkeskommuner -vil det være et
stort tilbakeslag for det arbeidet som har vært ført det siste 10-året med å løfte og videre-
utvikle fagskoleutdanningen. Fagskoleutdanningen dekker viktig samfunnsmessige behov ved
å utvikle og tilby utdanning som raskt fanger opp arbeidslivets skiftende behov for
kompetanse og omstillingsdyktig arbeidskraft. Fagskoleutdanningen er også et viktig tilbud
for den halvparten av ungdomskullene som kommer ut i fra yrkesrettet videregående
opplæring og for arbeidsinnvandrere som skal få sin kompetanse implementert i det norske
arbeidslivet.

Forum for fagskoler og Norske Fag- og Friskolers Landsforbund vil vi derfor på det sterkeste
anbefale at forvaltningsansvaret for fagskolene blir samlet under Kunnskapsdepartementet -
sammen med den øvrige tertiære utdanningen.

Vi er også kjent med høringsuttalelse i fra Nasjonalt Utvalg for Tekniske Fagskoler og
Nasjonalt Utvalg for Fagskoleutdanning i Helse- og Sosialfag. De følger tilsvarende
argumentasjon som oss, og har kommet til samme konklusjon. Vi slutter oss derfor til
hovedpunktene i deres uttalelse, men sender en egen uttalelse denne gangen.
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