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FORVALTNINGSREFORMEN – FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET 
FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET – HØRINGSUTTALELSE 
 
Det vises til brev av 26.02.08 fra KRD. NUTF og NUFHS velger å avgi en felles uttalelse, 
men de respektive medlemmene i utvalgene kan også avgi egne høringsuttalelser via 
organisasjoner.  
 
Etter vårt syn er det ønskelig at finansieringen av fagskoleutdanningen fortsatt skjer over 
Statsbudsjettet. Vi mener at all tertiærutdanning skal behandles på samme måte, og ha en 
statlig finansiering direkte over Statsbudsjettet. Det bør også lages retningslinjer for hvordan 
tildeling skal skje. Det bør tas hensyn til at tilskuddet skal dekke de utgifter som en fagskole 
har til drift, utvikling og lønn. I dag med en stykkpris som går ned når studenttallet går opp er 
lite motiverende for utvikling av nye studietilbud, og svært vanskelig i forhold til å øke faglig 
kompetanse blant de ansatte 
 
Fylkeskommunene har i dag mange lovpålagte oppgaver, særlig tar ungdomsopplæringen 
mye oppmerksomhet, med det økte fokuset som det er på kvalitet, gjennomstrømming og 
individuelt tilpasset opplæring for alle. Den politiske bevissthet er størst om disse områdene. 
Hvis finansieringen av fagskoleutdanningen overføres til regionene, kan fagskolene lett bli 
”usynlige” i en hektisk politisk hverdag.  
 
Søkere til fagskolene søker seg ofte til skoler i andre fylker, fordi det er der det aktuelle 
utdanningstilbudet finnes. Vi er derfor skeptiske til å legge ansvaret for at det skal finnes 
fagskoletilbud i en region til regionene. Regionene har ikke dette ansvaret når det gjelder 
høyskolene, og høyskoler og fagskoler bør behandles likt så lenge begge skoleslag er 
tertiærutdanninger. Framtidig finansiering bør sikre at studenter kan søke hvor de vil i landet, 
og til hvilke skole de vil. Samtidig som pengene følger studenten til den skolen 
vedkommende går ved, bør det ikke være slik at det er regionen som må avgjøre om studenten 
kan få gå på skole i en annen region enn der vedkommende bor fordi dette inngår i 
rammetilskuddet. Studentene i fagskolen er voksne mennesker som selv velger hvor de ønsker 
å bo, og bør ikke defineres inn som tilhørende i en bestemt region. 
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Den toårige fagskoleutdanningen i tekniske fag er fortsatt svært utbredt ved de 
fylkeskommunale fagskolene. Utdanningen er både en teknisk teoretisk utdanning og en 
lederutdanning, utviklet i nært samarbeid med sentrale aktører fra aktuelle bransjer og 
næringer. Helse og sosialfagene i fagskolen er foreløpig et ettårig studium, men der faglig 
spisskompetanse innenfor et fagfelt er dominerende, og der denne gruppen vil øke 
kompetansen innenfor samfunnets satsingsområder i helsesektoren. 
 
Vi mener derfor at det bør være Kunnskapsdepartementet som foretar prioriteringer av hvilke 
tilbud som skal få offentlig støtte. Dette bør sentraliseres og være i overensstemmelse med de 
statlige føringer som gis av satsingsområder fra de ulike departementene. 
 
NUFHS og NUTF ønsker en sterk fagskoleutdanning, med gode faglige miljøer. Utvalget 
mener derfor primært at staten ved Kunnskapsdepartementet bør ta over ansvaret for all 
fagskoleutdanning, på samme måte som de har ansvar for høyskoler og universiteter.  
 
 
  
Med hilsen 
 
 
Aud Larsen/s      Ivar Lien/s 
Leder i NUFHS     Leder i NUTF 


