
 

 

Til: Utdannings- og forskningskomiteen 

Fra: FLT 

 

Post 240 Fagskoler 

 

Det vises til høring i komiteen – her er vårt innspill skriftlig:  

 

Behovet for fagskoleplasser er kjent. Det er de ansatte i industrien som skal bidra til 

målet om å øke eksportandelen. Seks av ti bedrifter melder dette. Fagskoler tilbyr 

det industrien trenger. FLT ønsker en reform av fagskolesystemet som innebærer: 

 

Flere studieplasser 

Det er bevilget 500 plasser. Med dette tempoet vil det ta 140 år før vi har fått på 

plass et mål om 100 000 plasser med mål om utjevning av plasser og likeverdighet i 

synet på høyere yrkesfaglig utdanning som like viktig som akademisk høyere 

utdanning.  

Skjevforeling i samfunnets satsing på høyere yrkesfaglig utdanning og universitet og 

høgskolesatsingen er tydelig.  Regjeringen har foreslått 1.3 totalt til fagskolene for 

2023. Det brukes 55.8 milliarder på høyere utdanning og forskning.  Regjeringen kom 

med gode formuleringer om fagskolene i Hurdalsplattformen, men 

opptrappingsplanen følges ikke opp. Hvorfor satses det ikke mere?  

 

For det andre: Forutsigbar finansiering 

Finansieringen må bli forutsigbar. Det er nå en blanding av egenfinansiering, statlig 

finansiering samt fylkeskommunal finansiering, som gjør situasjonen usikker fra år til 

år. Det er en generell underfinansiering av sektoren.  

 

For det tredje: Fagskolene må få en akkreditering på nivå med UH-

utdanningene 

Toårig fagskole er plassert på nivå 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Det er 

unaturlig at fagskoleutdanninger skal ligge på et lavere nivå enn i UH-sektoren. 

Særlig når vi vet at mange underviser på nivå 6 i dag, men skriver utdanningen ned 

til nivå 5 på grunn av regelverket.  

 

Så et råd: Ikke sats på distriktssentrene. 

Noe av midlene kan hentes fra studiesentre. Disse har i dag ingen formell plass i 

utdanningssystemet. Hvilke rettigheter og plikter et studiesenter skal ha, er 

uklart. Studiesentre er ikke nevnt i de lovene som styrer høyere utdanning i Norge. 

Vi spør som Per Nyborg: Er det lovløshet som skal bli drivkraften i norsk høyere 

utdanning? Det må bygges videre på institusjonene og de regionale studiestedene 

som alt finnes.  

 

Til slutt et spørsmål: Når kommer det en stortingsmelding om fagskolene? 

 

Vi håper dette innspillet kan tas hensyn til. 


