Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Oslo, 13. januar 2017

Høringsnotat fra Voksenopplæringsforbundet
Voksenopplæringsforbundet takker for å kunne gi innspill til behandlingen av Stortingsmelding 9
(2016/2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning.
Voksenopplæringsforbundet vil innledningsvis fremheve at det er veldig mye bra i meldingen. Det er bra
at fagskolen gis den status som den nå for, både gjennom økte midler, styrking av statusen, innføring av
studiepoeng, for å nevne noe.
I Voksenopplæringsloven beskrives overordnede mål for studieforbundenes opplæringsvirksomhet. Ett av
disse målene er at studieforbundene skal «være en selvstendig arena for læring og et supplement til
offentlige utdanningstilbud for voksne.» Dette kommer blant annet til uttrykk på fagskoleområdet, der to
studieforbund per i dag er etablerte tilbydere.
Studieforbundene AOF og Folkeuniversitetet organiserer ved siste telling nær tusen fagskolestudenter.
Det utgjør hver 15. fagskolestudent totalt. På et viktig område som helsefag utdanner de to
studieforbundene nær hver tredje fagskolestudent.
Voksenopplæringsforbundet er opptatt av at studieforbundenes styrker fortsatt skal komme
fagskolestudentene til gode, og vi vil derfor legge vekt på ett hovedmoment med fagskolemeldingen:
Godkjente eierformer.
La studieforbund fortsatt være fullgode eiere av fagskoleutdanning
I stortingsmeldingen (s.67), under avsnittet for krav til organisering, er det foreslått at fagskoler må
organiseres enten som aksjeselskap eller stiftelser.
Vi mener det er svært liten grunn til å utelukke studieforbund som eiere av fagskoler, men betydelig grunn
til å tillate dem.
Foreningsretten som regulerer studieforbund er i stor utstrekning sammenfallende med selskapsretten, og
på samme måte som stiftelser, har heller ikke studieforbund eiere som tar ut utbytte.
Studieforbund ivaretar også ønsket om transparens på eiersiden gjennom regnskapsplikt, lovfestede tilsyn
og kontrollmuligheter.
Disse faktorene mener vi gjør at studieforbund faller innenfor de krav man stiller til eiere av
fagskoleutdanning, og at man oppnår lite ved å ikke tillate eierformen.
Videre mener vi de negative effektene av å tvinge studieforbundenes fagskoler over i en ny eierform vil
være betydelige:
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Det vil svekke etablerte fagmiljøer som i dag leverer høyt verdsatte fagskoleutdanninger. Det vil gjøre
fagskolene adskilte fra studieforbundenes verdifulle nettverk, både når det kommer til
voksenlærerkompetanse og som kanal for studentrekruttering og ikke minst nærhet til arbeidslivet.
Samtidig svekkes også studieforbundene ved at et sterkt pedagogisk fagmiljø skilles ut. Et eierskifte vil
også kunne føre til sentralisering av fagskoletilbudet ved at de ikke lenger kan dra veksler på
studieforbundenes regionale studiesteder.
Voksenopplæringsforbundet er glad for at studieforbundene AOF og FU fortsatt får lov til å drive
fagskoler innenfor studieforbundsordningen, men vil sterkt tilråde at alle aktuelle studieforbund får være
en godkjent organisasjonsform for fagskoler. I dette må også ligge en fortsatt mulighet til å videreutvikle
fagskoletilbudet og å få fagområdegodkjenning. Til det siste viser vi til punktet i meldingen, hvor det står
at studieforbundene, ikke kan få fagområdegodkjenning, men kan drive fagskoler. Dette virker ikke logisk
og vi håper det bare er en korrekturfeil.
Vi ser at det foreslås at eierskapet legges til fylkeskommunene og finansieringen likeså. Til det siste vil vi
anbefale at det enten fortsetter i staten eller at det utarbeides retningslinjer, som sikrer likeverdig
finansiering uavhengig hvem som driver fagskolene.
Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet og ser frem til høringen.

Med hilsen
Voksenopplæringsforbundet
Gro Holstad/s/
Generalsekretær

Tommy Bull Henstein/s/
Assisterende generalsekretær

VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET Akersgata 41, 0158 Oslo | Telefon 22 41 00 00 | vofo@vofo.no | www.vofo.no
Organisasjonsnummer 971 454 423 | Bankgiro 8200 01 24199

