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Innspill til statsbudsjettet 2019 fra Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) sender med dette vårt innspill til
statsbudsjettet 2019. Innspillet er til programkategori 07.40 fagskoleutdanning og 07.80
utdanningsstøtte.
Tilskudd til fagskoler
Fagskolesektoren er fortsatt underfinansiert i ny tilskuddsordning med 80 % grunntilskudd
og 20 % resultatbasert tilskudd. Grunntilskuddet på 69 000 kr per studieplass er for lav når
en gjennomsnittlig studieplass koster 106 000 kr1. Det vil ta flere år med økt produksjon av
studiepoeng for at fagskoler kan nærme seg dette nivået. Videre vil trolig noen fylker har
høyere produksjon av studiepoeng enn andre og det kan bli en ujevn utvikling av
fagskoletilbudet på landsbasis.
ONF er ikke urolig for at noen fagskoler og fylker er flinkere enn andre til å tiltrekke seg
studenter og utvikle kvalitet og på den måten øker gjennomstrømningen og tilskuddet.
Derimot er vi bekymret for at det lave grunntilskuddet kan presse noen fagskoler til å senke
nivået på studiene eller endre tilbudsstruktur fra dyre til rimeligere tilbud for å øke
gjennomstrømning av studenter og dermed tilskuddet.
I tillegg blir det mindre midler å bruke til utvikling av kvalitet og til å atskille
fylkeskommunale fagskoler fra videregående opplæring der de i dag er samlokalisert, deler
administrative ressurser og/eller undervisningspersonell med videregående skoler. ONF
mener underfinansieringen vil påvirke studiekvaliteten negativt og gi studentene lavere
utbytte av utdanningen. ONF foreslår å øke statlige tilskudd til fagskolene og differensiere
grunntilskuddet til fylkeskommunale fagskoler basert på reell kostnadsdekning og hensyn til
variasjon mellom ulike studietilbud.
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Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler av Deloitte 2016.
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Studieplasser til fagskolen
Etter flere år med nedgang i antall studenter i fagskolesektoren økte antallet studenter
høstsemesteret 2017. Det er nå 15690 studenter på fagskoler, dette er lavere enn i 2013 da
det var 16326 fagskolestudenter. Antall fagskolestudenter er fortsatt for lavt sammenlignet
med behovet for fagskoleutdannede hos arbeids- og næringsliv i privat og offentlig sektor.
NHOs kompetansebarometer 2017 viste at halvparten av deres medlemsbedrifter etterspør
fagskoleutdannede, spesielt fra tekniske fag. KS sin arbeidsgivermonitor 2016 viser at over
halvparten av kommunene har behov for fagskoleutdannende til helse- omsorg- og
oppvekstsektoren.
ONF mener en nasjonal opptrappingsplan i studieplasser til fagskolene er et viktig tiltak for å
dekke fremtidens kompetansebehov. Det var derfor svært oppløftende at regjeringen
foreslo 638 nye studieplasser på statsbudsjettet 2018 og totalt 1275 nye studieplasser over
to år. ONF ser fram til oppfølging av planen og nye 638 studieplasser på statsbudsjettet
2019. ONF mener nye studieplasser skal fordeles til studieretninger der arbeids- og
næringsliv kan dokumentere etterspørsel utdanningene. Det gjelder spesielt studier innenfor
helse- og oppvekstfag, et bredt spekter av tekniske fag og økonomiske og administrative fag.
1,5 G i studiestøtte
ONF vil øke studiestøtten gjennom Lånekassen til 1,5 G. Dagens nivå på studiestøtten krever
at heltidsstudenter jobber i tillegg til å studere. Det påvirker studentenes mulighet til å
konsentrere seg fullt ut om studiene og oppnå gode resultater.
På fagskoler har majoriteten av studenter arbeidserfaring og 22 prosent av studentene er
mellom 36 år og 50 år. Dette er en aldersgruppe som oftere er etablert med familie og må ta
andre hensyn enn den fleste yngre studenter. For en del kan det være et økonomisk
spørsmål og velge mellom jobb og studier. Økt studiestøtte kan for denne gruppen senke
terskelen for å ta utdanning på fagskole.
Videre må yrkesutøvere har god mulighet til å øke sin kompetanse for å møte krav til
omstilling i arbeids- og næringsliv og bruk av ny teknologi. Vi i ONF mener fagskolen er en
viktig del av løsningen med studietilbud der yrkesutøvere med lang erfaring kan oppdatere
seg på nye krav og ny teknologi innenfor sitt fagfelt. Vi mener økt studiestøtte vil kunne
bidra til å motivere personer til å tilegne seg den nødvendige kompetansen.
Levekårsundersøkelsen for studenter
ONF mener tilskudd skal prioriteres til oppfølging av tiltak i Meld. St. 9 (2016-2017) “Fagfolk
for fremtiden” og gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter som inkluderer
studenter på fagskoler. Levekårsundersøkelsen ble sist gjennomført i 2010 av Statistisk
Sentralbyrå og da kun for studenter på høyskoler og universitet. Tilstandsrapportene for
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fagskolene2 viser at studentene skiller seg fra den øvrige studentmassen på blant annet
andel menn og kvinner, alderssammensetning og arbeidserfaring, men det er fortsatt mindre
kunnskap om denne studentgruppen. ONF mener er viktig å avdekke studentenes levekår for
å vite hvilke tiltak som kan dekke deres behov i studietiden.
Kvalitetsutvikling gjennom nasjonale faglige utvalg og Nasjonalt fagskoleråd
Studiekvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning er viktig for ONF. Vi mener fagskolene selv
gjennom søkbare utviklingsmidler må ta ansvaret for å utvikle kvalitet på egen institusjon.
Imidlertid er det felles tiltak for fagskolesektoren som kan løses gjennom de nasjonale
faglige utvalgene eller Nasjonalt fagskoleråd. Nasjonale faglige utvalg kan blant annet
utarbeide overgangsordninger mellom fagskoler, høyskoler og universitet for tekniske og
helsefaglige utdanninger, nasjonale planer og iverksette andre sektorbaserte
kalitetshevende tiltak. Nasjonalt fagskoleråd kan stå for nasjonale kvalitetshevende tiltak
som for eksempel kursing av fagskolestyrer, kvalitetssikring og maler.
Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF) fikk i 2017 tildelt 1,5 millioner kr til
pilotprosjektet for å utarbeide overgangsordninger i samarbeid med Universitets- og
Høyskolerådet (UHR). ONF mener denne type prosjekter er positivt for sektoren.
ONF ber om at det bevilges midler til de nasjonale faglige utvalgene3 og Nasjonalt
fagskoleråd til felles tiltak for fagskolesektoren.
ONF fremmer følgende forslag til statsbudsjettet 2019:
• Øke statlige tilskudd til fagskoler og differensiere grunntilskuddet fylkeskommunale
fagskoler basert på reell kostnadsdekning.
• Videreføre opptrappingsplanen mot 1275 nye studieplasser til fagskoler.
• Øke studiestøtten til 1,5 G.
• Gjennomføre levekårsundersøkelsen for studenter på fagskoler, høyskoler og
universitet.
• Midler til kvalitetsutvikling gjennom nasjonale faglige utvalg og Nasjonalt
fagskoleråd.
Med vennlig hilsen,
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Silje Kjørholt
Leder

Christoffer Blaalid
Nestleder
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Tilstandsrapport for fagskoler av Kunnskapsdepartementet 2014 og 2015.
Prosjektet for samordning av fagskolesektoren ledet av Nasjonalt Fagskoleråd åpner for etablering av
Nasjonale Fagråd framfor nasjonale faglige utvalg. Midler til felles tiltak tildeles da Fagrådene.
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Adresseliste:
Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nasjonalt fagskoleråd
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