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Høring - endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata
Forum for Fagskoler er representert i Nasjonalt Fagskoleråd. Fagskolerådet har tidligere i 2014 og
2016 gitt tilbakemelding til Forum for fagskolestatistikk om utvidelse av rapporteringskravene til
fagskolene. Dette ifm ønske som er kommet fra Kunnskapsdepartement og NOKUT om å utvide
tilhørende rapporteringskrav til å også omfatte lærerne sin faglige og pedagogiske kompetanse.
Den generelle tilbakemelding fra rådet har vært at myndighetene må ta hensyn til at fagskolesektoren
består av noen store, en del mellomstore og mange små fagskoler med begrensede ressurser. Rådet
har registrert at det har vært stadig utvidelser av rapporteringskravene i løpet av de siste årene, som
medfører en økt belastning på fagskolene. Samtidig er det viktig med god statistikk som et av flere
grunnlag for å bygge opp under kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.
På denne bakgrunn har Forum for Fagskoler støttet rådet sin anbefaling om at en må være varsom
med å utvide rapporteringskravet ytterligere. Videre at utvidede rapporteringskrav må begrenses til
forhold som kan knyttes nært til forhold som kjennetegner kvalitet i fagskoleutdanningen, og som kan
brukes i arbeidet med kvalitetsutviklingen i sektoren. I den sammenheng har Fagskolerådet støttet
forslaget om å utvide rapporteringen til å også omfatte lærerne sin faglige og pedagogiske
kompetanse, noe som også Forum for Fagskoler har gitt sin tilslutning til.
I forslaget til endring av fagskoleloven foreslår departementet at krav til rapportering blant annet skal
omfatte lærerne sin kompetanse. Dette støtter Forum for Fagskoler.
I tillegg forslår departementet at det også skal være adgang til å kreve rapportering av opplysninger
om fast lønn, faste tillegg, uregelmessige tillegg, bonus og overtidsgodtgjørelse for tilsatte. Forum for
Fagskoler kan ikke se at dette er relevante opplysning som kan være nyttige bidrag til utviklingen av
kvaliteten i fagskolesektoren. I tillegg vil krav om rapportering av denne type detaljerte opplysninger
på personnivå medføre et betydelig ekstraarbeid for fagskoler som allerede legger inn mye tid og
ressurser i rapporteringsarbeidet. Forum for Fagskoler vil derfor anbefale at utvidelsen av krav til
rapportering for fagskoler, ut over det som gjelder i dag, begrenses til rapportering knyttet til lærerne
sin faglige og pedagogiske kompetanse.
I tillegg ligger det i lovforslaget en formulering om krav til rapportering om "opplysninger knyttet til
utdanning, stillingsforhold, lønn og finansiering av stillingen". Det framstår som uklart hva som menes
med den siste formuleringen: "finansiering av stillingen".
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