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Høringssvar til rapport om private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste
Fleksibel utdanning Norge (FuN) organiserer 40 utdanningsinstitusjoner, fra grunnskole til videregående,
fagskole, høyskoler og universitet. Halvparten av disse er regnet som private. Noen mottar offentlige
tilskudd, andre ikke, men alle er selvfølgelig opptatt av å ha rammevilkår som gjør at de kan drive både
økonomisk og pedagogisk forsvarlig. Å holde høy kvalitet er en forutsetning for våre medlemmer, og vi
mener at de fleste konklusjonene i denne rapporten vil kunne bidra til å sikre fortsatt kvalitet i fag- og
høyskoletilbudene.
Vi ønsker å kommentere noen få av forslagene:

Forslag til ny økonomisk regulering - utdeling, avvikling og opphør
FuN er i utgangspunktet tilhengere av en harmonisering av reglene for utdanningsinstitusjoner, men kun
der det ikke medfører større ulemper for noen av dem. FuN støtter forslaget til medlemmene Hallbing,
Lind og Dahl: «Så lenge private fagskoler og høyskoler tilbyr studier i overensstemmelse med akkreditert
studieprogram, og driften for øvrig skjer i henhold til NOKUT-akkreditert kvalitetssikringssystem, skal
studenten være sikret god og forutsigbar kvalitet.» FuN støtter dermed ikke forslag om utdelingsforbud
fra akkrediterte deler av virksomheten i institusjoner som ikke mottar tilskudd.
Krav til foretaksform
FuN ser at kravet om at private akkrediterte eller godkjente utdanningsinstitusjoner skal være organisert
som aksjeselskap eller stiftelse vil gjøre det lettere å føre nødvendig kontroll, og i større grad
ansvarliggjør styret, og dermed er et kvalitetstiltak som vi kan stille oss bak.
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Styreansvar for fullført påbegynt utdanningsår
Ekspertgruppa foreslår at styret får et utvidet ansvar for å sikre at studentene får fullført et påbegynt
utdanningsår. FuN minner om at det innen høy- og fagskoleutdanningene er mange deltidsprogrammer.
Ekspertgruppa la til grunn at en student som har fullført et studieår lettere kan innpasse dette i et annet
studieløp, og at det er vanskelig for et styre å garantere drift for mer enn ett år ad gangen. Vi mener det
likevel må være mulig å planlegge for scenarier der en institusjon må oppgi all drift, eller driften av et
studieprogram og likevel ivareta studentene. Dette bør kunne gjøres med en kombinasjon av
forsikringsordninger og avtaler med andre institusjoner/organisasjoner.
Krav til rapportering
FuN støtter ekspertgruppas forslag om at rapporteringsplikten til Database for statistikk om høgre
utdanning (DBH) utvides til å omfatte alle institusjoner med akkreditert utdanning.
Handel med nærstående
FuN er i utgangspunktet enig i at «dagens generelle krav om at vederlag i transaksjoner med nærstående
ikke kan overstige alminnelige forretningsmessige vilkår og prinsipper for prisfastsettelse mellom
uavhengige parter, bør lovfestes i sektorlovgivningen.» Vi mener at i tilfeller der det vil være urimelig at
institusjonene skal kunne dokumentere at transaksjonen ikke innebærer overkompensasjon for ytelsen
institusjonen kjøper, bør eventuell bevisbyrde ligge på tilsynsmyndigheten.
Sanksjoner
FuN er enig i at tilsynsmyndigheten må ha sanksjonsmuligheter. Det må utformes klare regler for hvilke
sanksjoner som skal gjelde for de ulike tilfeller av regelbrudd, og det må sikres at eventuelle sanksjoner
ikke rammer studentene ytterligere.
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