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Høring - Forslag
og fagskoler

til ny reguler¡nger av tilskudd og egenbetaling for private høyskoler

Arbeidsgiverforeningen Spekter gir med dette en uttalelse i forbindelse med høring om
forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler
Det er viktig at det er trygghet for og tillit til at bevilgninger og tilskudd gitt over
statsbudsjettet brukes til de formål de er tiltenkt.
Spekter mener på prinsipielt grunnlag at det bør legges færrest mulig begrensninger på
private aktørers muligheter til å ta utbytte.
Spekter har noen kommentarer til enkelte av forslagene. Dette gjelder forslagene om
begrensninger itillatt organisasjonsform (kapittel 7) og utdelinger (kapittel L0).
Forslagene til begrensninger i tillatt organisasjonsform (kapittel 7)
Spekter mener det må tilrettelegges for effektiv kontroll og tilsynsvirksomhet for å sikre at
midlene går til det de var tiltenkt. Vi er derfor ikke avvisende til en begrensning i tillatte
organisasjonsformer. Det viktigste er imidlertid at organisasjonsformen er regnskapspliktig
og sikrer kontroll, blant annet knyttet til handel med nærstående, fisjoner og fusjoner.

tilbydere er i dag organisert på annen måte. Slik vi ser det er det ingen tungtveiende
grunner mot at disse endrer organisasjonsform, og vi ser heller ikke at det skulle være
uforholdsmessig pra ktisk vanskelig.
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Forslagene til utdelinger (kap¡ttel 101
Spekter mener som nevnt innledningsvis at det på prinsipielt grunnlag bør legges færrest
mulig begrensinger på private aktørers mulighet til å ta utbytte fra sin virksomhet. Spekter
registrerer samtidig at det er tverrpolitisk enighet om at det ikke skal være anledning til
utdelinger (utbytte) i akkrediterte utdanningstilbud som gis tilskudd, også der det er
egenbetaling i tillegg til tilskuddet.
Når det gjelder virksomheter med akkrediterte utdanningstilbud som ikke mottar tilskudd og
bare egenbetaling, så er situasjonen noe annerledes. Ekspertgruppen er delt i synet på dette,
der noen (blant annet utvalgets leder) ikke vil gi mulighet til utdeling, mens andre vil gi
denne muligheten (med noen få begrensninger). Spekter mener at det bør legges færrest
mulig begrensninger på anledningen til å ta utbytte.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
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