Høringsuttalelse fra studentrådsleder på vegne av studentene ved Fagskolen i Kristiansand vedrørende forslag til å slå sammen fagskolene i Agder ved å ‘flytte’ dagens fagskole-tilbud til
Grimstad.
Vi i studentrådet er gjort kjent med at på s. 82 i rapporten «En ny region Agder» at det er foreslått fra
forhandlingsutvalget at fagskolene i Agder skal samlokaliseres i Grimstad. Studentrådet på Fagskolen
i Kristiansand klare anbefaling er å ikke gjennomføre dette.
I rapporten «En ny region Agder» er det ingen begrunnelse for å gjennomføre samlokaliseringen i
Grimstad – annet enn at den skal samlokaliseres i Grimstad. Vi mener at det ikke er grunnlag for
vurderingen.
Studentrådleder (undertegnende) har gjennomført en undersøkelse blant studentene på Fagskolen i
Kristiansand om hva deres meninger om temaet er. Besvarelsen består av 154 svar, av de er 53%
heltidsstudenter og 47% deltidsstudenter. Jeg vil samtidig opplyse om at gjennomsnitts alder til
studentene er ca. 28 år og vi har studenter som pendler så langt som fra Kvinesdal med tog. Med
andre ord er den gjennomsnittlige fagskole student boligeier i samboerskap – mange med barn, som
skal leveres og hentes i BHG, og at skolens plassering er i dag nærmest perfekt plassert i forhold til
dagens studenter.
I spørsmålet; «Hvis det kun var ett fagskoletilbud i Agder og det var i Grimstad, ville du da ha studert
der?». Her svarer i overkant av 70% nei, jeg ville ikke studert i Grimstad. Av de ca. 320 studentene
som i dag studerer i Kristiansand så ville kun 100 av disse ha påbegynt studiene sine i Grimstad.
Dette bekrefter påstanden om at det er vanskelig for en student på ca. 28 år med daglige
forpliktelser å flytte på seg. Å pendle den distansen er for flesteparten uaktuelt pga. tidsklemma mht.
barn og arbeid. Studentene som kommer vestfra med tog vil med dette ikke studere hvis tilbudet
flyttes ut av regionen og fylket.
Følgende spørsmål ble stilt studentmassen «mener du at det er viktig å ha et fagskoletilbud i
Kristiansand» - så svarer over 89% ja. På bakgrunn av dette så prater i hovedsak deltidsstudentene på
vegne av det lokale arbeidslivet som har tilpasset arbeidshverdagen slik at de lar sine ansatte
gjennomføre et del-tidsstudie. Videre mener over 80% at det er svært viktig at det eksisterer et lokalt
fagskoletilbud for Kristiansand by - en by av muligheter.
Det er 94 fagskoler på nasjonal basis – hvor det er ca. 15300 studenter. 50% av disse er i alderen 2130 år og 22% er 36-50 år. Det understreker at flytting av Fagskolen vil få store konsekvenser for
kvaliteten i spesielt håndverksbransjen i Kristiansand – da etterspørselen etter fagteknikere øker i
arbeidsmarkedet. NHO jobber for å øke antall fagskoleplasser og styrke statusen til fagskolen, på
etterspørsel fra bedriftene. Med dagens plassering av fagskolen signaliseres viktigheten av
yrkesutdannende og muligheten de har for å heve kompetansen ved å gå Teknisk Fagskole.
Den klare anbefaling er:
-

-

Beholde dagens fagskoleutsalg i både Kristiansand og Grimstad.
Alternativt flytte Sørlandets Fagskole (Grimstad) til Kristiansand, som kun har 1/3 av
studentmassen i forhold til Kristiansand. Fagskolen skal snart inn i nye lokaler i Kristiansand
og det kan enkelt tilpasses den ekstra studentmengden som ville tilfalt fra Grimstad.
For å redusere kostnader bør kun administrasjonen på fagskolene samlokaliseres.
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