Høringsuttalelse fra administrasjon og lærere ved Fagskolen i Kristiansand vedrørende rapporten
«En ny region Agder?»
I forslaget fra forhandlingsutvalget blir fagskolene omtalt i én setning på side 82: Fagskolen med om
lag 40 arbeidsplasser – 27 i Vest-Agder og 12 i Aust-Agder – samlokaliseres i Grimstad.
I en så omfattende rapport mener vi det er uakseptabelt at en slik konklusjon trekkes uten noen form
for konsekvensutredning om hva dette vil bety for de mange hundre studieplassene som blir berørt
av dette. Man kan vedta å flytte arbeidsplasser, men man kan ikke vedta at studentene følger etter.
Vi kan heller ikke se at det er tatt hensyn til den rollen fagskolen har hatt for det lokale næringsliv i
Kristiansand og omegn. Vi vil i denne forbindelse påpeke sentrale momenter som må tas hensyn til.
Det bør være en overordnet målsetting å beholde minimum dagens studenttall, omtrent 400
studenter som utdanner seg på fagskolene i dag. En undersøkelse blant våre studenter utført i
november 2016, viser at så mange som 70 % av studentmassen ikke ville valgt å gjennomføre
utdannelsen i Grimstad. Dette forteller mye om den lokale tilknytningen fagskolen har. Vi regner med
at tilsvarende prosenttall vil være aktuelle ved flytting den andre veien.
Studenttallet på fagskolene er ca 300 i Kristiansand og 100 i Grimstad. Fagskolen i Kristiansand hadde
våren 2016 en økning i søknadsmassen på 44% og fikk startet opp sine tilbud. Gjennomsnittsalderen
til studentene på Fagskolen i Kristiansand er 27 år, mange har familie og blant deltid-studentene er
det mange som har arbeidsplass på bedrifter i Kristiansands-området. Det er derfor et vesentlig trekk
ved fagskolen at tilbudet er lokalt og at etterspørselen etter skolen oppstår lokalt. Dette er også i
tråd med lovens intensjon som sier at fagskolen skal være et tilbud til det lokale næringsliv.
Utfra signaler fra både NHO og LO om at videreutdanning av fagarbeidere gir de mest verdifulle
medarbeiderne for bedriftene, er det grunn til å tro at søkningen mot fagskoleutdanning vil fortsette
å øke i årene fremover. Av den grunn er også fremtidig organisering av fagskoleutdanningen på
regjeringens bord. En utredning om fagskoler på Agder må ta høyde for at skoleslaget vil få flere
studenter, og det er mulig at en fremtidig fagskole bør løsrives fra de videregående skoler de ligger
ved i dag.
Inntil en grundigere utredning er gjort om konsekvensen av en sammenslåing og hvor man skal
eventuelt skal samlokalisere, mener vi at det er viktig å opprettholde studiesteder både i Grimstad og
i Kristiansand. Om man beslutter å legge ned studiested i Kristiansand, så vil man neppe klare å
regenerere tilsvarende studentmasse i Grimstad til erstatning for det som vil forsvinne fra
Kristiansand. I praksis vil dette bety at næringslivet i regionen mister et tilbud som er etterspurt.
Ved en tidligere korsvei, for ca 15 år siden, kom det også forslag om å samlokalisere fagskolene til
Grimstad. Vest-Agders politikere engasjerte da Rogalandsforskning til å lage en rapport om fordeler
og ulemper ved de to aktuelle studiestedene. Rapporten fra 2002, RF – 2002/242, prosjektnummer:
725 2065, Tekniske fagskoler i Agder-regionen, ISBN: 82-490-0204-0, gir en grundig analyse av
hvordan man den gang vurderte samlokalisering. Vest-Agders fylkespolitikere valgte da å beholde sin
fagskole i Kristiansand. Det kan være grunn til å finne frem denne rapporten da mange av
argumentene og konklusjonene er fortsatt gyldige.
Administrasjonen og lærerne ved Fagskolen i Kristiansand ber derfor om at det foretas en grundig
utredning av eventuell sammenslåing og samlokalisering før avgjørelse tas, og at det derfor inntil
videre opprettholdes studiesteder på begge lokasjoner.
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