Odd A. Salvesen
Tordenskjolds gate 17
4612 Kristiansand

Kristiansand 06.02.18

Svar på spørsmål rettet i interpellasjon til bystyret 31.01.18 fra repr.
Odd A. Salvesen, PP, om «Sjømannsskolen»
Viser til din interpellasjon til bystyrets møte 31.01.18, som ble omgjort til skriftlig spørsmål på grunn av forfall.
Interpellasjonen gjaldt Fagskolen i Kristiansand - benevnt som «Sjømannsskolen» i din interpellasjon, hvor du
tar opp sentrale forhold knyttet til sak om samlokalisering av Fagskolen i Kristiansand med Sørlandets fagskole i
Grimstad som fellesnemnda for Agder fylkeskommune har på dagsorden.
Status og historikk - lokalt:
Fagskolen i Kristiansand har en lang historie i byen – fra den opprinnelige sjømannsskolen, etablert i 1853,
som startet som et maritimt utdanningstilbud, til det som i dag er en fagskoleutdanning. Fagskolen utgjør en
viktig del av kunnskapssamfunnet med et bredt studietilbud for sine 350 studenter og 25 ansatte. Fagskolen
i Kristiansand er en yrkesrettet høyere utdanning for de som har fagbrev/svennebrev, som bygger på fullført
videregående opplæring eller tilsvarende 5 år relevant praksis (realkompetanse). Ved Fagskolen i
Kristiansand har de tekniske og de maritime utdanningene omfang på to år. Utdanningen innen helsefag har
omfang på ett år. Skolen har både heltids- og deltidsstudier og tilbyr studier innenfor fagområdene; Bygg,
Anlegg, Automatisering, Elkraft, Prosessteknikk, Dekkoffiser, Maskinoffiser, Maskinteknikk,
Mekatronikk, Psykisk helse og rus og Helse, aldring og aktiv omsorg. Fagskolen i Kristiansand er fra
oktober 2017 lokalisert på Kjøita Park. Fagskolestudentene i tillegg ofte i arbeid og tar fagskolen på deltid.
Nasjonale føringer:
Ifølge Meld. St. 9 (2016-2017) «Fagfolk for fremtiden» tyder undersøkelser på at det i dag ikke er mange
nok som tar yrkesrettet utdanning til at det dekker markedets behov. For å kunne dekke dette behovet
ønsker regjeringen at fagskoleutdanningen skal styrkes gjennom økt kvalitet og anerkjennelse slik at flere
søker til fagskoleutdanningene.
Som tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har uttalt, vil «2018 bli yrkesfagenes år». Ifølge
Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle nesten 90000 fagarbeidere i 2035, dersom dagens utvikling
fortsetter. I 2018 vil regjeringen styrke de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. Pengene skal blant
annet gå til å rekruttere læreplasser i fylkene, til hospiteringsordningen for yrkesfaglærere, og til nye
studieplasser i fagskolene.
Mine vurdering:
Til tross for at fagskolen utgjør en liten del av det sørlandske utdanningssystemet, er fagskoleutdanningen
likevel svært viktig da den utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse til mange bransjer på

Agder. I en tid med omstilling innenfor bl.a. oljerelatert næring vil det være svært viktig å kunne tilby et
fremtidsrettet fagskoletilbud på Agder.
En fusjon av fagskolene i Kristiansand og Grimstad, med en samlokalisering av administrasjonen fra 2020,
oppfatter jeg som positivt med tanke på et sterkere fagmiljø og en mer enhetlig ledelse. En samlokalisering
samsvarer også med avtalen som lå til grunn for utredningen «En ny region på Agder», som var en del av
prosessen med Vest- og Aust-Agder fylkeskommuners søknad til Stortinget om fylkessammenslåing. En
samlokalisering samsvarer også med vedtak 27.11 i Fellesnemnda for Agder fylkeskommunes, pkt 1:
«Fellesnemnda støtter opplegget for videre arbeid med samlokalisering av fagskolen, slik det er beskrevet i
saken».
Selv om det både ut fra antallet studenter i Kristiansand (350 i Kristiansand mot i underkant av 150
studenter i Grimstad) og antallet ansatte i Kristiansand (25 i Kristiansand mot 12 i Grimstad), skulle tilsi en
lokalisering av felles administrasjon av skolene til Kristiansand, vurderer jeg det ikke som kritisk for
verken studenter eller næringsliv i Kristiansand at felles administrasjon legges til Grimstad. I tillegg er jeg
også opptatt av nettbasert undervisning, som utgjør en viktig del av den teknologiske utviklingen og
digitaliseringen vi ser i samfunnet.
En flytting av studietilbudet fra Kristiansand til Grimstad vil derimot kunne bli uheldig både for studentene
i Kristiansand da reiseveien kan bli så lang at det blir krevende for studenter som er i jobb og tar studiet på
deltid. En flytting av studietilbudet kan medføre en reduksjon i søkermassen til Fagskolen i Kristiansand og
den samlokaliserte fagskolen fra 2020. Studentundersøkelsen ved Fagskolen i Kristiansand illustrerer
nettopp dette. 70 % av dem som ble spurt oppga at de ikke ville søkt seg til skolen, dersom den lå i
Grimstad. En flytting av studietilbudet vil både for Kristiansand sin del og for landsdelen være uheldig, og
helt på tvers av regjeringens målsettinger.
Du viser til viktige eksempler både fra Hordaland (6 lokasjoner) og Rogaland (2 lokasjoner), hvor man går
for felles administrasjon, samtidig som alle lokasjonene er opprettholdt. I det videre utredningsarbeid i
denne saken som fellesnemnda for Agder fylkeskommune har på dagsorden, blir det viktig at vurderingene
fra både Hordaland og Rogaland fremgår i saken, og at de negative sidene ved eventuelt å flytte studentene
fra Kristiansand til Grimstad kommer klart frem.
Det er også viktig at den utredningen som Fellesnemnda for Nye Agder har iverksatt* må ha fokus på å
ivareta en fremtidsrettet og attraktiv fagskole på Sørlandet, som tiltrekker seg et økende antall studenter, i
tråd med studentenes og næringslivets behov, noe som forutsetter en bedre fagskole i landsdelen enn
dagens løsning.
Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
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