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Styret i Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) behandlet høring om endringer i 
fagskoleloven – rapportering av individdata sitt møte 20. november.  
 
NFFL synes at det er ryddig at hjemmel for DBH er utredet og at det ligger et konkret forslag.  
Samtidig lurer NFFL på om avgrensningen i høringen er tilstrekkelig i et område med mange 
forskningsmuligheter. NFFL stiller seg kritisk til om dette fører til utdanningsutvikling, og 
dermed samfunnsutvikling, utelukkende styrt av statistikk, der personvernet etter hvert ikke 
lenger vektlegges.  
 
NFFL stiller seg kritisk til uttrykket «stor samfunnsmessig betydning». Denne formuleringen 
er ganske åpent, og avhengig av ståsted. Å bruke en slik formulering for å kunne 
gjennomføre forskning og statistikk uten samtykke bør være underlagt en strengere 
avgrensning/vurdering.  
 
På side 4 4e avsnitt kommer det fram at: 
«En innrapportering basert på samtykke innebærer i tillegg en reservasjonsrett for den 
enkelte som vi gi et svekket datagrunnlag i DBH». Denne setningen blir brukt for å ikke 
hente inn samtykke fra studenter/ansatte.  
NFFL mener at reservasjonsretten er en grunnleggende menneskerett, og derfor alltid skal 
være mulig å benytte seg av. I praksis skal reservasjonsretten kun bli brukt av et mindretall, 
og derfor ikke i stor grad påvirke datagrunnlaget i DBH.  
 
NFFL påpeker at DBH på vegne av NOKUT har innhentet informasjon om studentenes 
epostadresse og mobilnummeret 5 år tilbake i tid. Rapporteringsfrist var 2 uker. Det er for 
kort tid for å få kartlagt de tidligere studentenes samtykke. Formålet med informasjonen var 
å skaffe datagrunnlag til et studiebarometer for fagskolesektoren. NFFL stiller spørsmål ved 
om denne rapporteringen ikke kunne ha blitt gjennomført med lengre frist og mulighet for å 
gi samtykke for tidligere og nåværende studenter.  
 
Når det gjelder tidligere innhentet data om bostedsadresse, stiller NFFL seg positiv til at det 
ikke lenger skal rapporteres.  
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