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HØRING – Forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning 

 

Det vises til høringsbrev datert 24.08.09. 

 

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF), vil bemerke følgende: 

 

Utvalget registrerer med forbauselse at fagskolene ikke er tatt med i vurderingen av behovet 

for å opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning. 

 

Fagskoleutdanningen i Norge er underlagt egen lov; Fagskoleloven.  

 

Fagskoleutdanning er tertiærutdanning, den bygger på fullført videregående opplæring og kan 

ha en varighet fra ½ til 2 år. Dette er nedfelt i lovens § 1:  

§ 1. Formål og virkeområde  

       Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig 
godkjenningsordning. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får 
tilfredsstillende vilkår.  

       Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning (tilbyder), og som har fått godkjenning 
av fagskoleutdanningen etter § 2. Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger 
som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et 
omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet 
utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten 
ytterligere generelle opplæringstiltak.  

Fagskolebegrepet er lovbeskyttet. Utdanningene godkjennes av NOKUT. Dette medfører at 

det bare er fagskoleutdanning som er godkjent av NOKUT som har anledning til å bruke 

benevnelsen ”fagskole”. 

§ 10. Beskyttelse av betegnelsene fagskoleutdanning og fagskole - registrering i 
Enhetsregisteret  

       Betegnelsene fagskoleutdanning og fagskole kan bare benyttes om utdanninger og 
tilbydere som har godkjenning etter denne lov.  

       Departementet kan, ved forskrift eller enkeltvedtak, forby bruk av betegnelse eller navn 
som uriktig gir inntrykk av å ha slik godkjenning, eller som er egnet til å forveksles med en 
betegnelse nevnt i første ledd.  
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       Departementet kan etter søknad gi dispensasjon for etablerte sammensatte betegnelser 
som ikke er egnet til å forveksles med betegnelsene nevnt i første ledd.  

       Tilbydere av godkjent fagskoleutdanning som ikke helt ut er eid av staten, fylkeskommune 
eller kommune, skal være registrert i Enhetsregisteret, jf. lov 3. juni 1994 nr. 15 om 
Enhetsregisteret.  

I St.meld. nr 44 (2008 – 2009), Utdanningslinja, foreslår KD at det etableres et eget råd for 

fagskoleutdanning (side 61). I dag finnes det et eget Råd for fylkeskommunale fagskoler 

(RFF), et Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF), et Nasjonalt utvalg for 

fagskoleutdanning i sosial og helsefag (NUFHS), Forum for fagskoler (FFF), Norske 

Friskoler landsforbund (NFFL) og sikkert flere. Disse ivaretar fagskolenes interesser i dag. 

 

Vi håper at fagskoleutdanning også blir tatt med når det skal opprettes en nasjonal enhet for 

karriereveiledning. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
Ivar Lien 


