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Høring - Forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

Landsorganisasjonen i Norge viser til deres brev av 20. august 2020 angående ovennevnte. 

LO har tidligere tatt til orde for at formålsparagrafen i fagskoleloven måtte tydeliggjøre fagskolens egenart 
og dens tilknytning til arbeidslivet. LO har også advart mot at grensene for hva som skal kunne akkrediteres 
som fagskoleutdanning ikke var klart nok beskrevet, og at det var et behov for å presisere krav til dette i 
loven. Særlig gjelder dette hva som skal være kunnskapsgrunnlaget, med hensyn på faglighet og 
yrkestilknytning/relevans. 

LOs synspunkter er i all hovedsak ivaretatt i forslag til endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning 
(fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). 

LO mener at fagskoleutdanning skal være basert på det fremste innen erfaringsbasert kunnskap og faglig 
utviklingsarbeid. Dette kommer ikke tydelig nok frem i forslaget fra departementet. 

LO mener at høyere yrkesfaglig utdanning skal ligge på nivå over videregående opplæring, og at 
fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere 
opplæringstiltak. Fagskoleutdanning skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert 
arbeidskraft i samfunnet. Fagskoleutdanning skal bygge på erfarings- og utviklingskompetanse i arbeidslivet 
og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt relevant forskning.

LO er positiv til at departementet foreslår å fjerne den nedre grensen for hvor lang en fagskoleutdanning 
kan være. Dette er i tråd med arbeidslivets behov for fleksible utdanningstilbud, og behovet for å «lære hele 
livet». Bransjeprogrammene viser også at det er et stort behov i arbeidslivet for korte fleksible tilbud. 

Lovendringen vil åpne for at fagskoler kan opprette korte utdanninger med et omfang på mindre enn 30 stp. 
som ikke er en del av en akkreditert fagskoleutdanning i dag. Det vil si at fagskoler kan utvikle helt nye korte 
tilbud som ikke trenger å være forankret i en grad, så lenge fagskolen har én akkreditert utdanning på 
minimum 60 stp. og har uteksaminert studenter i minst to år. Dette gir etablerte fagskoler anledning til å 
raskt kunne tilby nye korte utdanninger innen kompetanseområder der fagskolene ikke allerede har et tilbud. 

For å sikre høye kvalitet i fagskoleutdanningene, må det stilles krav om akkreditering og tilsynsvirksomhet, 
fastsatt på relevant nivå i regelverkshierarkiet, for eksempel i fagskoletilsynsforskriften. 

LO støtter departementet sitt forslag om at det gjennom fagskoleloven og fagskoleforskriften skal presiseres 
at bruk av falske dokumenter og vitnemål for opptak til fagskoleutdanning er forbudt, og at den som 
oppdager bruk av falske dokumenter eller vitnemål skal politianmelde forholdet. Det må også kreves 
politiattest fra studenter som skal utføre oppgaver som er betinget av eller etablerer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. 
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Med vennlig hilsen
LO Norge

Trude Tinnlund
(sign.)

Roger Bjørnstad
 (sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


