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Høringssvar - forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften 

  

Det vises til forslag til endringer i forskrift i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften, 

referanse 15/3761. Høyskolen Campus Kristiania (CK) takker for muligheten til å uttale seg. 

Høyskolen Campus Kristiania støtter Abelia Forum for Fagskolers høringsinnspill, men vi vil 

herunder fremheve enkelte punkter til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften. 

 

Høyskolen Campus Kristiania støtter prinsippet om at lover som omfatter utdanning på tertiær 

nivå i størst mulig grad skal tilpasses egenarten til de ulike utdanningene. Høyskolen Campus 

Kristiania støtter også forslag som styrker og sikrer fagskolestudentenes de samme 

rettighetene som studenter ved universiteter og høyskoler. 

 

Forhold til forvaltningsloven 

 

§3 Organisasjon og ledelse 

CK støtter forslaget om presiseringen i §3 (2) om styrets ansvar. 

 

CK er positive til forslag om at alle fagskoletilbydere skal være registrert i Enhetsregistret. 

Det vil bidra til opprydning i forbindelse med godkjenning og rapportering. 

 

§4 Tilbyders plikter  

CK støtter forslaget om at tilbyder plikter å ha forskrifter om opptak som både inneholder 

krav til formell utdanning og realkompetanse. 

 

§5 Innholdet i utdanningen, vitnemål og forskriftshjemmel 

CK støtter forslaget om at fagskolene skal utferdige vitnemål, og at NOKUT kan fastsett krav 

til vitnemålets innhold. CK vil også henvise til vitnemålsmalen med tilhørende 

gradsbetegnelser som er utarbeide i samarbeid med Forum for fagskoler og NOKUT. Alle 

fagskolene i Norge har vedtatt  at både vitnemålsmalen og gradsbetegnelsene skal tas i bruk 

og er derfor en standard i fagskolesektoren. CK anbefaler derfor at denne malen fastsettes 

som formell vitnemålsmal. CK foreslår videre at «Vocational Diploma» lovbestemmes som 

gradsbetegnelse for fagskoleutdanning.  

 

§7 Klage over formelle feil 

CK foreslår at begrepet «eksamen» eller «prøve» i §7 erstattes med «sluttvurdering». 

Regelverket om klage på sensur eller sluttvurdering bør derfor også ivareta slike former for 

vurdering. 

 

§11 Særskilt klagenemd og felles klagenemnd for fagskolestudenter 

CK støtter forslaget om særskilt klagenemd og felles klagenemnd for fagskolestudenter. 
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§12 Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning 

CK støtter forslaget om at NOKUT får oppgave om å godkjenne utenlandsk utdanning på nivå 

med norsk fagskoleutdanning. 

 

§13 Skikkethetsvurderinger 

CK støtter forslaget de enkelte punktene i forslaget om krav til skikkethetsvurdering i enkelte 

fagskoleutdanninger. CK mener i tillegg at loven, av hensyn til studenten, bør presiseres og at 

denne bør gjøres kjent med en eventuell uskikkethetsvurdering, så tidlig som mulig i studiet. 

 

§14 Krav til politiattest 

CK støtter muligheten for å kreve politiattest ved opptak til enkelte studier. Dette bør 

midlertid presiseres i forskriftene at det ikke er et generelt krav, men kun gjelder for enkelte 

utdanninger. 

 

CK støtter ikke at institusjonen skal dekke utgifter til advokat dersom en student, på bakgrunn 

av manglende politiattest, utestenges fra klinisk undervisning eller praksisopplæring. CK viser 

til forslaget til Forum for fagskoler om at studenter skal få dekket advokatkostander gjennom 

ordningen «Fri rettshjelp» og/eller liknende ved klage på bortvisning etter utestengning. 

 

 

Forslag til endringer i studiekvalitetsforskriften 

CK støtter forslagene til endringer i studiekvalitetsforskriften, og ser videre positivt på at 

godkjenninger opphører etter en viss tid dersom studier ikke er igangsatt. CK mener at 

utdanningene skal være oppdaterte. 
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