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Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften 
 

Vi viser til høringsbrev datert 11. august 2015. 

 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter prinsippet om at rettighetene og pliktene for 

studenter på fagskoler tilsvarer rettighetene og pliktene for studenter på universiteter og 

høgskoler med mindre det er gode grunner for forskjellsbehandling.  

 

I et likebehandlingsperspektiv vil vi her ta til orde for en felles klagenemd for universiteter, 

høyskoler og fagskoler. Samtidig vil vi understreke behov for samordning av regelverk og 

praksis når det gjelder forfalskning av dokumentasjon, skikkethetsvurdering og politiattest. 

 

Oppretting av felles klagenemnd  

Kunnskapsdepartementet foreslår å opprette en egen klagenemnd for fagskolestudenter. UHR 

vil påpeke at denne klagenemnden skal behandle tilsvarende saker som Felles klagenemnd for 

universiteter og høyskoler. Saker som dreier seg om bortvisning og utestenging er omfattende 

og til tider komplekse, og UHR mener det vil være en uheldig utvikling dersom vurderingene 

som gjøres i de to klagenemndene skiller seg fra hverandre, slik at praksis i UH-sektoren og for 

fagskoleutdanningene blir ulike. Klagenemndenes vedtak blir retningsgivende for 

institusjonene, og i enkelte tilfeller blir også vedtakene prøvd for rettsapparatet. For kort tid 

siden ble en fuskesak avgjort i Høyesterett.  

 

Selv om utdanningsnivået er ulikt vil ikke det ha betydning for behandlingen av denne typen 

saker. UHR anser det som mest forsvarlig og effektivt å samle kompetanse og behandling av 

slike saker i én klagenemnd. Vi vil derfor be Kunnskapsdepartementet vurdere om Felles 

klagenemnd for universiteter og høyskoler bør utvides til å bli Felles klagenemnd for 

universiteter, høyskoler og fagskoler. 

 

Forfalskning av dokumentasjon 

Parallellene til UH-lovens §3-6, 6., 7. og 8. ledd mangler i fagskoleloven: 

(6) Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter er forbudt. Tilsvarende 

gjelder for dokumenter utstedt fra falske institusjoner. Departementet kan i forskrift gi 

utfyllende bestemmelser om hva som anses som falske vitnemål, falske dokumenter og 

dokumenter utstedt fra falske institusjoner etter denne bestemmelsen. 

(7) Dersom en institusjon under denne lov, NOKUT eller Samordna opptak oppdager 

at en søker har levert falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter 

utstedt fra falske institusjoner, skal forholdet anmeldes til politiet. 

(8) Den som har søkt opptak eller godkjenning etter §§ 3-4 og 3-5 ved bruk av falskt 

vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner, 

vil få nevnte papirer inndratt og vil ikke gis opptak eller få godkjent utdanning i inntil 

ett år. Vedtak om inndragning og vedtak om karantenetid etter denne bestemmelse 

 
 



 
 

treffes av styret selv eller institusjonens klagenemnd med to tredels flertall. 

Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av departementet, jf. § 5-1 sjuende 

ledd, er klageinstans. 

 

Når departementet nå gjør et arbeid for å samordne studentenes rettigheter og plikter bør disse 

bestemmelsene også tas inn i fagskoleloven.  

 

Dersom høringsnotatet skal tjene som fremtidig rettskilde er det uheldig at det i første avsnitt 

på s. 11 står: 

Falske dokumenter er i denne sammenhengen dokumenter som danner grunnlag for 

opptak. Falske dokumenter kan være osv. 

 

Hensikten her er å definere hvilke dokumenttyper som er omfattet av paragrafen om falske 

dokumenter. Slik setningen nå står, kan den imidlertid leses som at ethvert dokument som 

danner grunnlag for opptak anses som et falskt dokument. Ordet «falske» bør fjernes fra 

setningen. 

 

Skikkethetsvurdering 

UHR vil påpeke at arbeidet med skikkethetsvurderinger er omfattende og komplekse. Det vil 

være uheldig hvis det utvikles en annen praksis for vurdering av skikkethet i 

fagskoleutdanningene, og UHR anmoder derfor departementet om å etablere ordninger som 

sikrer lik praksis på tvers av sektorene, herunder felles klagenemnd og felles arenaer for 

informasjons- og erfaringsutveksling.  

 

Politiattest 

Universitets- og høgskolerådet støtter forslaget fra departementet om at det stilles samme krav 

til vandel/politiattest for studenter i fagskoleutdanninger som for studenter i UH-sektoren der 

det er naturlig å innføre et slikt krav. Vi mener at det vil være uheldig hvis det utvikles en annen 

praksis for vurdering av politiattester i fagskoleutdanningene, og anmoder derfor 

Kunnskapsdepartementet om å etablere ordninger som sikrer lik praksis på tvers av sektoren, 

herunder felles klagenemnd og felles arenaer for informasjons- og erfaringsutveksling.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Ole Petter Ottersen 

styreleder        Alf Rasmussen 

         generalsekretær 

 Bente Ringlund Bunæs 

 Seniorrådgiver 

  
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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