
 

CERES - Nasjonalt senter for 
felles systemer og tjenester for 
forskning og studier 
Postboks 1086 Blindern 
0316 Oslo 

Kunnskapsdepartementet  
Postboks 8119 Dep  
0032 OSLO 
  

Telefon: 22 84 18 50 
Oslo, 29.9.2017 postmottak@ceres.no 
Vårt saksnummer: 2017/7682 
Deres referanse: 17/3201 www.ceres.no 

 
 
Høringsuttalelse – forslag til ny fagskolelov 
 
Vi viser til høringsbrev av 28. juni 2017. CERES takker for muligheten til å uttale oss om forslagene til endringer i 
fagskoleloven. Vår høringsuttalelse tar først for seg de bestemmelser som berører CERES sin virksomhet, deretter 
har vi noen korte kommentarer til andre bestemmelser. 
  

Kapittel 4. Hjemmel for et nasjonalt opptak til fagskoleutdanning  
CERES har blitt tildelt oppgaven med å utvikle og drifte et nasjonalt samordnet opptak for de offentlige fagskolene. Vi 
ser at de nye bestemmelsene i § 15 vil gi oss hjemmel for å gjøre dette og finner at ordlyden i § 15 (3) er dekkende 
for å organisere en samordning. Vi savner derimot bestemmelser om bruk av falske dokumenter i forbindelse med 
søknad om opptak, slik vi finner i universitets- og høyskoleloven § 3-7.  

CERES bistår gjerne Kunnskapsdepartementet med utviklingen av forskriftene for samordning og opptaksregler.  
 

Kapittel 7. Diverse bestemmelser 
Vi ser at Nasjonal vitnemåls- og karakterportal er omtalt i § 40 og er glad for at departementet har tatt inn 
bestemmelser om portalen allerede nå. 
 
For å kunne gjennomføre et samordnet opptak mest mulig effektivt og digitalisert ser CERES at vi også trenger 
hjemler til å benytte oss av data fra andre studieadministrative systemer, som for eksempel Nasjonal 
vitnemålsdatabase (NVB) og GSK-basen. I tillegg ser vi gjerne at hjemmel om håndtering av personopplysninger 
kommer inn i loven, på lik linje med forslaget i universitets- og høyskoleloven (uhl) som for tiden er på høring.  
Vi vil i denne sammenheng nevne for departementet at det bør vurderes om en løsning som RUST (Register for 
utestengte studenter) også kan være ønskelig for fagskolesektoren, jf. uhl § 4-2.  
 
Vi benytter anledningen til å informere Kunnskapsdepartementet at CERES vil søke om adgang til AA-registeret, slik 
det er beskrevet i forskrift om AA-registeret, kap. III. Om opplysninger fra registeret. 
 

Merknader til andre bestemmelser
I § 1(2) lovfester departementet begrepet høyere yrkesfaglig utdanning. Begrepet ble foreslått av Stortingskomiteen. 
Vi stiller spørsmål ved om dette begrepet er egnet til å klargjøre forskjellen på høyere utdanning og 
fagskoleutdanning eller om det forvirrer. Portalen www.samordnaopptak.no skal i fremtiden vise til informasjon, og 
søknad, om opptak til både høyere utdanning og fagskoleutdanning. Med en lovfesting av dette begrepet, slik det er 
satt opp her, er vi bekymret for at portalen må benytte dette begrepet istedenfor f.eks. fagskole. Vi ser at dette kan 
føre til økt forvirring blant søkere. 
Vi ser også at uhl ikke lovfester et begrep som høyere utdanning. Derimot viser uhl til at lovens formål er å regulere 
virksomheten ved institusjoner og studietilbud som har den korrekte akkreditering. CERES mener at fagskolelovens 
formålsbestemmelse kun bør vise til nivået utdanningen skal ligge på, i tillegg til lignende formuleringer som i uhl. 

http://www.ceres.no/
http://www.samordnaopptak.no/
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CERES vil også påpeke at ordlyden i § 2(1) ikke er samstemmig verken med bestemmelsene i § 4, som det vises til, 
eller NOKUT sin praksis (forskrift) i dag. I følge fagskolelovens § 4 og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 
i høyere utdanning og fagskoleutdanning akkrediterer NOKUT kun utdanningstilbud etter lov om fagskoleutdanning, 
mens bestemmelsene ikke gir hjemmel for institusjonsakkreditering av fagskoler. Vi antar departementet endrer 
ordlyden «akkrediterte fagskoler» til akkrediterte fagskoletilbud eller annet, jf. fagskolelovens § 4, slik det ligger i 
høringsforslaget. 
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