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HØRINGSSVAR – FORSLAG OM NY LOV OM FAGSKOLEUTDANNING OG
ENDRINGER I STUDENTSAMSKIPNADSLOVEN
Det vises til høringsbrev av 28.06.2017 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ovennevnte.
Forslaget er en oppfølging av NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg og Meld.
St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Ny lov skal erstatte gjeldende fagskolelov av 20. juni
2003 nr. 56. I tillegg inneholder høringsnotatet forslag til endring i lov om studentsamskipnader
av 14. desember 2007 nr. 116.
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse:
Lov om fagskoleutdanning
Oslo kommune støtter forslaget til ny struktur og oppbygging av loven.
Kapittel 5: Lovens formål
Oslo kommune støtter forslaget om å lovfeste at utdanningen kan benevnes som "høyere
yrkesfaglig utdanning".
Kapittel 8 Unntakshjemmel for at fagskoleutdanning kan ha tre års omfang
Oslo kommune er enig i at det kun unntaksvis skal tillates fagskoleutdanning av inntil tre års
innhold og omfang. Det bør kun være arbeidslivets kompetansebehov som legges til grunn for
unntakene.
Kapittel 10 Organisering av fagskolen og styrets ansvar
Med bakgrunn i fagskolemeldingen, foreslås det at styrets ansvar og oppgaver tydeliggjøres og
at fagskolestyrene utvides slik at både ansatte, studenter og relevant arbeidsliv er representert i
styrene, samt at styret kan tilsette rektor for fagskolen. Oslo kommune har ingen merknader til
forslagene. Forslagene til sammensetning av styret, antall styremedlemmer m.m. er i stor grad
allerede ivaretatt i vedtektene for Fagskolen Oslo Akershus.
Kapittel 12 Opptak
I fagskolemeldingen fastslo regjeringen at det bør fastsettes en felles forskrift om opptak.
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Fagskoleloven inneholder i dag ingen hjemmel for departementet til å fastsette en generell
opptaksforskrift. Departementet foreslår derfor en egen hjemmel for dette i fagskoleloven. Det
er også ønskelig å innføre et felles opptakssystem som driftes av Nasjonalt senter for felles
systemer og tjenester for forskning og studier (CERES). Dette krever også en egen hjemmel i
fagskoleloven.
Oslo kommune støtter den foreslåtte endringen. En samordning av opptaket kan gi fagskolene
økt synlighet, høyere kvalitet på fagskoleopptaket og gi bedre statistikk for å analysere
søkningen og opptaksresultatene. Tiltakene vil ha økonomiske konsekvenser og kommunen
forutsetter at staten dekker merkostnadene.
Kapittel 13: Studiepoeng
Oslo kommune støtter forslaget at det åpnes for at fagskolene kan skrive ut nye vitnemål med
studiepoeng til tidligere studenter som ønsker det. For å unngå et altfor stort press på
fagskolene, bør imidlertid en slik rett følges av visse begrensninger. Nye vitnemål med
studiepoeng kan f.eks. skrives ut for studenter som har vitnemål med
læringsutbyttebestemmelser (LUB). For tidligere studenter som har vitnemål fra et visst
tidspunkt, forslagsvis fra og med 2003 (ny fagskolelov), kan det lages et rundskriv der det
forklares at fagskolepoeng er likeverdige med studiepoeng.
Kapittel 14: Gradstildeling
Oslo kommune mener at det er viktig at gradsbetegnelsen følges av en presisering av fag/kompetanseområde, f.eks. "Fagskolekandidat fuktteknikk".
Kapittel 19: Endring i fagskoleloven/samskipnadsloven
Plikt til medlemskap i studentsamskipnaden vil påføre skolene en betydelig utgift. Oslo
kommune støtter derfor ikke forslaget om å lovfeste en slik plikt.
Kapittel 20: Økonomiske og administrative konsekvenser
Oslo kommune legger til grunn at fagskolen og fylkeskommunen vil bli kompensert for
kostnader som følge av forslagene.
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