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Innledning
KRUS har mottatt Forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning fra
Kunnskapsdepartementet. Høringsfristen er satt til 070619. Forslaget inneholder nye
bestemmelser om opptak til fagskoleutdanning, personvernopplysninger, skikkethet og
godkjenning av utenlandsk utdanning. Akkreditering av fagskoler foreslås flyttet over i ny
forsk riIi. Man foreslar lage en egen forskrift for fagskolene, hvor bestemmelser i nåværende
forskrift videreføres i ny forskrift med enkelte endringer.
De aktuelle avdelingene ved  KRUS  er gitt anledning til auttale seg og høringssvaret er et
sammendrag av disse innspillene. Faglærere som arbeider med vår Verksbetjentutdanning/ kurs,
har vært sentrale i arbeidet.
1utformingen av høringssvaret tar vi for oss de enkelte punktene i forslaget, men trekker svaret
sammen der vi ikke er egne kommentarer.

Punktvis gjennomgang
2. Generelle bestemmelser
2.1 Bakgrunn og 2.2 Gjeldende reil
Ingen kommentar
2.3. Departementets vurdering og forslag
Departementets vurderinger og forslag stølles. Å definere begreper som skiller seg fra annen
høyere utdanning er klargjørende og tydeliggjør hvor skillet mellom fagskolene og annen høyere
utdanning gar. A samle opptak til fagskolene i Samordnet opptak er foreslått i
fagskolemeldingen (NOU 2014: 14) og forslaget til organisering og samarbeidet med Unit, ser ut
til aivareta nødvendige interesser.
Del åpnes opp for enkelte unntak for private fagskoler, noe som synes rimelig.

3. Behandling av personopplysninger

Postadresse:
Dok u men tsen teret,
Postboks 694
4302 Sandnes

Beskadresse:
Solheimsgata 21,
Lillestrøm

Telefon: 400 25 500
Telefaks: 23 06 71 02

Org.nr: 974 714 701

Saksbe handler:
Marianne Olstad

E-post:
postmottak. krus@krimina lorsorg.no
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Det er pr.i dag ingen bestemmelser om behandling av personopplysninger i fagskoleloven.
Fagskolene vil ha behov for a bchandle personopplysninger i opptaksprosessen og for studentene
i løpet av studieperioden. Departementets forslag om en egen hjemmel i fagskoleloven
tilsvarende det som i dag linnes i UH-loven, støttes.

4. Bestemmelser om opptakskrav og rangering
4.2 Gjeldende rett
Opptakskravene som er beskrevet på sides 11 under punkter 4.2 Gjcldende rett, om fullført og
bestått videregående opplæring og for søkere over 23 ar tilsvarende realkompetanse, bør ligge til
grunn for opptak. Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse bør ligge til grunn
for opptak på fagskole. Vi anser at relevant fag- eller svennebrev ikke alltid er nok, avhengig av
fagskolens innhold.
4.3.1 Fagskolens spesielle opptakskrav
Pkt 4.3.1 innledning, s 12. star det at fagskolene har tradisjon for sette sine egne opptakskrav.
Vi er enig i at dette bør videreføres.
For utenlandske søkere, må det settes klare krav til norskkunnskaper, og vi er enige i forslaget til
presisering i pkt 4.3.2 opptakskrav, utfyllende regler for søkere med utenlandsk utdanning. Vi er
enige i forslag til tydelighet i opptakskravene og språkkravene som er skissert i notatet. (s 14 og
15). Det må kunne kreves dokumentasjon på minimum nivå BI og B2 i språkforståelse og
kunnskap. Minimumskravet på 82-nivå som uttrykkes i notatet s 15, for utdanninger der det
kreves generell studiekompetanses, må presiseres som et minimum.
For øvrig støttes departementets forslag og vurderinger.
5. Politiattest
Departementets vurderinger og forslag støttes
6. Skikkethet
Pkt 6 Skikkethet, s 22, skal presiseres som et krav i de yrkesfag som er uttrykt i notatet. Vi er
enige i at det i yrker der fagpersonen er i kontakt med, og har et ansvar for barn, unge og voksne
i sårbare situasjoner, stilles spesielle skikkethetskrav. Der det utferdiges et vitnemål, går
utdanningsinstitusjonen god for skikketheten i fagområdet, jfr §29 Vurderingskriterier. Dette er

' ' 'vI enige 1.

KRUS utdanner fengselsbetjenter og verksbetjenter, dvs. de som jobber i arbeidsdriften ved
fengslene. Det er verksbetjentene som er aktuelle i forhold til fagskoleutdanning og de arbeider
tett i forhold til de innsatte og har oppgaver som klart innebærer myndighetsutøvelse overfor
mennesker i sårbare situasjoner. A vurdere hvorvidt personer er skikket til aarbeide innenfor
disse gruppene, vurderes som svært viktig i forhold til å utdanne kommende yrkesutøvere.
For øvrig støttes departementets vurderinger og forslag.
7.  Tre@rig fagskoleutdanning
Ingen kommentar
8. Nasjonal klagenemd for fagskoleutdanning
Departementets vurderinger og forslag støttes.
9. Kvalitetssikring
Departementets forslag og vurderinger støttes.

10. Godkjenning av utenlands fagskoleutdanning
Dokumentasjonskravene viktig også for fagskolene. For øvrig støttes departementets vurderinger
og forslag.

11. Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen kommentar
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12 Forslag
Her er alle forslagene samlet så det vises til kommentarer under det enkelte punkt.

Med vennlig hilsen

Hans-Jørgen Brucker
Direktør KRUS

Vigdis Hult
Seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk signert


