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Høringsuttalelse fra NITO vedr forskrift til fagskoleloven 

 

 
NITO – Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon er med om lag 72 000 medlemmer landets største 
fagorganisasjon for teknologer og ingeniører. Vi tillater oss å svare på høringen vedrørende 
fagskoleloven. 
 
Til § 1 innpasning og fritak 

NITO støtter forslaget om at fagskoler som tilbyr godkjente utdanninger skal innpasse beståtte emner 
fra andre godkjente fagskoleutdanninger med samme antall fagskolepoeng. 
 
NITO støtter også forslaget om at det kan gis fritak i emner på grunnlag av annen relevant utdanning 
og kompetanse. All innpassing og fritak må selvsagt basere seg på den aktuelle 
læringsutbyttebeskrivelsen og en vurdering av omfang, nivå og arbeidsbelastning for det eller de 
emner det søkes om innpassing eller fritak for. 
 
Til § 2 tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

Ordlyden i paragrafen er uklar. Det kan være uheldig å sette et omfangsmål i antall fagskolepoeng, da 
lengden på fagskoleutdanninger varierer fra et halvt til to år.  
 
Forslag til ny tekst: For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for 
fullført utdanning, må minst 25 % av utdanningen være avlagt ved fagskolen.  
 
Til § 3 fagskolepoeng 

Fagskoleutdanning kommer i dag inn under tertiærutdanning og er NOKUT godkjent.  Utdanningene 
ved fagskolene bygger på fullført videregående opplæring, det samme som utdanninger ved høgskoler 
og universiteter. 
 
NITO mener at for all tertiærutdanning må det benyttes samme omfangsmål, dvs. studiepoeng. 
Studiepoeng sier ikke noe om læringsutbyttet for studentene. Studiepoeng benyttes allerede i dag for 
alt fra ettårige studier ved en høgskole til en masterutdanning ved landets største universitet.  
 
NITO mener videre at det bør legges til rette for et sømløst og forutsigbart utdanningsløp mellom 
fagskole og høgskole. § 3.5 i Universitet- og høgskoleloven gir anledning til at den enkelte institusjon 
kan gi fritak for deler av utdanningen på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve, eller 
realkompetansevurdering. Maksimalt fritak er fastsatt til 60 studiepoeng. Slik dette praktiseres i dag må 
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hver enkelt fagskole forhandle med det enkelte studiested om innpassing og fritak for de studenter 
som ønsker å ta bachelorgrad. Størrelsen på fritaket varierer også fra studiested til studiested. For 
mange fagskoleutdannede medfører dette unødvendig lange studieløp, da et fritak ikke gir redusert 
studietid men fri i enkelttimer over tre skoleår. NITO ber om at det etableres nasjonale standarder for 
godkjenning av toårig teknisk fagskoleutdanning for studenter som ønsker å ta en bachelorgrad i 
ingeniørfag, slik at studiet kan gjennomføres på kortere tid enn normert. 
 
Et eksempel på gjennomføringsmodell av et slikt løp, finner vi i avtalen mellom Universitetet i 
Stavanger og Stavanger offshore tekniske fagskole. Her gis fagskoleutdannede fritak i emner i 
høgskoleutdanningen på 60 studiepoeng og høgskoleutdanning til bachelorgrad gjennomføres på to 
år. 
 
Til § 4 felles vurderingsuttrykk 

NITO støtter at det benyttes samme vurderingsuttrykk for all fagskoleutdanning, bestått/ikke bestått 
eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og med F for ikke bestått. 
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