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Høring  -  forslag til ny forskrift til fagskoleloven 
 
 
Kunnskapsdepartementet foreslår i høringen å opprette en egen forskrift til fagskoleloven med 
bestemmelser om innpassing, fritak, tilknytningskrav, fagskolepoeng og felles vurderingsuttrykk ved 
eksamen mv. Høringsfrist er 07.06.2013. 
 
NUFHO behandlet saken i møte 29. mai 2013 og vil på dette grunnlag uttale følgende: 
 
Om § 1: NUFHO har ingen innvendinger til forslaget om innpassing og fritak. Når det gjelder 
definisjonen av «emner» som fremkommer av merknaden, anbefaler utvalget at denne justeres i tråd 
med definisjonen som benyttes i departementets egen database for statistikk om fagskoleutdanning 
DBH-F: «Med Emne menes de minste resultatbærende enhetene, som gir uttelling i form av 
fagskolepoeng. Med minste resultatbærende enhet menes alle enheter som gir en selvstendig karakter 
og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. Enhetene kan 
variere i omfang og skal fremkomme i det ferdige vitnemålet.»  
 
Om § 2: NUFHO har ingen innvendinger til foreslåtte tilknyningskrav for utstedelse av vitnemål. 
 
Om § 3: Når det gjelder spørsmålet om poeng (omfangsvaluta), henviser utvalget til høringssvarene 
fra de organisasjonene som er representert i utvalget.  
 
Om § 4: NUFHO har ingen innvendiger til foreslåtte felles vurderingsuttrykk, men ønsker at det 
lovfestede begrepet «avsluttende vurderinger» benyttes i stedet for eksamen. Dette er også i tråd med 
begrepsbruken i DBH-F som er nevnt under § 1 over. 
 
Om § 5: NUFHO mener at forskriften gjerne må tre i kraft straks, men den omfangsvalutaen som 
fastsettes i forskriften bør kunne få tilbakevirkende kraft og dermed kunne benyttes på alle 
fagskoleutdanninger som NOKUT har godkjent.  
 
Utvalget merker seg videre formuleringen i høringsbrevet om at «de nasjonale faglige utvalgene for 
fagskoleutdanning konsulteres i saker om innpassing og fritak».  Utvalget har i utgangspunktet ingen 
innvendinger til å innta en slik saksbehandlerrolle, men det fordrer igjen at konsultasjonsordningen 
finansieres og at det legges til rette for at saksbehandlerfunksjonen er sikret kontinuerlig kompetanse. 
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Aud H. Larsen 
utvalgsleder 


