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Svar på høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning og fagskoleutdanning. 

Nasjonalt Fagskoleråd viser til Kunnskapsdepartementet høringsbrev av 28.6.2016 med 

referanse 16/1681 om høring av forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). 

Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i 

forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmende tiltak ved institusjonene 

ikke kan påklages.

Bakgrunnen for endringsforslaget er blant annet at departementet anser tildeling av status 

som senter for fremragende utdanning (SFU) og Utdanningskvalitetsprisen som enkeltvedtak 

med tilhørende klagemuligheter etter forvaltningsloven kap VI. Med utgangspunkt i den 

særlige fagkunnskapen og skjønnsmessige vurderingen som ligger til grunn for vedtakene, 

mener departementet at det likevel er ønskelig å begrense adgangen til å påklage slike vedtak. 

De viser til at det krever stor grad av faglig kompetanse og skjønn, og at klagenemnden 

vanskelig vil kunne overprøve den faglige skjønnsmessige vurderingen. 

Nasjonalt fagskoleråd behandlet i rådsmøte 23.9.2016 høringsforslaget om endring i forskrift 

om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Endringen er 

i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det foreslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med 

vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmende tiltak ved institusjonene ikke kan 

påklages. Nasjonalt fagskoleråd støtter forslaget om å endre forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, og at NOKUTs faglige vurdering 

ikke kan påklages.

Rådet er kjent med NOKUTs forslag om å opprette en tilsvarende utdanningskvalitetspris for 

fagskoleutdanning. Vi mener en utdanningskvalitetspris vil være et svært positivt tiltak for 
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norsk fagskoleutdanning, og legger til grunn at høringsforslaget også vil gjelde en fremtidig 

kvalitetspris for fagskoleutdanning. 

Med vennlig hilsen

Kjersti Grindal Aud Larsen

Leder Nasjonalt fagskoleråd nestleder Nasjonalt fagskoleråd


