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Høringsuttalelse — forslag om endringer i fagskoleloven

Det vises til utsendt høring om forslag til endringer i fagskoleloven.
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Ut fra disse hensyn vil man kunne lage et system av standarder som kan skape
standardisering av innholdet i utdanningene og samtidig fungere som grunnlag for
eksamener/prøver/bedømmelser eller annen vurdering.
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Vektleggingen av kvalifikasjoner som endepunkt for utdanning, vil kunne forenkle prosessen
for tilsetting av rett person til rett funksjon i ansettelsesprosesser, ettersom
ønskede/nødvendige kvalifikasjoner står sentralt i de fleste utlysninger.

Et kvalifikasjonsrammeverk som også er i tråd med internasjonale standarder, vil kunne bidra
med et system av standarder for kompetanse som kan være nyttig på tvers av utdanninger og
i forhold til å kunne benytte seg av arbeidskraft utdannet i andre land. Det er imidlertid to
forhold man bør være oppmerksom på:

• Rammeverket bør ikke være for detaljert dersom det skal kunne fungere på
tvers av utdanninger.

• Arbeidsgivere og tjenestemottaker av kvalifikasjoner/kompetanse har
imidlertid behov for en angivelse av det unike/kjernekompetansen innen den
enkelte utdanning, slik at man vet hvilken yrkesgruppe som er egnet til hvilke
oppgaver. Det bør derfor innenfor kvalifikasjonsrammeverket utarbeides
fagspesifikke standarder/kriterier innenfor det generelle rammeverket for
den enkelte profesjon, tnen heller ikke disse for detaljert.

Kvalifikasjonsprofilen, dvs innen hvilke deler av faget en utøver er sterk/svak, vil naturligvis
variere. Arbeidslivet har behov for variasjon i denne profilen, men trenger kjennskap til en
gradering av kvalifikasjoner for å kunne ansette personer som sammen utfyller hverandre ut
fra særegne ressurser.
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Vi har følgende kommentarer til de fire formulerte forslag til endringer i fagskoleloven
tredje til sjette ledd:

Departementet kan gi forskn_ft om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.
Kommentar: Vi støtter utarbeidelsen av en forskrift for nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i
tråd med internasjonale føringer

Departementet kan gi forskrift om fritak for, eller innpassingav, annen likeverdigutdanningog kompetanse.
Kommentar: Det vil være en fordel at man for annen likeverdig utdanning og kompetanse
foretar innpassing heller enn fritak av hensyn til at arbeidsgiver/tjenestemottaker bør sikres
kvalitetsmessig minstestandard.

Departementet kan gi forskrift om fagskolepoengsom beskrivelse for normert studietid.
Kommentar: Støttes.

Departementel kan gi forskn:ft om felles vurderingsuttkk ved eksamen, prove, bedommelse av oppgave eller
annen vurdering
Kommentar: Støttes, under* forutsetning av at disse også kan gjelde for fagspesifikk
kjernekompetanse.

Konklusjon.
Vi ser meget positivt på den foreslåtte endringen med internasjonal harmonisering og
overføring av godkjenninger, men mener det er grunn til å være oppmerksom på ulemper
ved for sterk detaljering og mangel på fagspesifikke kvalifikasjonsstandarder.

Med vennlig hilsen

Kari Kværner
Forsknings- og utdanningsdirektør
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