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Høringsuttalelse – forslag til forskrift om Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk f or 

livslang læring (NKR)og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket 

for livslang læring (EQF) 

 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund – NFFL – gir herved følgende 

høringsuttalelse til forslaget om forskrift for NKR og om henvisning til EQF: 

 

Til den generelle delen: NFFL har en – 1 – merknad til denne, og den angår 

voksenopplæringsloven. NFFL er glad for at forskriften også skal omfatte 

skolene som er godkjent etter kap 4 – om diverse skoler. Vi ber om at 

departementet gjør en selvstendig analyse av disse skolenes status, før det 

konkluderes om deres innplassering på nivå. I utgangspunktet mener NFFL at 

både nivå 3, 4 og 5 kan være aktuelle nivåer for enkelte av skolene, basert på 

skolenes egenart og funksjon i forhold til det øvrige utdanningssystemet.  

 

NFFL mener også at øvrige eksamensrettede utdanninger basert på 

voksenopplæringslovens godkjenningsordninger skal være innplassert et spesifikt 

nivå i NKR. Dette for at elever og studenter (kursdeltakere) skal kunne vite hvor 

utdanningene ligger i utdanningssystemet.  

 

Så om de enkelte paragrafene i forslaget: 

Til §1, 2, 3, 4 og 5: NFFL støtter forslaget. 

 

Til §6: NFFL mener 2-årig fagskoleutdanning bør ligge på nivå 6, på samme 

måte som for høgskolekandidat. Dette er viktig både for å gjøre innfasingen av 

utdanningene mot Bachelor-utdanningene, og for å synliggjøre den mer praktiske 

og ferdighetsbaserte kompetansen inn i de høyere utdanningene. NFFL mener 
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Norge kan lære mye av de analysene og begrunnelsene som er gjort i Danmark 

og Sverige angående plasseringen av erhvervsakademiene og yrkeshøgskolene.  

 

Hvis 2-årig fagskole plasseres på delnivå 6, vil det være naturlig å plassere 

kortere fagskoletilbud på nivå 5, eventuelt sammen med kap.4-skoler som kan 

dokumentere sluttkompetanse på dette nivået. 

 

Til §7: NFFL støtter forslaget, men vi mener at uttrykket «kan påføres» bør 

erstattes med «skal påføres». Vi mener det er viktig med et pålegg om at alle 

vitnemål skal ha en henvisning til NKR og EQF, og at det gis spesifikke 

formkrav for denne henvisningen. 

 

Til §8: NFFL forstår behovet for en fleksibel innfasing, men vi er opptatt av at 

denne prosessen ikke må ta for lang tid. Det ville vært fint om KD allerede ved 

skoleårets start i august kunne gi signal om at studenter som tar eksamen våren 

2013 skal ha et vitnemål med henvisning til et definert nivå i KKR/EQF. 

 

Dette er våre merknader til høringsdokumentet. Vi stiller gjerne opp i videre 

dialog om NKR/EQF, ikke minst når det gjelder innfasing av kap.4-skolene. 

 

Vennlig hilsen 

Styret i Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 
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