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Det kongelige Kunnskapsdepartement 
Postboks 8119 Dep. 
0032 Oslo 
 
 
 

17. januar 2012 
 
 
Styret ved fagskolen i Oslo er invitert til å avgi sin uttalelse til Kunnskapsdepartementets  
 
Utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning og fagskoleutdanning 
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet X med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om 
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-1. 
 
Departementet foreslår 
I forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
og fagskoleutdanning gjøres følgende endring: 
 
Ny § 1-11 skal lyde: 
Departementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften i forbindelse med 
prøveordninger for tilbyder av fagskoleutdanning, og fastsette retningslinjer for disse. 
II 
Forskriften trer i kraft straks. 
 
Styret ved fagskolen i Oslo uttaler: 
Styret kan ikke se at det foreligger et faglig godt dokumentert grunnlag for at departementet 
alene kan gis fullmakt til å innvilge unntak fra bestemmelse i gjeldende forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i fagskoleutdanningen. 
 
Det synes noe spesielt at det skal være nødvendig med å endre gjeldende forskrift når det i 
mandatet til Fagskolerådet heter: 
 

• foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor 
fagskolesektoren 

 
Styret er av den oppfatning at forslaget bryter klart med de prinsipper som ligger til grunn for 
gjeldene lov og forskrift for tertiærutdanningen. 
 
Den tilnærming departementet velger er knyttet til de prinsipper som er forankret i 
Opplæringslova og derigjennom det skoleslag som er bygd på den obligatoriske skole og den 
rett til videregående opplæring som er hjemlet i denne lov. 
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Det oppfattes videre som spesielt at det foreslås at Departementet alene gis anledning til å 
innvilge forsøk. I opplæringslova er denne retten hjemlet ved at det gis anledning til forsøk 
etter søknad fra kommune eller fylkeskommune. 
 
Departementet kan i denne sammenheng ikke ha den nødvendige kompetanse til alene å 
kunne ta en egen avgjørelse om forsøk. Styret er av den oppfatning at dersom det er slik at det 
i de forskrifter som gjelder for NOKUT sin virksomhet, ikke er hjemlet mulighet til å gi 
godkjente fagskoler anledning til forsøk, er det disse retningslinjer som må endres og ikke 
forskriften 
 
Styret ved FiO minner også om at statsråden har oppnevnt et eget fagskoleråd. I fagskolerådes 
mandat heter det bla. 
 

• foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor 
fagskolesektoren 

 
Slik vi oppfatter fagkolerådets mandat kan dette råd foreslå dette forsøk uten at det er 
nødvendig med en forskrifts endring. 
 
Dette er en sak om å gjennomføre et forsøk, hvorfor det haster med å gjøre endringer i 
forskriften før forsøket er gjennomført og vurdert av berørte parter, fremgår ikke av saken. 
 
Dersom det skulle være slik at forskriftsendringen må gjennomføres for at forsøket kan 
gjennomføres, vil dette kunne bety at når forsøket er gjennomført, må forskriften igjen endres.  
 
Departementets forslag må etter dette oppfattes som en klar tilsidesetting av fagskolerådets 
autoritet.  
 
Styret har merket seg at det nevnte fagskolerådet ikke har behandlet denne sak, hvilket i seg 
selv må anses som uheldig. 
 
Styret ved fagskolen i Oslo kan etter dette ikke se at det foreligger dokumentert grunnlag for å 
gjøre den foreslåtte forskriftsendring. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Gunnar A. Stavnes/s/ 
Styreleder fagskolen i Oslo 
 
 
 
Godkjent ekspedert elektronisk 
 


