
 

 

 

 

 

 

 

 

Til 

Det kongelige kunnskapsdepartement 

Universitets- og høyskoleavdelingen 

Postboks 8119 Dep 

0032 Oslo           

             

 

 

Høringssvar om utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 

høyere utdanning og fagskoleutdanning  
 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsnotat vedr. ovennevnte, datert 22.12.11, med 

svarfrist 10.februar 2012.  

 

Fagskolen Innlandet har behandlet forslaget til endringer, og departementets begrunnelse for 

dette. Våre synspunkter kan sammenfattes slik: 

 

1. Fagskolen Innlandet stiller seg positiv til at det etableres en prøveordning for de 

nevnte fagene, men ikke at det gis hjemmel for å omfatte andre fagområder. 

2. Fagskolen Innlandet forutsetter at prøveordningen tidsbegrenses, og at det foretas 

en grundig evaluering etter prøveperioden. 

 

 

Begrunnelse 

Vi er i utgangspunktet skeptisk til å åpne for endringer i forskriften som er ment å skulle sikre 

fagskolen som en praksisbasert tertiærutdanning. Fagskoleutdanningen baserer seg på at 

søkerne har praktisk erfaring i bunnen. Det er denne erfaringen studentene har med seg inn i 

studiene som skal utvikles gjennom fagskoleutdanningen. Det er videre denne kombinasjonen 

av teori og praksis som gjør at arbeidsgivere i dag foretrekker fagskoleutdannede. Ved å åpne 

for muligheten til å ta fagskole på grunnlag av generell studiekompetanse, bidrar en til å 

uthule yrkesutdanningen. Vi er redd for at dette kan føre til svakere rekruttering til viktige 

yrkesfag, ved at elever heller velger å ta generell studiekompetanse i stedet for et normalt 

yrkesfagløp for å komme inn på fagskoleutdanninger.  

 

Det må derfor settes klare kriterier til eventuelle forsøksordninger slik at fagskolen fortsatt får 

være en praksisbasert tertiærutdanning.  

 

Fagskolen Innlandet stiller seg imidlertid positiv til at det etableres en prøveordning for de i 

høringsnotatet nevnte fagene. Dette fordi fagområdene «kunst, kultur, design og håndverk, 

samt media og kommunikasjon», ikke har samme tilgang på læreplasser med mulighet for å ta 

fag- og svennebrev som endel andre fag. Det er imidlertid ikke ønskelig at prøveordningen 

skal omfatte andre fagområder, før prøveperioden er over og ordningen grundig evaluert. Vi 

ønsker derfor ikke en generell hjemmel som gir departementet myndighet til åpne for at andre 

fagområder skal omfattes av prøveordningen. Om det nå gis åpning for at flere 
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fagskoleutdanninger kan inngå i prøveordningen, kan dette få alvorlige konsekvenser for 

fagskoleutdanningen.  

 

Fagskolen Innlandet forutsetter videre at prøveordningen tidsbegrenses og at den evalueres 

grundig med tanke på å sikre fagskoleutdanningen som den praksisorienterte fagutdanningen 

som næringslivet etterspør. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Med hilsen 

 
Ivar Lien 

 


