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HSHs HØRINGSSVAR – ENDRING I FORSKRIFT OM GODKJENNING ETTER 
LOV OM FAGSKOLEUTDANNING 

 

HSH viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 1.12.2008 vedrørende høring om 

forslag til endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning.  

 

HSH er en arbeidsgiver- og næringsorganisasjon med om lag 12 700 medlemmer fra en 

lang rekke bransjer inne handel og tjenesteytende næringer. Vi organiserer dessuten 

private institusjoner innen hele utdanningssystemet fra barnehage til høyere utdanning, 

inkludert fagskoler. 

 

1. Frist for etablering av system for kvalitetssikring 

 

Departementet foreslår endring i forskrift slik at kun fagskoleutdanninger som allerede er 

godkjent skal være omfattet av overgangsregelen i forhold til kravet om et 

tilfredsstillende system for kvalitetssikring. Nye søkere om godkjenning bør etter 

departementets syn ha tilstrekkelig kunnskap om kravet om system for kvalitetssikring, og 

derfor bør ikke overgangsbestemmelsene omfatte disse. 

 

HSH er ikke enig i denne begrunnelsen. I og med at kriteriene som de interne 

kvalitetssikringssystemer skal vurderes i forhold til, tidligst blir vedtatt av NOKUTs styre i 

slutten av januar, har de altså ikke vært kjent verken for nye søkere eller for allerede 

godkjente utdanninger. Videre vet vi at saksbehandlingstiden i NOKUT er relativt lang. Det 

betyr at mange søkere har hatt søknaden inne til vurdering i lengre tid, og dermed 

vanskelig kan ha utviklet et system for kvalitetssikring som er i tråd med de ennå ikke 

vedtatte kriteriene. HSH vil derfor anbefale at forskriften ikke endres på dette punktet. 

 

2. Bestemmelse om søknadsfrister 

 

Departementet mener at NOKUT bør gis hjemmel til å fastsette søknadsfrister, i den 

hensikt å legge til rette for raskere og mer rasjonell saksbehandling. HSH støtter forslag 

som kan medføre at saksbehandlingstiden kortes ned. Imidlertid vil vi presisere at mange 

fagskoleutdanninger har løpende opptak; det gjelder særlig tilbydere av nettbasert 

utdanning. Det er derfor viktig at NOKUT ikke opererer med frister som er ensidig avstemt 
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i forhold til skolestart i august. Vi mener derfor at det som et minimum må være to 

generelle søknadsfrister pr år. Fristene bør være de samme uavhengig av fagområde. 
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