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Forskrift om fagskoleutdanning 

Utkast til forskrift om fagskoleutdanning – ny forskrift til fagskoleloven – ble sendt på 

høring 26. mars 2013 med frist 7. juni 2013. Det kom inn 49 høringsuttalelser. 

 

I høringsbrevet ba Kunnskapsdepartementet spesielt om en tilbakemelding på om det 

var ønskelig med en endring i terminologien i § 3 i forslaget til forskrift ved at begrepet 

”fagskolepoeng” erstattes med ”studiepoeng”. Departementet gjorde oppmerksom på at 

en slik endring ville betinge en forutgående endring i § 5 i fagskoleloven. Høringen 

viser at det er svært delte meninger på dette området. Departementet har etter en 

samlet vurdering kommet til at vi vil fastsette forskrift om fagskoleutdanning med § 3 

fagskolepoeng som foreslått. En viktig grunn er at vi ser at mange av høringsinstansene 

som har gitt uttrykk for at de ønsker begrepet studiepoeng, også uttrykker ønske om 

endringer som går langt utenfor det rent terminologiske.  

 

Regjeringen vil videre nedsette et offentlig utvalg - NOU-utvalg - som skal vurdere 

fagskoleutdanningens plassering i utdanningslandskapet og arbeidslivet. Utvalget skal 

se på hvordan fagskolens kvalitet, synlighet og status kan økes, og hvordan det best 

kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom 

fagskoler og høyskoler og universiteter. Utvalget skal også gjøre en vurdering av hva 

det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. Utvalget vil også kunne se på 

opptaksgrunnlaget, herunder fagbrev og generell studiekompetanse, samt 

læringsutbytte. Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget 

har foretatt en nærmere gjennomgang. 
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Flere høringsinstanser viser til at verken fagskoleloven eller forskriftsutkastet som ble 

sendt på høring, inneholder bestemmelser om utferdigelse av vitnemål. Lovens ordlyd 

er at studenten skal få ”dokumentert avsluttende vurdering og fullført utdanning”. 

Departementet tar sikte på å komme tilbake til den saken i forbindelse med en 

forestående revisjon av fagskoleloven. 

 

Kunnskapsdepartementet fastsetter med dette forskrift om fagskoleutdanning med 

hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 5. 

 

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fagskoleutdanning 

 

Til § 1 Innpassing og fritak: 

Læringsutbyttebeskrivelser for emner må ta utgangspunkt i læringsutbytte-

beskrivelsene for fagskoleutdanningen i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 

læring fastsatt 15. desember 2011 (NKR). 

Med ”annen relevant kompetanse” menes for eksempel (del av) utenlandsk 

utdanning, folkehøgskole, voksenopplæring eller høyere utdanning på samme eller 

beslektet fagområde. 

Første ledd åpner for studentmobilitet mellom fagskolene. Bestemmelsene gir for 

eksempel studenter med avbrutt utdanning eller som ønsker å bytte studiested, en 

mulighet til å få godkjent (deler av) tidligere utdanning (”innpassing”).  

Andre ledd gjelder godkjenning av andre typer utdanning eller realkompetanse 

som del av fagskoleutdanning (fritak). 

Det er den enkelte fagskole som fatter vedtak om fritak og innpassing i fagskole-

utdanning. Dette er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages til fagskolens 

styre eller en særskilt klagenemnd. Forvaltningslovens bestemmelser om klage-

behandling gjelder tilsvarende for behandling av klagesaker etter denne forskrift. 

 

Til § 2 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål: 

Med tilknytning menes den tid studenter er i aktiv utdanning ved angjeldende 

fagskole, dvs. at tilknytningskrav viser til fagskolepoeng oppnådd gjennom studiearbeid 

ved fagskolen. 

 

Til § 3 Fagskolepoeng: 

Fagskolepoeng kan brukes ved utstedelse av karakterutskrift, bevis eller annen 

dokumentasjon for spesialiseringsemner eller liknende. 

Fagskolepoeng kan videre brukes som hjelpemiddel ved behandling av søknader 

om fritak for del av høyere utdanning. Slik fritaksvurdering må bygge på en faglig 

vurdering foretatt av den enkelte høyere utdanningsinstitusjon, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-5 andre ledd. 

 

Til § 5 Ikrafttredelse 

Paragraf 3 om fagskolepoeng gis tilbakevirkende kraft til 1. august 2011. Dette har 

sammenheng med at fagskolene i to år har rapportert gjennomførte fagskolepoeng til 

norske myndigheter gjennom DBH-F (departementets database). Den 1. august var 
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tidspunktet for etableringen av DBH-F. Dette får som konsekvens at det gis 

fagskolepoeng også for kandidatene som fullførte fagskolepoeng høsten 2011. 
 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef        

Øystein Holmedal-Hagen 

seniorrådgiver 
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