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Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og
høyskoler.
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning representerer de ”gamle” tekniske fagskolene,
både offentlige og private.
Utvalget er bredt sammensatt. Partene i arbeidslivet er representert, sammen med skoleeier,
skolene og de største lærerorganisasjonene.
Utvalget støtter forslaget om å endre gjeldende forskrift slik at universiteter og høyskoler kan
velge å ta opp søkere til ingeniørutdanning med grunnlag i relevant fagbrev. Erfaringer fra de
forsøk som er gjort viser at studentene som ble tatt opp på grunnlag av relevant fagbrev
oppnår minst like gode resultater som øvrige studenter.
Utvalget mener imidlertid at det må legges noen bestemte forutsetninger til grunn for en sik
ordning.
Det er viktig at et høyt faglig nivå fortsatt opprettholdes. Undervisningen må derfor tilpasses
studentenes forutsetninger. Her kan forsøksskolene vise til gode, innarbeidede modeller. Nye
høyskoler bør derfor bygge på disse erfaringene.
En ordning med opptak til ingeniørutdanning basert på fagbrev krever god tilrettelegging.
Den bør derfor ikke spres til alle høyskoler, noe som kan føre til en overetablering, men heller
opprettes som regionale tilbud. Ved regionale tilbud vil utdanningen bli tilgjengelig for alle.
Samtidig vil en unngå at fagmiljøer svekkes med en påfølgende reduksjon av kvaliteten på
opplæringen. Ved å samle fagmiljøer sikres et tilfredsstillende fagmiljø og standard, og det
blir økonomisk forsvarlige driftsenheter. De kvalitetsmessige krav, og etterspørselen etter
tilbudet, både fra næringslivet og studenter, bør tillegges stor vekt ved etableringene. Det bør
derfor utvikles et godt samarbeid mellom høyskoler og næringsliv, slik at behovet for de
forskjellige utdanninger kan vurderes regionalt før beslutning om opprettelse av nye tilbud
tas.
Det er også viktig at det er samsvar mellom hvilke fagbrev som gir grunnlag for opptak til
hvilke utdanninger. Her bør det utarbeides klare retningslinjer.
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Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning er selvsagt opptatt av fagskolens plass i
utdanningssystemet. Søkere med fagskole til høyere utdanning har vanligvis fagbrev i
bunnen. Disse må etter utvalgets syn få en bedre uttelling enn søkere med bare fagbrev.
Forskriften bør derfor utvides med bestemmelser om at høyskolene skal gjøre faglige
tilpasninger for studenter med toårig teknisk fagskole, på samme måte som det må gjøres
tilpasninger for søkere med fagbrev. Også her vil en overetablering være uheldig, det bør
derfor være regionale tilbud, se avsnitt tidligere i uttalelsen.
Utvalget mener at for studenter med toårig teknisk fagskole må studiet tilpasses den
kompetansen det allerede har tilegnet seg, og at studietiden derfor må bli tilsvarende kortere.
Utvalget mener at studenter med toårig teknisk fagskole til treårig ingeniørutdanning
(Bachelor) må få godkjent minimum ett år av studietiden.
Den enkelte høyskole må tilrettelegge for denne studentgruppen, men kvalitetskravet og
kompetansenivået på studiet må ikke svekkes, og sluttkompetansen må selvsagt være den
samme.
Utvalget mener at en slik ordning kan gi en høyere grad av gjennomføring, og det gir
studentene anledning til å stoppe etter 2 år i et utdanningsløp.
På litt lengre sikt bør det lages et system med en formell overgang mellom fagskolepoeng og
studiepoeng. Det bør være gode, transparente ordninger som dokumenterer den kompetanse
fagskoleutdanning gir.

Uttalelsen fikk enstemmig tilslutning i møte 29.11.06.
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