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Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2007-2008 
 
Styret i Forum for fagskoler, organisert i Abelia NHO, har gjennomgått høringsforslaget av 
18.10.06 med referanse 200604373-/IDA og har følgende kommentarer til forslaget: 
 
Forum for fagskoler er meget godt fornøyd med at departementet har tatt hensyn til våre 
innstendige oppfordringer om å utsette fristen for godkjenning av fagskoleutdanningen med et 
år.  
 
I følge Lov om fagskoleutdanning så kreves det fullført videregående skole eller godkjent 
realkompetanse for å kunne bli tatt opp til en fagskoleutdanning, på lik linje med annen 
høyere utdanning som høyskoler og universitetet. På tross av dette så sidestilles fagskole-
utdanning med annen opplæring på videregående skoles nivå i gjeldende forskrifter. Forum 
for fagskoler foreslår derfor en endring slik at forskriftene blir i tråd med gjeldende lov. 
 
Forum for fagskoler er sterkt bekymret for den varslede endring i praksis, som i over 10 år 
har gitt studenter i fra norske fagskoler anledning til å innpasse utdanningen sin i 
utenlandske høyskoler og universiteter med støtte i fra Lånekassen, nå i realiteten vil falle 
bort. Dette vil ramme rundt 500 studenter på årsbasis, og står også i sterk kontrast til 
varslede tiltak for å styrke fagskoleutdanningen samt et uttrykt ønske om å 
internasjonalisering av norsk utdanning. Forum for Fagskoler foreslår derfor i stedet en 
endring av forskriftene slik at de er i samsvar med den uttalte politikken om å styrke både 
fagskoleutdanningen og internasjonalisering av norsk utdanning. 

Endret overgangsordning for fagskoleutdanning - § 4.2 
Forum for fagskoler har flere ganger tatt opp de store forsinkelsene i søknadsbehandlingene 
hos NOKUT som har medført at NOKUT ikke vil kunne garantere at alle søknader blir ferdig 
behandlet innen høsten 2007, noe som vil ramme både studenter og skoler med studier 
godkjent av Lånekassen på en urimelig måte.  
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Forum for fagskoler er derfor meget godt fornøyd at departementet foreslår å utsette fristen 
med et år. Av samme årsak så støtter Forum for fagskoler departementets forslag om å sikre 
studenter som har påbegynt en utdanning støtte til å fullføre den utdanningen, selv om 
utdanningen ikke oppnår godkjenning etter vilkårene i § 4.1, og at dette gjelder søkere som 
har startet utdanningen innen utgangen av undervisningsåret 2007-2008. Dette bidrar til å gi 
en nødvendig trygghet og forutsigbarhet for både studentene og de aktuelle skolene. 
  
Til orientering så har Forum for fagskoler en god dialog med NOKUT, og har i samarbeid 
med NOKUT iverksatt en del konkrete tiltak for å få ned saksbehandlingstiden. Det er viktig å 
presisere at NOKUT må fortsette bestrebelsene med å få ned saksbehandlingstiden som nå 
ligger opp i 18-22 måneder, selv om de har blitt gitt en utvidet frist.  

Fulltidsutdanning og undervisningsopplegg - § 7-1 
Som kjent så kreves det fullført videregående skole eller godkjent realkompetanse for å kunne 
bli tatt opp til en fagskoleutdanning, på lik linje med annen høyere utdanning som høyskoler 
og universitetet. På tross av dette så tolker Lånekassen gjeldende forskrifter slik at fagskole-
utdanning sidestilles med annen opplæring på videregående skoles nivå.  
 
Da både fagskoleutdanning på like linje med høyskoler og universiteter bygger på videre-
gående opplæring så foreslår Forum for fagskoler følgende endringer i andre setning til § 7-1: 
- Opplæring som bygger på videregående skole - universiteter, høyskoler og fagskoler - som 
følger offentlig godkjente læreplaner godkjent av NOKUT, må ha et undervisningsopplegg på 
minst seks timer per uke.  

Utdanninger det kan gis støtte til (Støtte til utdanning i land utenfor 
Norden) - §35-1 
Abelia har fra fått forståelse av at Statens Lånekasse for Utdanning (Lånekassen), etter 
instruks fra Kunnskapsdepartementet, skal foreta en innskjerping i rutiner vedrørende støtte til 
studier i utlandet på bakgrunn av tidligere utdanning, og at denne innskjerpingen skal gjelde 
fra skoleåret 2007-2008. Dette ble også bekreftet 21.12.06 da nyheten ” Krav til utdanninger 
og læresteder i utlandet” ble lagt ut. 
 
Forum for fagskoler er bekymret for konsekvensene av denne innskjerpingen, og har på den 
bakgrunn avtalt et møte med Kunnskapsdepartementet 24. januar 2007 for å diskutere 
hvordan disse negative konsekvensene kan unngås. Nærmere begrunnelse for vår bekymring 
er gitt nedenfor.  
 

Innpasning av norsk fagskoleutdanning i utenlandsk høyere utdanning 
Norske fagskoler har 10-12 års erfaring med å samarbeide med utenlandske universiteter i 
England, Wales, Australia og USA om innpasning i deres 3-årige bachelor-utdanning. Flere 
hundre studenter benytter seg av dette tilbudet hvert år, og normalt oppnår de en avkorting av 
studietiden med 1-2 år. Dette er også i tråd det med uttalte tverrpolitiske ønske om å styrke 
internasjonaliseringen av norsk utdanning. 
  
Dagens praksis fungere på følgende måte. En student som ønsker å bygge videre på en 
fagskoleutdanning ved et universitet i utlandet, søker dette universitetet om opptak. Det 
angjeldende universitet foretar en vurdering av søkerens kompetanse og innpasser 
vedkommende i sitt Bachelor-program, etter første eller andre år, eventuelt kombinert med 
noen ekstra kurs. Søkeren må normalt ha norsk studiekompetanse. Dersom søkeren blir tatt 
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opp ved universitetet, søkes det støtte fra Lånekassen. Dersom universitetet det er snakk om er 
på Lånekassens liste over godkjente utenlandsutdanninger har det i regelen blitt gitt slik støtte.  
 
Forut for dette har det utenlandske universitetet foretatt en grundig vurdering av innhold og 
faglig og pedagogisk kvalitet ved de aktuelle studiene hos den norske fagskolen. Fagskolene 
på sin side har drevet et systematisk arbeid over flere år for å tilpasse sine utdanninger til sine 
samarbeidspartnere i utlandet og deres kvalitetskrav. De utenlandske universitetene har også 
drevet god oppfølging av de norske fagskolene, blant annet gjennom regelmessige besøk. 
  
I høringsutkastet så foreslås det å skyte inn en setning hvor det henvises til ”lov om 
universiteter og høyskoler §3-4”. I den grad dette ekskluderer studenter i fra fagskole-
utdanning i å oppnå få innpasset sin fagskoleutdanning, med avkorting av studietiden, ved et 
utenlandsk høyskole eller universitet, så anmoder vi departementet om å justere forskriften 
slik at dagens praksis kan fortsette.  
  
Kunnskapsdepartementet har i disse dager en rekke forslag ute på høring som alle har det til 
felles av de ønsker å styrke fagskoleutdanningen. Blant disse forslagene er forskjellig forslag 
som har til hensikt å lette overgangen mellom fagskole og annen høyere utdanning. Dette 
gjelder blant annet ”Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til 
universiteter og høyskoler” datert 18.10.06. Der foreslås det helt konkret ”å åpne for at 
institusjonene gjennom frivillige forsøk kan ta opp søkere til andre relevante studier med 
grunnlag i fagskoleutdanning.” Hensikten er åpenbart å styrke fagskoleutdanningen ved å 
unngå at utdanningen blir en blindvei. Dette er både i den enkelte student og i samfunnets 
interesse, da utdanningen blir mer fleksibel for den enkelte student, og mer kostnadseffektivt 
både for studenten og samfunnet ved at man kan ta med seg den kompetansen man har i 
annen høyere utdanning. 
  
Det er derfor meget viktig at aktuelle forskrifter tilpasset dette formålet, og vi anmoder derfor 
departementet om å tilpasse forskriftene slik at det blir mulig for studenter med fagskole-
utdanning å få innpasset sin utdanning i annen høyere utdanning i både norske og 
utenlandske utdanningsinstitusjoner. 
 

Vi viser for øvrig til vedlagt brev av 6. desember 2006 til Kunnskapsdepartementet ved 
Seniorrådgiver Hildrun Tyldum som nærmere beskriver saken og de aktuelle 
problemstillingene. 
 
  
 
Vennlig hilsen 
Forum for fagskoler - Abelia 
 
 
 
 
Paul Chaffey      Knut Erik Beyer-Arnesen 
Adm. direktør      Styreleder Forum for fagskoler 
(Sign.)       (Sign.) 
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