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Ang. høring om forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning 
 
Vi viser til høringsbrev fra departementet av 15. november 2006. Samordna opptak har 
følgende kommentarer: 
 
Til § 1 andre ledd 
I høringsbrevets punkt 2.2 heter det at  
 
”… fagskoleutdanninger er utdanninger over videregående opplærings nivå, i likhet med 
høyere utdanning”.  
 
Lovtekstens § 1 andre ledd sier at fagskoleutdanninger ”bygger på videregående opplæring”, 
mens forskriftens § 5 underpunkt 2 sier: 
”Utdanningstilbudet skal bygge på videregående opplæring. Det vil si at det ligger på et nivå 
høyere enn videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.” 
I NOKUTs ”Kriterier for sakkyndig vurdering av fagskoleutdanning” heter det: 
 
”Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanningstilbud av et halvt til to års varighet 
som bygger på tre års videregående opplæring.” (Vår understreking.) 
 
Vi mener at denne presiseringen også må gå tydelig frem av lov eller forskrift, jfr. ”forskrift 
om opptak til universiteter og høgskoler”, slik at det ikke kan legges andre tolkinger til grunn. 
 
Samordna opptak støtter NOKUTs tolking, og mener at fagskoleutdanning skal bygge på 
fullført og bestått 3-årig videregående opplæring. Dermed vil målsettingen om at 
fagskoleutdanningen skal være en kortvarig yrkesrettet parallell til korte grunnutdanninger 
ved universiteter og høyskoler bli bedre ivaretatt. 
 
Til § 2 tredje ledd 
Dersom fagskoleutdanning skal kunne godkjennes som (del av) opptaksgrunnlag til høyere 
utdanning, må det foreligge autoritative og korrekte oversikter over godkjente utdanninger. Vi 
ser at NOKUT arbeider med å forbedre sin database, og forutsetter at den vil tilfredsstille 
nødvendige kvalitetskrav. 
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Til § 5 
Bruk av fullført og bestått fagskoleutdanning som kvalifikasjons- eller rangeringsgrunnlag 
ved søknad om opptak til universiteter og høgskoler forutsetter at utdanningen er tilstrekkelig 
dokumentert. Kravene i forslaget til ny lov er at studentene skal få ”dokumentert avsluttende 
vurdering og fullført utdanning”. Vi mener at det også bør være krav om at utdanningen skal 
være bestått.  
 
Etter vår vurdering vil en fleksibel dokumentasjonsordning ikke alltid være tilstrekkelig for å 
vurdere dokumentert fagskoleutdanning opp mot for eksempel spesielle opptakskrav i høyere 
utdanning. Vi mener at dokumentasjonen som et minimum må inneholde en oversikt over alle 
beståtte fag, og på en slik måte at brukere av dokumentasjonen kan få tilgang til læreplaner 
for å hente informasjon om innholdet i faget. 
 
Vi foreslår følgende endring (våre endringer er understreket): 
 
”Tilbyder skal ha en plan for innholdet i utdanningen og hvordan denne skal gjennomføres. 
Fag- og læreplaner skal være offentlig tilgjengelig.
 
Tilbyder skal gi studentene en avsluttende vurdering og sørge for at studentene får 
dokumentert avsluttende vurdering og fullført og bestått utdanning. Sluttdokumentasjonen 
skal bl.a. inneholde oversikt over fagene som inngår, utdanningens normerte omfang og dato 
for godkjenning av utdanningen etter fagskoleloven. …” 
 
Om forholdet til forskrift om opptak til universiteter og høgskoler 
I forslaget til ny lovtekst defineres fagskoleutdanning som "..korte yrkesrettede utdanninger 
som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et 
omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår." Det er ikke gitt 
ytterligere bestemmelser om opptakskrav. I høringsbrevet, pkt. 2.3, slås det fast at 
"Fagskoleutdanningene skal være et alternativ til høyere utdanning." Samtidig foreslås det i 
forslaget til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning, § 2-4 at "Søkere som har 
fullført 2-årig fagskoleutdanning godkjent etter lov 20. juni 2003 nr. 56 om 
fagskoleutdanning, får generell studiekompetanse under forutsetning av at søkerne også 
oppfyller kravet om norsk, jf. § 2-2" 
 
Dersom det ikke blir stilt ytterligere fagkrav for disse søkerne ved opptak til høyere 
utdanning, bør det sikres at kandidater med 2-årig fagskoleutdanning har tilstrekkelige 
kunnskaper også i norsk, engelsk og matematikk. Vi viser for øvrig til vårt svar på høring om 
ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning. 
 
 
 
Hanne Krogh (sign.) 
Styreleder 
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