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Høringsuttalelse, Endringer i lov om fagskoleutdanning 
 
Vi viser til høringsbrev, datert 15.11.2006. 
 
NFF stiller seg positiv til den foreslåtte grenseoppgangen mellom friskoleloven og lov om 
fagskoleutdanning. Det kan ellers synes å være behov for å avklare hvordan videregående 
skoler som også tilbyr fagskoleutdanning skal håndteres. 
 
Godkjenning av utdanningsinstitusjoner 
NFF ser positivt på at det nå åpnes for en dreining mot institusjonsgodkjenning (§2, andre 
ledd). Vi vil understreke at det er viktig med fleksible godkjennings- og 
akkrediteringsprosedyrer og kort behandlingstid. Rask behandling er viktig, slik at tilbyderne 
kan være i stand til å møte nye utdanningsbehov i nærings- og arbeidsliv når behovene 
oppstår. 
 
Godkjenningsordning for fjernundervisning 
Når det gjelder de offentlig godkjente fjernundervisningsinstitusjonene, har de i dag en 
ordning hvor alle studietilbud og kurs godkjennes og normeres. Ordningen ble i sin tid initiert 
av departementet. NFF fikk i oppdrag å utarbeide kvalitetsnormer for fjernundervisning, som 
institusjonene plikter å følge. Alle studier og kurs sendes inn til Beregningsutvalget i NFF 
som går gjennom og normerer, før det så sendes over til KD/Vox.  Vi finner det rimelig at 
kurs som allerede er godkjente under denne ordningen får en enklere godkjenningsprosedyre 
enn studier og kurs som ikke har vært gjenstand for noen form for normering eller 
godkjenning.  
 
Verdsetting av fagskoleutdanning 
Fagskoleutdanningen må verdsettes slik at den gir kreditt ved overgang til annen utdanning,  
f. eks. må søkere med teknisk fagskole få kreditt for denne utdanningen når de søker treårig 
ingeniørutdanning. Det bør vurderes å lage et system med omregning mellom fagskolepoeng 
og studiepoeng. Til sammenlikning kan nevnes at fagbrev kan godskrives med inntil 40 
studiepoeng. 
 
Læringsmiljø 
Loven sier at det, så langt det er mulig og rimelig, skal sørges for at læringsmiljøet er utformet 
etter prinsippet om universell utforming (§4a. punkt i.). Vi vil her peke på det omfattende 
utviklingsarbeidet som er gjort i fjernundervisningen ved å benytte IKT for å gjøre studier 
tilgjengelige etter prinsippet om universell tilrettelegging. For eks. NKI har gjennomført dette  
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for alle sine studier og kurs. Ved hjelp av teknologi er kursene tilrettelagt for personer med 
svaksynthet, lese- og skrivevansker etc. 
 
Geografisk virkeområde 
I § 1, tredje ledd er virkeområdet for loven begrenset til ”i riket”. Enkelte fagskoleutdanninger 
praktiserer utveksling med naboland, som for eksempel innen treteknikk. Her har Norsk 
Byggskole et tett samarbeid med Sverige når det gjelder elever og lærlinger. Det er urimelig 
vil om loven skulle stoppe et slikt positivt og nyttig norsk-svensk samarbeid. 
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