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Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i fagskoleloven 

I høringsbrev av 15. november 2006 ber Kunnskapsdepartementet om å få merknader til forslag til 
endringer av fagskoleloven, senest 15. Januar 2007. Utdanningspartner har vurdert forslaget og 
oversender med dette sine høringsuttalelser.  

Vi har valgt å organisere høringsuttalelsen på følgende måte: 

• Kort om Utdanningspartner 
• Generelle merknader til forslaget om endringer i fagskoleloven 
• Merknader til de enkelte paragrafer 
• Utdanningspartners tilleggskommentarer 

Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet knyttet til endelig utforming av fagskoleloven.  

 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
___________________ 
Jørgen Ofstad 
Partner og daglig leder 
Utdanningspartner NUF 
Tlf : (+47) 90 50 34 55 
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FORSLAG TIL ENDRINGER I FAGSKOLELOVEN – HØRINGSUTTALELSE  
 
 
I høringsbrev av 15. november 2006 ber Kunnskapsdepartementet om å få merknader til forslag til 
endringer av fagskoleloven, senest innen 15. Januar 2007.  
 
Utdanningspartner har vurdert departementets forslag og oversender med dette sine 
høringsuttalelser. Vi har valgt å organisere høringsuttalelsen på følgende måte: 
 

• Kort om Utdanningspartner 
• Generelle merknader til forslaget om endringer i friskoleloven 
• Høringsuttalelse fra Utdanningspartner 
• Utdanningspartners tilleggskommentarer  

 
 
Kort om Utdanningspartner 
 
Utdanningspartner bistår virksomheter og skoler med rammeverk og prosesser som støtter opp 
under og fremmer læring og god undervisning. Utdanningspartner benytter spenningsfeltet mellom 
tradisjonelle og innovative læringsformer og arenaer for å skape gode miljøer og rammer for læring 
og utvikling. Selskapet har bred erfaring med ulike utviklings- og læringsprosjekter og har fokus 
innen følgende områder: 
 

• Pedagogiske verktøy 
• Kompetanseprogrammer 
• Skole- og organisasjonsutvikling 
• Søknad om offentlig godkjenning av studietilbud og skole-/utdanningsvirksomhet 

 
Selskapet har særlig spesialisert seg på å bistå ulike skoler og virksomheter i forbindelse med 
søknader om offentlig godkjenning av ulike utdanningstilbud og skolevirksomhet, både mot 
Lånekassen og under fri-, fag- og universitets- og høyskoleloven. Gjennom de siste årene har 
selskapet bistått mer enn 50 skoler/virksomheter i prosjekter med å lage søknader om 
godkjenninger for til sammen mer enn 200 studietilbud over hele landet. Utdanningspartner har 
også bistått mange skoler og virksomheter med ulike former for forretningsutvikling og rådgivning, 
alt i fra nyetablering til omstilling og revitalisering av eksisterende virksomheter.  
 
Utdanningspartner har videre inngått en avtale med About Learning Inc. (USA) om å være deres 
europeiske representant for et pedagogisk rammeverk for læring og utvikling; 4MAT™. Avtalen 
innebærer bl.a. et ansvar for å bygge opp en europeisk organisasjon som skal selge og 
kvalitetssikre rammeverket mot eksisterende og nye kunder. Avtalen medfører bl.a. tilgang til et 
stort nettverk av europeiske og internasjonale utdanningsvirksomheter, skoler og andre som gir 
mennesker studie- og utdanningstilbud innen de respektive nasjonale utdanningssystemer og  
-ordninger. 
 
Selskapet har avslutningsvis gjort en avtale med ROI Institute Inc. (USA) om å være nordisk 
representant for deres ROI-modell1. Modellen gir et rammeverk for å sette mål for ulike typer  
HR-tiltak – herunder lærings- og undervisningsprosjekter – for selve prosjektgjennomføringen, og 
for hvordan effekter og avkastning som oppnås ved gjennomføringen dokumenteres. Avtalen gir 
Utdanningspartner tilgang til et solid nettverk til ulike nordiske virksomheter og bedrifter som 
driver utdanning, kursing og andre HR-tiltak til fordel for kunder og ansatte. 
 
Selskapet har således en meget solid bakgrunn for å vurdere de praktiske virkningene av 
departementets forslag til endringer i fagskoleloven. 

                                                 
1 ROI = Return On Investment: En modell for å måle effekt og avkastning på lærings- og HR-tiltak. 
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Generelle merknader til forslaget om endringer i fagskoleloven 
 
Utdanningspartner er generelt positive til at fagskoleloven justeres etter at man har samlet 
erfaringer med ulike typer søkere og bransjeskoler. Endringsforslagene inneholder mange 
gjennomtenkte og gode poenger som etter Utdanningspartners syn vil bidra til å realisere målet 
om en kvalitativ god prosess for godkjenning av studietilbud på fagskolenivå. 
 
Utdanningspartner finner imidlertid innledningsvis grunn til å peke på spesielt følgende elementer 
fra departementets forslag til endringer i fagskoleloven; 

• Det er lite eller ingenting i departementets forslag som sier noe om verdsetting av 
fagskoleutdanningen i forhold til høyere utdanning. Det er i lovens forarbeider fremhevet at 
fagskoleutdanningen skal være en parallell til høyere utdanning, og NOKUT har for flere 
søkere poengtert at det ikke skal være noe faglig nivåskille mellom fagskoleutdanninger og 
høyskoleutdanninger. I departementets forslag er det for eksempel ikke sagt noe om 
hvordan bytte mellom ulike fag- og høyskolestudier skal gjøres, eller om fagskolestudenter 
skal få ”fagskolepoeng” etter europeisk modell, som kan omregnes til studiepoeng ved 
overgang til høyere studium. For at fagskolestudier i praksis faglig skal kunne sidestilles 
med høyere utdanning, er det nødvendig med retningslinjer for dette, både i fagskoleloven 
og i universitets- og høyskoleloven. 

• Departementets eksisterende forslag innebærer at mye av dagens praksis i NOKUTs 
saksbehandling og tolkning av eksisterende regelverk blir lovfestet. Dette betyr bl.a. at 
kriteriene for å vurdere fagskoleutdanninger vil bli enda mer lik kriteriene for å vurdere 
høyere utdanning, noe som vil bidra til å gjøre det vanskeligere for fagskoletilbydere å få 
godkjenning. Med en tilnærming til vurderingskriteriene etter universitets- og 
høyskoleloven vil også noe av det arbeidslivstilpassede utgangspunktet for 
fagskoleutdanningene settes under press, og tilbyderne av fagskoleutdanninger vil ikke 
kunne tilrettelegge studietilbudene etter næringslivets behov i slik grad meningen fra 
starten var med fagskoleloven. 

• Det kan synes som om det er gjort grep i fagskoleloven som skal gjøre også de tekniske 
kravene til søkers infrastruktur lik med kravene som stilles til en søker etter universitets- 
og høyskoleloven. Selv om behovet for infrastrukturelle forhold vil variere mye mellom de 
ulike bransjene, mener Utdanningspartner at slike behov bør vurderes ut fra det enkelte 
studiums egenart i fagskoleutdanningen. 

• Lovfestelsen av prinsippet om at fagskoleutdanning skal bygge på videregående utdanning 
er i beste fall uklar, i verste fall ekskluderende for en lang rekke bransjeutdanninger. I 
NOKUTs eksisterende praksis kreves det at søker oppgir hvilke konkrete linjevalg og 
gjennomførte videregående kurs som skal gi rett til opptak til en fagskoleutdanning. 
Dersom fagskoleloven i første rekke skal legge arbeidslivets behov til grunn for 
godkjenning av studietilbud, vil skolene måtte tilpasse studietilbudet markedets krav, ikke 
til NOKUTs krav om å oppgi linjevalg i videregående skole. Dersom dette prisnippet 
videreføres i ny lovtekst, vil det i praksis stenge mange ute fra muligheten for utdanning 
på fagskolenivået.  

• I departementets forslag er mange av NOKUTs tolkningsmåter, praksis og krav til søker 
lovfestet. Men det er lagt liten eller ingen vekt på NOKUTs plikt til å veilede søkere, eller på 
retningslinjer om normal/maksimal saksbehandlingstid hos NOKUT. Slik forslaget 
foreligger, gis NOKUT en enerådende posisjon i forhold til næringslivets egne fageksperter, 
fagskoletilbyderne, hvor det er nærmest umulig å påvirke saksgangen i NOKUT, evt. klage 
eller anke NOKUTs beslutninger til noen overordnet instans. Den faglige vurderingen kan 
ikke ankes, samtidig som NOKUT ikke tillater søker å ha kontakt direkte med den 
sakkyndige komiteen som settes ned for å vurdere faglig innhold i søkers studietilbud. Slik 
Utdanningspartner ser det, gir ikke loven i nåværende form rettigheter og plikter mellom to 
likeverdige parter, men pålegger søker svært strenge krav uten at det stilles krav til 
NOKUTs plikter på en balansert måte. I praksis har vi for mange av våre kunder sett utslag 
av en nedlatende og arrogant holdning fra NOKUTs side som ikke vitner om den 
profesjonalitet man kan forvente fra en offentlig etat med et så viktig forvaltningsområde. 
Vi er redde for at mange av departementets forslag bare er egnet til å forsterke dette 
uheldige utslaget av ubalanse mellom partene. 
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Merknader til de enkelte paragrafer 
Utdanningspartner legger i det følgende til grunn departementets uttalelse om lovens overordnede 
prinsipp for dannelsen av fagskoletilbud (høringsnotatets pkt. 6.2, første avsnitt): ”Loven tar videre 
utgangspunkt i at det som hovedregel er etterspørsel og betalingsvilje i markedet som styrer 
etterspørselen etter fagskoleutvikling”.  
 
I dette legger Utdanningspartner at fagskoleloven hviler på hensynet og viktigheten av å sette 
fagskoletilbyders muligheter til oppfyllelse av arbeidslivets konkrete kompetansebehov svært høyt, 
og at lovens innhold og materielle regler etter dette må formes på en slik måte at det ivaretar 
behovet for en fleksibel saksbehandling i NOKUT, basert på hensynet til arbeidslivets hurtig 
skiftende forhold og behov for ny kompetanse. 
 
 
§ 1. Formål og virkeområde 
 
I Ot.prp.nr.32 (2002-2003) og inst.O.nr.78 (2002-2003) ble det gjort til en hovedsak at 
fagskoleutdanningen skulle gi yrkesrettet utdanning, tilpasset arbeidslivets krav. Dette innebærer 
etter Utdanningspartners syn bl.a. at fagskoletilbudet IKKE skal tilpasses offentlige videregående 
skoler som en videreutdanning eller fortsettelse på videregående opplæring. 
 
Fundamentet for et studietilbuds opptakskrav dannes således på bakgrunn av hvilke behov 
studietilbudet skal innfri. Dersom det er arbeidslivets behov som skal være førende for innhold og 
form for et studium, må også lovens formål reflektere dette. Loven må ikke bli til hinder for best 
mulig oppfyllelse av arbeidslivets behov ved at det legges rigide rammer for opptakskrav til et 
fagskolestudium. 
 
 
Forslagets 2. ledd: ”Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på 
videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, …”.  

• Det er Utdanningspartners oppfatning at dersom det syn som legges til grunn i 
Inst.O.nr.78 (2002-2003) om at ”…et bredt spekter av utdanninger som vil kunne 
defineres inn som fagskole.” skal ha noen praktisk betydning, må det legges opp til at 
loven ikke gir for smale forutsetninger for å godkjenne en fagskoleutdanning. Spesielt 
gjelder dette måten kravet om at fagskolestudiet skal bygge på videregående 
opplæring blir praktisert på. Dersom NOKUTs eksisterende praksis med å kreve at 
søker oppgir konkret hvilke linjer fra videregående skole som skal gi rett til opptak i 
omsøkte studietilbud videreføres, vil det være NOKUTs krav om å tilpasse 
studieinnholdet til å være direkte påbygninger til den offentlige skoles stadig minkende 
antall linjevalg i videregående opplæring som styrer fagskoletilbudets faktiske innhold. 
Man vil i praksis innsnevre lovkomiteens innstilling i slik grad at fagskoletilbudene ikke 
kan tilpasses arbeidslivets behov for fagopplæring, dersom man ønsker godkjenning.  

• Det er Utdanningspartners mening at det er skolens eiere som nærmest til å vurdere 
bransjens behov for de enkeltheter som studier er satt sammen av, og som i samarbeid 
med NOKUTs sakkyndig komité bør finne frem til studiets optimale opptakskrav og 
dermed fundament for innhold. Dette bør ikke være en del av NOKUTs tekniske 
saksbehandling som i dag, hvor det i praksis er uklart hvem som vurderer og beslutter 
om et studiums faglige fundament. 

• Fra vår erfaring med et stort antall søknader, har vi sett at selv om et omsøkt 
utdanningstilbud ikke kan sammenlignes med linjer fra videregående skole, og 
inneholder flere avvikende elementer, fag og praksisdeler, kreves det at søker oppgir 
hvilke linjer fra videregående opplæring som skal gi rett til opptak til studiet. Når 
NOKUT i så stor grad definerer nødvendige forhåndskunnskaper, er det ikke lengre 
arbeidsmarkedet som stiller opp premissene for studiets utforming og innhold. Vi 
mener at denne praktiseringen av lovverket ikke er forenelig med lovgivers intensjon 
med fagskoleloven. 

Utdanningspartner foreslår at det lages en formulering som gir generelle, men forutsigbare 
retningslinjer for hva slags forutgående utdanning som gir rett til opptak til fagskoleutdanning, på 
samme måte som til høyere utdanning. 
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§ 2. Godkjenning 
 
Utdanningspartner er positiv til at det i de foreslåtte endringene åpnes for å godkjenne tilbyder av 
fagskoleutdanninger, i tillegg til godkjenning av den konkrete fagskoleutdanningen. 
 
For tilbydere som fortsatt søker godkjenning for ett eller noen få studietilbud er det imidlertid 
uklart hva som er årsaken til at departementet ønsker at det BÅDE skal etableres et 
institusjonsomfattende kvalitetssikringssystem hos søker OG fremsendes søknad om godkjenning 
til NOKUT for vedkommende studietilbud. Det kan synes som om departementet i denne delen av 
forslaget bare ser for seg større utdanningsinstitusjoner som søkere. Bransjespesifikke og 
spesialiserte fagskoletilbydere vil med dette måtte bruke en uforholdsmessig mye større andel av 
sine ressurser til å opprette og forvalte et omfattende kvalitetssystem. Dette vil paradoksalt nok 
kunne gå utover disse mindre fagskoletilbydernes studiekvalitet fordi det fokuseres mer på 
systemet enn på den faktiske fagkunnskapen i gjennomføringen av undervisning. 
 
Dagens situasjon med urimelig lange godkjenningsprosedyrer for søknader, gjør det vanskelig å 
møte næringslivets behov og variasjonene i lokal etterspørsel, og det må i lovteksten innarbeides 
krav eller mål for NOKUTs behandlingstid for søknader. 
 
 
Forslagets 5. ledd: ”… Dersom vilkårene for godkjenning ikke lengre er oppfylt, kan NOKUT trekke 
tilbake godkjenningen.”  

• I arbeidet med godkjenning av et nytt fagskoletilbud, gjennomgår søknaden en todelt 
prosess. NOKUT foretar først en teknisk vurdering av søknaden hvor hensikten er å se til at 
alle administrative krav er oppfylt, i tillegg til at søknaden er komplett. Deretter er det 
fagkyndig komité som foretar en faglig vurdering av fagskolestudiet. Det er uklart på hvilke 
grunnlag en tilbaketrekning skal kunne skje. Skal NOKUT kunne trekke tilbake en 
godkjenning på basis av en TEKNISK eller FAGLIG vurdering? Skal fagkomiteen først tre 
sammen for å gi ny vurdering, og vil tilbyder bli gitt anledning til å uttale seg før beslutning 
fattes? 

• En slik tilbaketrekning av en godkjenning må forutsettes å få avgjørende betydning for 
skolen i det markedet de operer i, og i mange tilfeller vil en tilbaketrekning av godkjenning 
være ensbetydende med konkurs og påfølgende tap av studie- og arbeidsplasser. I mange 
tilfeller vil tilbyder og fagskolen være organisert i ett og samme selskap, og en konkurs hos 
en fagskoletilbyder vil følgelig bety at det ikke er noen til å ivareta studentenes behov for 
nye studieplasser for fullføring av studium. 

• Slik vi har lært NOKUTs saksbehandling å kjenne gjennom en lang rekke søknader for våre 
kunder, har vi gjentatte ganger sett at søknadene har fått en tilfeldig og uforutsigbar 
saksbehandling, noe som har ført til urimelig lang saksbehandlingstid og ulike konklusjoner 
for ulike søkere under ellers like vilkår. Vi antar at årsaken til dette har vært, og er, 
uklarheter i lovverket, forskriftene og interne prosedyrer om hvordan regelverket skal 
praktiseres, og vi frykter at den foreslåtte bestemmelsen som angår tilbaketrekning av 
godkjenning vil lide samme skjebne. 

Utdanningspartner foreslår at forutsetningene for en tilbaketrekning klargjøres i lovteksten, og 
at det i forskrifts form utarbeides retningslinjer for de aktuelle prosedyrer hvor en tilbaketrekning 
av godkjenning kan bli aktuelt. 
 
 
§ 3. Organisasjon og ledelse 
 
Forslagets 1. ledd: ”Tilbyder av fagskoleutdanning skal ha et styre med minst fem medlemmer som 
øverste ansvarlig styringsorgan.” 

• Det er positivt at ordningen rundt styringen og kontrollen av studietilbudet klargjøres. 
Imidlertid finner Utdanningspartner det betenkelig at lovgiver ønsker å gripe inn i tilbyders 
organisasjonsfrihet ved å tallfeste et minste antall medlemmer i styret. Dagens regler gir 
gode nok krav i forhold til en bred og dekkende representasjon fra alle relevante 
interessenter, spesielt de fagskoleutdanninger som organiseres innen aksjeselskap, stiftelse 
eller annet selskapsform med klare ledelses- og styringsregler.  

Utdanningspartner foreslår at dagens regler opprettholdes uten endring. 
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Forslagets 3. ledd: ” Tilbyder skal ha en administrativ og faglig ledelse som skal stå for den daglige 
driften av utdanningen innenfor de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den administrative og 
faglige ledelse ansettes av styret.” 

• Departementet foreslår her å lovfeste et krav om å ansette en faglig og pedagogisk ledelse 
av godkjente fagskoletilbud. Etter Utdanningspartners forståelse ønsker departementet 
også her å gripe inn i tilbyders organisasjonsfrihet ved å stille opp rammer som får 
økonomiske og organisatorske følger for fagskoletilbyder. For de større 
utdanningsinstitusjonene vil forslaget ikke medføre følger av betydning, siden disse 
allerede vil ha et apparat rundt et bredt sett av studietilbud, mens det for mindre tilbydere 
vil være av avgjørende betydning. 

• Det er i forslaget ikke klart om kravet skal oppfattes slik at det holder å ansette en faglig 
leder for alle de ulike fagskoletilbud som fagskoletilbyder kan tenkes å opprette, eller om 
det skal oppfattes som at tilbyder kan pålegges å ansette flere faglige ledere – en faglig 
leder for hvert av tilbyders faglig ulike fagskoletilbud.  

• Sett i forhold til den foreslåtte § 2 hvor det stilles opp et krav om ”…tilfredsstillende interne 
systemer for kvalitetssikring.” så fremstår forslaget om å lovfeste plikten til ansettelse som 
et stort inngrep som nevnt.  

 
Utdanningspartner foreslår at bestemmelsen ikke formuleres slik at den medfører en plikt til å 
ansette faglig og pedagogisk ledelse, men at intensjonen om å sikre en kvalitativ håndtering av 
studietilbudene gjøres til en del av NOKUTs vurdering av de interne systemene for kvalitetssikring. 
 
 
Forslagets 5. ledd: ” Departementet kan gi forskrifter om organisering, styring og ledelse av 
fagskoleutdanning, herunder bestemmelser om representasjon i styrende organer.” 

• Departementet skriver i sine kommentarer til forslaget at de ser for seg at 
næringslivsrepresentanter og lignende skal kunne kreves inn i styrene med tale- og 
forslagsrett. Utdanningspartner ser ikke hva slags prinsipp som ligger til grunn for 
forslaget, all den tid både forslaget om tilfredsstillende kvalitetssystemer og ansettelse av 
administrativt og pedagogisk personell burde være mer enn nok for å sikre kvalitet på 
utvikling og gjennomføring a studietilbudene.  

 
• Det er også uklart i forslaget hvem som skal ha ansvar for å peke ut representanter til slike 

”observatørroller”, og dessuten hva slags roller disse observatørene skal fylle, utover det å 
bidra til kvalitet i studiets innhold. 

 
• Både byggenæringen og Utdanningspartner har etablert faglige råd for studieinnhold som 

uttaler seg om yrkesrelevans og attraktivitet før studiet fremsendes til NOKUT for 
godkjenning. Utdanningspartner mener at det må være opp til fagskoletilbyder å finne 
hensiktsmessige måter å sikre at studieinnholdet får det innhold og yrkesrelevans som 
vedkommende bransje trenger. Dette bør også være noe som utgjør forskjellen mellom det 
å drive en fagskole i forhold til det å drive en høyskole. Et system som forutsetter lengre 
debatter i styret sammen med ulike (ukjente?) næringslivsrepresentanter, utpekt av for 
eksempel NOKUT, synes å pålegge fagskoletilbyderne uhensiktsmessig stramme rammer 
av byråkratisk art som kan føre til at det etableres tungrodde og lite fleksible systemer for 
utvikling og tilpasninger av studieinnhold. 

 
Utdanningspartner foreslår at bestemmelsens siste del, ”…herunder bestemmelser om 
representasjon i styrende organer.”, strykes. 
 
 
§ 8. Statlig tilskudd til fagskoleutdanning 
 
Utdanningspartner mener at eventuell finansieringen av fagskoleutdanning må vurderes på 
samme måte som for høyere utdanning der det statlige tilskuddet gis på grunnlag av 
studiefag/studiepoeng og fullføringssuksess ved den enkelte skole. Finansieringsordningen må 
således gjenspeile departementets syn om at fagskoleutdanningen er sidestilt med høyere 
utdanning. 
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§ 9. Om egenbetaling (ny) 
 
Utdanningspartner bemerker at departementets forslag om at tilbydere som mottar statstilskudd 
for fagskoleutdanning ikke kan ta ut utbytte, innebærer en viktig problemstilling for selskaper med 
annen virksomhet enn fagskoledrift: 

Slik forslaget er formulert vil det være vanskelig for virksomheter som i samme foretak driver 
annen virksomhet ved siden av fagskoledriften, for eksempel konsulenttjenester, å 
investere/disponere overskudd for denne andre virksomheten i foretaket. Fagskoletilbyderen vil i 
slike tilfeller kunne tvinges til å opprette et eget fagskoleforetak for å beholde råderetten over 
overskudd fra annen virksomhet. 
 
Utdanningspartner foreslår at lovteksten klargjør at det er kun tilskudd/overskudd som skriver 
seg fra den konkrete fagskoledriften som skal komme studentene til gode, og som skal pålegges 
restriksjoner i forhold til å ta ut utbytte. 
 
 
§ 10. Beskyttelse av betegnelsen fagskoleutdanning og fagskole – registrering i 
Enhetsregistret (ny) 
 
Utdanningspartner mener at den som tar toårig utdanning ved en fagskole bør få godkjent en tittel. 
Titlene bør følge samme tankegang som ligger bak valget av bachelor og master i høyere 
utdanning. Fagskoleutdanningen kan tilsvarende gi en ”foundation degree” med lovfestet rett til å 
benytte tittelen som fagskoletilbyder får godkjent som en del av sin søknad. 
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Utdanningspartners tilleggskommentarer 
Utdanningspartner har gjennom arbeidet med høringsnotatet sett at departementet har gjort et 
solid arbeid med de erfaringer som er samlet gjennom tre års erfaring med fagskoleloven. Det 
foreslås mange gode løsninger og grep for å ytterligere øke fokus på forutsigbarhet og kvalitet for 
studenten – dette er Utdanningspartner godt fornøyd med. 
 
På denne annen side virker det som om lovforslaget har hoppet over et meget viktig poeng: En 
person som ikke har evner eller ikke ønsker å ta teoretiske fag på videregående nivå, får heller 
ikke mulighet til å ta en fagutdanning uten at de tilfredsstiller NOKUTs krav om forutgående 
videregående opplæring. Disse vil falle således utenfor utdanningssystemet og mister muligheten 
til den faglig / personlige utvikling som de har evne til.  
 
Utdanningspartner bemerker også at har departementet har gått langt i å gripe inn i 
fagskoletilbyders muligheter for organisering og ivaretakelse av de gjeldende kvalitetskrav. Man 
ønsker å videreføre fokus på at fagskoletilbyder skal ha ansvar for og gjennomføre en 
kvalitetssikring av utviklingen, gjennomføringen og evalueringen av studietilbudet. Men ved å legge 
til nye krav til hvordan dette praktisk sett skal foregå, dannes et relativt voldsomt apparat for å 
håndtere samme behov: 

• viderefører og utvider styrets ansvar for kvaliteten på utvikling og gjennomføring av 
studietilbudet 

• viderefører plikten for å opprette og forvalte et system for kvalitetssikring av studietilbudet 

• lovfester plikten til å ansette en administrativ og faglig ledelse 

• pålegger styrene å ta inn næringslivsrepresentanter med tale- og forslagsrett i 
styrebehandlingen av forhold som gjelder fagskoletilbudet 

Det er vaskelig å se poenget med og nytteverdien av å pålegge fagskoletilbyder så mange ulike 
plikter for å ivareta det samme behovet; studietilbudets kvalitet, all den tid godkjenningen hviler 
på NOKUTs godkjenningsprosess som nettopp har til hensikt å kvalitetssikre rammene, systemene 
rundt og innholdet av studietilbudet. Dette er forhold rundt organiseringen som fagskoletilbyder 
bør være den nærmeste til å vurdere og å opprette som en del av sitt system for kvalitetssikring av 
studietilbudet. 
 
Det legges videre opp til at de tekniske rammene rundt fagskoletilbudene ikke skal skille seg mye 
fra de samme rammene som beskrives i universitets- og høyskoleloven. Utdanningspartner har 
forståelse for behovet for å forenkle behandlingen av søknader, og å fokusere på regler som er 
enklere å kontrollere. Men disse prioriteringene står i motforhold til fagskoletilbyders behov for å 
være fleksibel ovenfor arbeidsmarkedet og den eller de bransjer som tilbyder lager studietilbud for.  
 
Dersom arbeidet med søknader om godkjenninger blir et jag etter å tilfredsstille stramme, smale 
rammer for beskrivelser og formaliteter fremfor å sette sine ressurser inn på å skape et faglig sett 
best mulig studium, vil alle parter tape på det – studenter og arbeidslivet inkludert. 
 
Så lenge fagskoleloven har som formål å legge til rette for næringslivets behov for arbeidskraft 
med relevant utdanning, så må det legges avgjørende vekt på dette målet i vurderingen av hvilke 
lovregler som er tilfredsstillende for en fagskoleutdanning. Departementet må selvsagt avgjøre 
hvorvidt det er ønskelig å se fagskole- og høyskoleutdanninger som to sider av samme sak 
(bortsett fra forskningsbasert undervisning), men dersom man finner at fagskoleloven skal tjene 
andre mål og markeder enn høyskolene, så må også lovverket og de formaliteter som pålegges 
fagskoletilbyder reflektere dette. Departementets retningslinjer til NOKUT må bli mye klarere på 
dette området, og NOKUT må pålegges et mye nærmere (og respektfullt, profesjonelt) samarbeid 
med næringslivet som fagskoleutdanningene er laget for. 
 
Utdanningspartner er positiv til å lovfeste kriterier for hvordan kvalitetssikringen av utdanningen 
skal foregå. Men de foreliggende forslagene til endringer i fagskoleloven innebærer en kraftig 
innskjerpning av rammeverket for godkjenning av fagskoler i forhold til gjeldende praksis, og 
Utdanningspartner mener at lovverket ikke må bli så tungt å håndheve for NOKUT at det blir en 
utviklingsbrems for arbeidslivet og fagskoletilbyderne. I så fall vil ikke fagskoleloven kunne tjene 
sin hensikt, nemlig ”å sikre fagskoleutdanninger av god kvalitet gjennom en offentlig 
godkjenningsordning”. 
 


