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Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning

Det vises til høring om forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning, med høringsfrist
20.12.2016. Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) avgir her vår høringsuttalelse.
Nemndas oppnevning og sammensetning
FSAT foreslår at Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning får totalt syv medlemmer, jf. § 2-2
annet ledd, og at det stilles krav om fem medlemmer for at nemnda skal være vedtaksfør, jf. § 2-3
første ledd. Videre foreslås det at leder/nestleder ikke får en dobbeltstemme ved stemmelikhet, jf. §
2-3 andre ledd.
Dersom det legges til grunn et oddetall når det gjelder antall medlemmer og vedtaksførhet, vil det
uansett redusere situasjoner hvor det kan oppstå stemmelikhet. Det vises også til at en slik ordning
vil være enklere å praktisere, sett i sammenheng med at fagskoleloven stiller krav om minst 2/3
flertall ved vedtak om utestenging (og bortvisning). Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig flertall
i disse sakene, og en ordning med dobbeltstemme vil derfor få mindre betydning.
Det vises til at Felles klagenemnd, som behandler klagesaker om fusk, skikkethetsvurderinger og
merknader på politiattest i universitets- og høyskolesektoren, har syv medlemmer totalt, og det
stilles krav om fem medlemmer for vedtaksførhet. Hverken leder eller nestleder har dobbeltstemme.
Dersom departementet velger å vedta forslaget om dobbeltstemme for leder, bes det om en
avklaring om hvordan dette skal praktiseres i saker hvor fagskoleloven stiller krav om minst 2/3
flertall.
I 2-2 andre ledd bokstav b er det foreslått at to medlemmer med varamedlemmer skal være ansatt
ved en fagskole, mens det i § 2-2 andre ledd bokstav c er foreslått at studentmedlemmene kun skal
ha ett varamedlem. Det bes om at departementet avklarer om de medlemmene som skal bestå av
ansatte fra fagskolene skal ha personlige varamedlemmer. Til sammenligning har alle medlemmene
i Felles klagenemnd personlige varamedlemmer, og dette gjelder også studentmedlemmene.
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Sekretariatsfunksjonen
FSAT støtter forslaget om at sekretariatet for Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning legges til
oss. FSAT har i dag sekretariatsfunksjon for Felles klagenemnd, og en samlokalisering vil bidra til
utveksling av både erfaring og faglig kompetanse når det gjelder nemndsarbeid.
FSAT foreslår at det blir presisert i forskriften at sekretariatet for Nasjonal klagenemnd for
fagskoleutdanning skal ligge i FSAT.
Generelt om krav om politiattest
FSAT foreslår at § 3-1 i forskriften bygges opp etter samme mal som forskrift om opptak til høyere
utdanning § 6-1. Det er selvfølgelig viktig å presisere at det er fagskolene som har ansvaret for å
vurdere og kartlegge om utdanningen de tilbyr er omfattet av kravet om politiattest, men det bør
også komme tydelig frem av forskriften at på utdanninger hvor studentene kan komme i kontakt
med mindreårige under praksis skal det kreves politiattest. Den foreslåtte ordlyden i § 3-1 første
ledd kan skape misforståelser rundt dette.
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