Deres ref.:17/3201-

Vår ref.:18/2017

Dato: 30.09.2017

Høringssvar – Ny fagskolelov
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å svare på
høringen om den nye fagskoleloven. ONF ser utviklingen av fagskolen i norsk
utdanningssystem som positiv både for studentene og samfunnet. ONF ser fram til videre
oppfølging av tiltakene i Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden. ONF svarer på
høringen punktvis etter oppsett i høringsnotatet.
3. Lovstruktur
ONF støtter forslaget om å etablere fagskoleloven som ny lov, med endret oppbygging og
med ny fastsettelsesdato og ikrafttredelsesbestemmelse.
4. Presisering av ansvaret for fagskoleutdanning og fagskolene
4.1 Forholdet mellom fagskoleloven og kommuneloven, aksjeloven og stiftelsesloven
ONF støtter at Fagskoleloven går foran kommuneloven ved motstrid, på samme måte som
Universitets- og Høyskoleloven (UHL) om særlige bestemmelser for universitet og høyskoler
går for annet generelt lovverk. Vi forstår det slik at tilsvarende gjelder for private fagskoler
og deres forhold til aksjeloven og stiftelsesloven.
4.2 Fylkeskommunalt ansvar
Meld. St 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner og Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for
framtiden viderefører fylkeskommunen som eier av de offentlige fylkeskommunale
fagskolene. ONF har ikke støttet denne videreføringen, men argumentert for statlig eierskap
av de fylkeskommunale fagskolene. Vi er bekymret for at fylkeskommunen vil prioritere
fagskolen i ulik grad som kan resultere i variasjon i kvaliteten på utdanningen studentene får.
Dette gjelder også mellom fylkeskommunale og private tilbud i samme fylke/region.
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ONF ønsker en tydelig statlig politikk for fylkeskommunene som utdyper intensjonen med
fylkeskommunes ansvar for fagskoleutdanning jf. § 3. Det er derfor viktig å følge opp tiltaket
fra Meld St. 9 (2016-2017) om å etablere et dialogmøte om fagskolene mellom
Kunnskapsdepartementet og regionene/fylkene og studentene. Dialogmøtene bør bidra til
en felles forståelse av studiekvalitet og videre utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning.
4.3 Begrepet “tilbyder”
ONF støtter å endre ordlyd fra “tilbyder” til “styret” eller “fagskolen” og deler
departementets oppfatning av det gjør ansvar og roller tydeligere.
5. Lovens formål
Presiseringen av at med fagskoleutdanning menes høyere yrkesfaglig utdanning, mener vi på
en god måte tydeliggjør fagskolens posisjon i det norske høyere utdanningssystemet. ONF er
positive til at loven endres fra å bygge på til å at det ligger på nivå over videregående skole,
men ønsker enkelte endringer i lovteksten. ONF mener § 1 andre ledd andre setning må
lyde: “Fagskoleutdanning skal ligge på nivå over videregående opplæring...”. Dersom det
står som i forslaget vil fagskolen låses til nivå 5.1 og 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk
(NKR) inntil en ny høring av loven, og det er ikke hensiktsmessig. Det allerede er diskusjon
rundt om enkelte to-årige studieløp på fagskolen skal innplasseres på nivå 6 i NKR.
6. Lovens virkeområde
ONF har ingen merknader til forslaget.
7. Akkreditering av fagskoleutdanning
ONF mener det er viktig å samle begrepsbruken på tvers av universitet- og høyskolesektoren
og fagskolesektoren. Vi støtter derfor forslaget til endret ordlyd fra “godkjenning” til
‘akkreditering’ når utdanninger og fagområder godkjennes. Videre støtter ONF forslaget om
å benytte “godkjenning” som begrep nå enkeltpersoner får sin utenlandske
fagskoleutdanning anerkjent i Norge.
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ONF vil påpeke at fagskoler har i dag adgang til å søke akkreditering for enkelt utdanninger
og av fagområde, men ikke som institusjon. ONF mener akkrediteringssystemet for fagskoler
må utvikles slik at det på sikt kan etableres institusjonsakkreditering for fagskoler.
8. Unntakshjemmel for at fagskoleutdanning kan ha 3 års omfang
Det er positivt at fagskoler tilbyr korte utdanningsløp fordi de raskere omsetter nyervervet
kunnskap til verdiskaping på arbeidsplassen. Det legges større vekt på utbytte arbeids- eller
næringsliv har av innholdet i studieprogrammene og bidrar til samfunnsnyttige studietilbud.
Sammenlignet med høyskoler og universitet står fagskoler i dag friere til å bygge opp tilbud
og bestemme lengden på studiene etter behov fra arbeids- og næringsliv. Fagskolene
benytter seg også av fleksibiliteten som loven åpner for.
ONF støtter å utvide den ytre rammen for varighet på fagskolestudier fra 2 år til 3 år, regnet i
heltidsstudier. ONF mener det er en god intensjon at det skal være særlige forhold som
legges til grunn for at Kunnskapsdepartementet godkjenner studier utover 2 års varighet,
men at særlige forhold ikke må tolkes for snevert. Slik forslaget står forutsetter det at
autorisasjonskrav, sertifiseringskrav eller internasjonale krav legges til grunn.
Det utelukker tilfeller der yrkesfeltet etterspør lengre studieløp basert på deres
kompetansebehov. Et utfall kan bli at disse behovene må dekkes av bachelorgrader på
høyskoler og universitet, i beste fall utviklet i samarbeid med fagskoler med mulighet for
innpassing av fagskolegrad i en bachelorgrad. Videre sier det at høyere yrkesfaglige
utdanninger som trenger 3 år av andre årsaker, altså ikke eksempelvis krav til autorisasjon
for yrkesutøvelse, tilhører nivå 6 i NKR og ikke nivå 5.2. Med dagens lovverk og innplassering
i NKR tilsier det at høyskoler og universitet må tilby disse utdanningene.
Spørsmålet er om det er hensiktsmessig i forhold til ambisjonene både regjeringen og
Stortinget om å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning. I Innst. 254 S om St. Meld 9 (20162017) mente flertallet av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen at det ikke er ønskelig at
høyskoler og universitet kan opprette fagskoleutdanninger. De mente “dette vil kunne
medføre en fare for økt akademisering av fagskoleutdanningene, og viser til at regjeringen
selv uttrykker bekymring for «akademisk drift i de yrkesrettede utdanningene».” Selv om
universitet og høyskoler er tilpasningsdyktige nok til å tilby yrkesfaglige studieprogram er det
utenfor deres samfunnsoppdrag, og har negativ innvirkning på utvikling av fagskolene.
ONF mener at heller enn å sette absolutte krav om autorisasjon, sertifisering og lignende,
bør øvrige søknader kunne vurderes etter om yrkesfeltet er tjent med en kandidat med 2,5
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eller 3-årig fagskole- eller 3-årig høyskole utdanning. Det kan også tenkes at teknologiske
framskritt nødvendiggjør lengre studieløp på fagskoler. Da må loven åpne for søknad om
dette fra fagskoler. En endring fra ytre ramme på 120 studiepoeng til 180 studiepoeng bør
fungere slik at fagskoler kan tilby 150 studiepoeng eller 180 studiepoeng tilsvarende 2,5 år
og 3 år regnet i heltidsstudier.
9. Godskriving og fritak
ONF støtter forslaget om endring i ordlyd fra “innpassing” til “godskriving” slik at begrepene
samsvarer på tvers av universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven og videre at
bestemmelsen flyttes fra forskrift til lov.
10. Organisering av fagskolens styre og styrets ansvar
10.3.1 Styret ved fagskolen
ONF støtter forslagene til presisering av styrets oppgaver og ansvar, og har ingen øvrige
merknader.
10.3.2 Styrets sammensetning
ONF støtter forslaget. Det er veldig bra at styrets sammensetning endres slik at flere
nøkkelgrupper inkluderes i sentrale beslutninger om fagskolens virksomhet. Arbeids- og
næringslivets rolle er viktig for å sikre at studietilbudet er oppdatert og relevant for
mottakende arbeids- og næringsliv.
Studenter er mottaker av utdanningen og det er nødvendig at disse nå sikres en fast
styrerepresentant med fulle rettigheter ved alle fagskoler. Det er nødvendig for at
studentene skal ha en reell påvirkningskraft på sin institusjon. Både i beslutninger som
påvirker studiehverdagen lokalt og i saker som omhandler utviklingen av fagskolesektoren.
ONF støtter forslag til oppnevningsperiode for studentrepresentant og vara på ett år.
Videre støtter ONF at samme regler for studentrepresentasjon i styrer gjelder på fagskoler
som på høyskoler og universitet slik at ved fler enn 10 medlemmer vil studentene får 2
representanter. ONF mener tilsvarende regel bør gjelde for øvrige sentrale formelle organ i
sektoren, eksempelvis i Nasjonalt Fagskoleråd. ONF har ingen øvrige merknader til forslaget.
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10.3.3 Administrativ og faglig ledelse ved fagskolen
ONF er positive til forslaget om å lovfeste at hver fagskole skal ha egen rektor og at han/hun
tilsettes av styret. Det er viktig for profesjonell styring av fagskoler og atskillelse fra
videregående skoler. På fylkeskommunale fagskoler der rektor på videregående også er
rektor for fagskoler er sistnevnte en lavere prioritet. Det hører til at disse fagskolene ofte er
samlokalisert med videregående skole. Dette er særlig negativt for studentene og påvirker
studiekvaliteten, studiemiljø og anerkjennelsen av utdanningen de har valgt. ONF mener det
ikke er holdbart og strider med fylkeskommunens ansvar for fagskolen og studentene.
Prosessen med å etablere profesjonell ledelse for selvstendige høyere yrkesfaglige
utdanningsinstitusjoner i fylker/region må prioriteres tydelig fra stat og fylke. Vi viser til
kommentar til 4.2 om fylkeskommunens ansvar.
ONF støtter at bortvisningsvedtak som er midlertidige kan fattes av rektor.
11. Tilrettelegging for studentorgan
ONF stiller seg positive til forslagene i ny § 13 og mener det vil gi en sterkere posisjon for
studentdemokratiet på fagskoler. ONF støtter forslag om studentenes rett til å organisere
seg og at styret pålegges å tilrettelegge for studentdemokrati og formalisere samarbeidet
mellom ledelse og studentorgan i en avtale. Videre støtter ONF forslag om at fagskoler stiller
med kontor til studentorganet og nødvendig utstyr.
ONF deler oppfatningen til departementet om trekkene som kan kjennetegne et
velfungerende studentdemokrati. Ved fagskoler der tillitsvalgte rekker å overlappe
hverandre overføres kompetanse og erfaring til nye tillitsvalgte. Det er nødvendig for å
kunne bygge et gradvis mer selvstendig studentdemokrati med reell påvirkning på fagskolen.
Videre å tilrettelegge for at alle fagretninger er representert og hørt i saker som angår dem,
å gjennomføre reelle valg av studentrepresentanter til studentorgan, styre og klagenemnd
og sikre en god tilrettelegging for studentorgan og kommunikasjon mellom administrasjon
og studentorgan.
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12. Opptak
12.3.1 Opptaksgrunnlag
ONF støtter forslaget til ny § 15 første ledd om å stille krav om fullført og bestått
videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse for opptak til fagskole.
12.3.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse – aldersgrense
ONF støtter at realkompetanse som opptaksgrunnlag og alderskrav lovfestes.
Videre er det viktig at fagskoler som har behov for dette har anledning til å unntaksvis
fravike alderskravet på 23 år. Eksempelvis på kunstfaglige utdanninger der søkeren oppfyller
særlige faglige krav fastsatt av institusjonen. Dette er tilsvarende som regler for høyskoler og
universitet. Det forutsetter entydige kvalitetskrav for fagfeltet og opptaksprøver som tester
disse på en betryggende måte. Unntaket fra realkompetansealderskravet skal ikke gjelde
eventuelle pedagogiske utdanninger ved institusjonen.
Videre mener ONF at de som fullfører 2 år på fagskole på en slik unntaksregel må vurderes
om kan ha rett til generell studiekompetanse. ONF mener disse studentene kan ha behov for
ytterligere opplæring og/eller norskeksamen fra videregående nivå for å oppnå generell
studiekompetanse.
12.3.3 Felles forskrift om opptak
ONF støtter forslaget.
12.3.4 Nasjonal samordning av opptaket
ONF mener det er viktig å oppfordre de private fagskolene også til å ta i bruk felles system.
ONF støtter forslaget og har ingen øvrige merknader til forslaget.
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13. Studiepoeng
ONF har kjempet for at studiepoeng skal innføres fordi det bidrar til anerkjennelse og et
helhetlig poengsystem for all høyere utdanning i Norge. Vi har argumentert med at
studiepoeng som fagskolepoeng er et omfangsbegrep og ikke skal brukes til å rangere
institusjoner utfra hvilket nivå de er plassert på i NKR. Det er læringsutbytte som er tellende
studenter søker om godskriving av emner ved en annen institusjon innad i universitets- og
høyskolesektoren og fagskolesektoren og mellom disse.
Vi ser derfor med bekymring på at departementet slik vi oppfatter det nå signaliserer at det
skal være en forskjell. Slik departementet formulerer seg i høringsnotatet framstår det som
at det skal implementeres to ulike systemer for studiepoeng i Norge. Et som er kompatibelt
med The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) og et med
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Det kan ikke ONF akseptere.
ONF har ikke sett det som et problem at studiepoeng fra fagskole ikke har vært koblet på
ECTS. Både ECVET og ECTS er verktøy for mobilitet i utdanningssystemet som først og fremst
er nyttig når studenter som skal studere eller bruke sin utdanning utenfor Norge. Da er det
mottakerinstitusjon som konverterer studiepoeng til ECTS. Det kan de gjøre for studenter
fra fagskoler, høyskoler og universitet. ONF vil påpeke at før 2017, da studenter på fagskoler
ikke hadde rett til studiestøtte for delstudier i utland, har det vært mindre aktuelt å
diskutere ECTS for fagskoler. Norske høyskoler og universitet bruker det som verktøy for
studentmobilitet for studentene utad for å kommunisere med utenlandske institusjoner.
ONF vil påpeke at Stortinget vedtok Innst. 254 S også med hensikt at studiepoeng skal
kommunisere bedre internasjonalt. Komiteen “understreker at dette også er et viktig tiltak
for å sikre en mulighet for økt internasjonalisering av fagskolesektoren” og “mener at med
mobiliteten i dagens arbeidsmarked er det viktig å ha en betegnelse på kvalifikasjoner som
gjør det enklere å forholde seg til andre europeiske institusjoner som tilbyr utdanninger med
tilsvarende læringsutbytte”. ONF mener det Stortinget har vedtatt ikke er forenlig med det
departementet signaliserer i høringsnotatet.
ONF er gjort oppmerksom på at forskriften til fagskolen allerede skal være kompatibel med
ECVET rekommendasjonen uten at dette står i regelverket til fagskolene. Da forskriften til
fagskoleloven var på høring i 2013 er ikke ECVET omtalt i tekst til forskriften eller
merknadene og det er heller ikke tatt i bruk av fagskoler. Fagskolene har heller ikke vært
høringsinstans for arbeidet med å utvikle ECVET. Da Utdanningsdirektoratet utredet
konsekvenser og modeller for implementering av ECVET på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet gitt i 2012 (ref. 06/8222-). Oppdraget omfattet ikke fagskolene,
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men videregående opplæring. Det samme gjaldt tidligere høring i 2007 om implementering
av ECVET (ref. 200608222/KEM). Det virker derfor lite sannsynlig at ECVET er egnet for
høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring.
ECTS er kompatibelt med studiepoeng fra høyskoler og universitet, fordi det er gitt av det
europeiske samarbeidet om høyere utdanning (EHEA). Land kan frivillig inkludere kortere
studieløp i sin definisjon av høyere utdanning. Både på nivå 5 og nivå 6. Norge har gjort
dette med å ha et eget nivå 6.1 for høyskolekandidaten. Disse bestemmelse er ikke til
hindrer for å ha ECTS kompatible poeng fra fagskoler, selv uten at fagskoler er med i det
europeiske samarbeidet om høyere utdanning. Det som er til hinder vil være bestemmelsen
om at ECTS i Norge er forbeholdt høyskoler og universiteter.
ONF støtter derfor ikke departementets forslag og mener det er avgjørende at det ikke blir
to typer studiepoeng. Det vil kun fortsette forskjellsbehandling av studenter på fagskoler og
hindre mobilitet for studenter i utdanningssystemet i Norge og utland.
Studiepoeng til nåværende og tidligere studenter
ONF støtter forslaget om at studenter som er utdanning på ikrafttredelses tidspunktet får
konvertert emner til studiepoeng på vitnemålet.
ONF synes forslaget departementet fremmer for tidligere studenter er godt. Vi mener det
bør være en plikt at alle fagskoler utsteder nye vitnemål til studenter med studiepoeng når
de blir spurt om dette. Vi mener det er mer hensiktsmessig at de tidligere studentene som
ønsker eller har behov for det selv tar kontakt med fagskolen om konvertering av vitnemålet
sitt.
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14. Gradstildeling
ONF mener en beskyttet gradstittel må gi fagskoleutdannede tyngde på arbeidsmarkedet.
Betegnelsen fagskolekandidat har ikke oppslutning blant hovedorganisasjonene og kan
derfor virke mot sin hensikt og ikke gi studentene anerkjennelse eller uttelling for
utdanningen sin. Foreløpig foreligger det ingen andre forslag som med sikkerhet kan
innføres for ønsket effekt. ONF vil derfor be om at departementet revurderer
fagskolekandidat og igangsetter en utredning av gradsbetegnelse for utdanninger fra 60
studiepoengs omfang.
15. Vurdering av skikkethet
ONF støtter forslaget.
16. Fremleggelse av politiattest
ONF støtter forslaget.
17. Rett til foreldrepermisjon og permisjon i forbindelse med fødsel.
ONF støtter forslag til ny § 27 og mener det styrker studentenes rettigheter.
18. Nasjonal vitnemåls- og karakterportal
ONF er positive til at det opprettes en vitnemåls- og karakterportal for fagskolen og støtter
forslaget til ny § 40 og lovhjemmel for å innhente informasjon fra fagskolene.
19. Endring i fagskoleloven/samskipnadsloven – tilknytning til samskipnad
19.3.1 Rett til tilknytning
ONF støtter forslag om ubetinget rett til tilknytning til studentsamskipnad for alle fagskoler
uavhengig av omfang på studier og fagskolens størrelse. På denne måten vil fagskoler i
samråd med studentene, uansett størrelse og omfang på studiene kunne vurdere om de er
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tjent med tilknytning eller ikke. Det er viktig at styret plikter å samarbeide med studentorgan
når det gjelder tilknytning til studentsamskipnad og saker som angår velferd og studiemiljø.
Vi mener et prinsipp om likebehandling av studenter og et samlet behov for velferdstilbudet
må legges til grunn. ONF mener at økt samlet studentvelferd ikke bare bør, men skal veie
tyngre enn administrative merkostnader for fagskoler og studentsamskipnader.
ONF støtter forslag til endring i studentsamskipnadslovens § 1 første ledd, § 3 første ledd og
§ 4 nytt annet ledd.
Studentsamskipnadene bør være tydelige på hva de trenger av bidrag fra fagskolene.
Eksempelvis om det er snakk om fri stasjon i form av lokaler eller om fagskolen på annen
måte kan bidra til samskipnadens driftsgrunnlag jf. merknad til § 11 i forskrift til
studentsamskipnadsloven. ONF kan se for seg at der flere institusjoner er knyttet til samme
samskipnad vil det ikke være fordelaktig å ha lokaler på alle institusjonene.
Innspill på plikt om tilknytning
ONF mener det bør vurderes om fagskoler som søker fagområdeakkreditering skal ha plikt til
tilknytning til studentsamskipnad. Fagområdeakkreditering stiller strengere krav til
studentvelferd og er et incentiv for utvikling av fagskolesektoren. Eksempelvis vil fagskoler
med et akkreditert fagområde prioriteres ved søknad om utviklingsmidler. Å søke om
akkreditering krever også muskler til å gjøre kvalitetsarbeid på fagskolen og det stiller
strengere krav til studentvelferd og studentdemokrati. ONF mener det er naturlig at koble
utvikling av kvalitet i utdanningen på institusjonen med studentenes økte velferd.
Studentvelferd og samskipnadens tjenester er viktig for studie- og læringsmiljø og bidrar på
den måten positivt til studiekvaliteten.
ONF er også klar over at for eksempelvis fagområdet helse og oppvekst i dag ikke har
heltidsstudenter og alderssnittet er høyere med mange godt voksne studenter. Det gjelder
likevel ikke hele studentgruppen på fagområdet og de som har behov må ikke være uten
tilbud fra samskipnaden. Det er også en målsetting om å få færre og større enheter i
sektoren og da vil flere fagskole også omfatte flere fagområder med heltid-, deltid- og
nettstudenter.
Videre vil ONF understreke at studentenes velferdsbehov er ukjent sammenlignet med
høyskole- og universitetsstudenter. Tiltaket i Meld St. 9 (2016-2017) om å gjennomføre en
levekårsundersøkelse vil dokumentere studentenes behov og profilen på den jevne
fagskolestudent. Levekårsundersøkelsen vil gjøre det enklere å vurdere behov for tilknytning
til studentsamskipnad blant studentene.
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19.3.2 Grad av tilknytning
ONF støtter en fullverdig tilknytning der studenter har samme rett til representasjon i styret
og felles organ for studentsamskipnaden. Videre stiller vi oss positive til at fagskoler
samarbeider med samskipnaden om tilrettelegging for god studentvelferd og et godt
læringsmiljø jf. § 14 andre ledd.
ONF mener det er viktig å sikre enhetlig betalingsmodell for fagskoler for å legge til rette for
tilknytning til studentsamskipnader. ONF er opptatt av at fagskoler sikrer en forutsigbar
betalingsordning for semesteravgiften fra studentene. Fagskoler kan i dag ha studenter som
går opp til eksamen uten å ha betalt skolepenger eller semesteravgift, eller studenter som
har betalt semesteravgift til samskipnaden uten å ha rett til å gå opp til eksamen. ONF tror
ikke det er fordelaktig verken for studenter eller fagskolene. ONF mener fagskoler som har
tilknytning til en samskipnad bør tydeliggjøre at semesteravgiften må være innbetalt for
adgang til eksamen i egne forskrifter. Videre mener ONF at samme ordning for tilknytning
skal gjelde for fagskoler som høyskoler og universitet. Altså at deltidsstudenter og
heltidsstudenter har samme rett til velferdstjenester.
20. Endring i samskipnadsloven – deling (fisjonering) av studentsamskipnader
ONF har ingen merknader til forslaget.
21. Overgangsordninger
ONFs innspill til utstedelse av nye vitnemål med studiepoeng er at fagskoler skal pålegges
dette og utstede nye når studenter ber om det. Altså at det ikke skal være frivillig å utstede
nye vitnemål. Dette fordi vi vil ivareta lik behandling av studentene uavhengig av
institusjonen de har studert ved.
22. Økonomiske og administrative konsekvenser
22.1 Vitnemålsportal
ONF mener vitnemålsportalen skal fullfinansieres av KD.
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22.2 Tilrettelegging for studentorgan
ONF er positive til forslaget, viser til punkt 11 i høringssvaret.
22.3 Utvidede rettigheter for studenter i permisjon
ONF har ingen merknader til forslaget.
22.4 Samskipnadstilknytning
ONF viser til punkt 19 og har ingen øvrige merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen,
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Silje Kjørholt
Leder
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