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Høringssvar 
 
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å komme med 
høringssvar til forslag til endringer i fagskoleforskriften og studiekvalitetsforskriften.   
 
ONF er positiv til utviklingen og ser frem til ytterligere endringer i lov og forskrifter som 
speiler utviklingen i sektoren, herunder ønsker vi å trekke fram høyere yrkesfaglig utdanning 
på flere nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og en regulering av adgangen til å tilby 
fagskoleutdanninger som i omfang er mer enn 120 studiepoeng når arbeidslivets behov tilsier 
det.    
    
  
ONF støtter endringene som er foreslått i høringsnotatet, men ber departementet se 
nærmere på følgende tilleggspunkter:   
  
Realkompetansevurdering  
 
ONF registrerer at forskrift for opptak til høyere utdanning er rundere formulert enn 
fagskoleforskriften når det gjelder realkompetansevurdering. ONF mener at det 
vil tydeliggjøre kriteriene for arbeidet med realkompetansevurderingen i fagskolen ved å legge 
til følgende punkter (hentet fra forskrift om opptak til høgare utdanning):   
  

1. Til §7 i fagskoleforskriften - Kvalifisering for opptak - Utdanningsinstitusjonen 
må vurdere kvalifikasjonane ut frå det faget søkjaren ønskjer å studere og finne 
fram til eigna og tenlege framgangsmåtar for slike vurderingar. Søkjaren må ha 
nødvendige faglege føresetnader for å gjennomføre det aktuelle studiet utan å ha 
generell studiekompetanse.  

  
2. Institusjonane kan i særskilde tilfelle gjere unntak frå kravet om generell 
studiekompetanse for søkjarar som ikkje fyller meir enn 23 år i opptaksåret. 
Vilkåret for slik dispensasjon er at søkjaren kan dokumentere at det på grunn av 
varig sjukdom, funksjonshemming eller liknande har vore umogleg å 
oppfylle nokre av dei krava ein normalt må oppfylle for å bli tilkjend generell 
studiekompetanse.  

  
Det vil også være formålstjenlig om det i en framtidig revisjon av Fagskoleloven kommer inn 
en bestemmelse på linje med UH-lovens § 3-6 (2): «Institusjonene kan gi søkere som er 25(23 
for fagskolene) år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier dersom de på grunnlag av 
realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. 
Departementet kan gi nærmere regler om dokumentasjon, saksbehandling og eventuell 
samordning.»  
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Opptak  
 
ONF foreslår følgende tilleggsendringer til opptak:   
  

2. Ordet relevant slettes fra §7 første ledd (1), da det kan misforstås dithen at det 
finnes ikke-relevante fag- eller svennebrev som samtidig er diskvalifiserende med 
hensyn til opptak. Dersom en utdanning krever spesielle fag- eller svennebrev som 
opptaksgrunnlag er det tilstrekkelig ivaretatt under §7 fjerde ledd (4). «Opptak til 
fagskoleutdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig 
opplæring eller generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
for livslang læring nivå 4, eller tilsvarende realkompetanse».  
 

3. ONF registrerer at forskrift for opptak til høyere utdanning er rundere 
formulert enn fagskoleforskriften når det gjelder dokumentasjon av 
norskkunnskaper. ONF ser ingen grunn til disse forskjellene og foreslår 
å utvide §9 i fagskoleforskriften, for bedre samsvar med forskrift for opptak 
til høyere utdanning (§2-2 utenlandsk utdanning (5)).  Forslag til utvidelse i §9 i 
fagskoleforskriften - utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk 
utdanning: Fagskolen kan godta annen dokumentasjon av norskkunnskaper.  

  
  

Treårig fagskoleutdanning  
 
ONF er positiv til at dagens snevre tolkning av regelverket fjernes og at endringen i større 
grad etterkommer arbeidsmarkedet behov for treårige løp i høyere yrkesfaglig utdanning.    
 
ONF er enige i at den foreslåtte endringen gir økt forutberegnelighet for søkere gitt den 
snevre tolkningen som er referert fra Prop. 47 L (2017–2018). ONF er imidlertid av den 
oppfatning at arbeidslivets behov i større grad må inngå i kriteriene for godkjenning av en 
treårig høyere yrkesfaglig utdanning.  
  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter 
 
Henning Skau      Thea Tuset 
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