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Høringsuttalelse - endring i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Høringsuttalelse
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke Kunnskapsdepartementet (KD) for
muligheten til å komme med et høringssvar til forslagene til endringer i fagskoleloven og
studiekvalitetsforskriften.
NSO støtter endringene som er foreslått, da vi mener at endringsforslagene vil bidra til å
sikre fagskolestudentenes rettigheter på en bedre måte.
Endringer i fagskoleloven
Eksamen og sensur
NSO støtter forslaget om å presisere reglementet om eksamen og sensur i fagskoleloven.
NSO anser det som positivt at studentene som omfattes av fagskoleloven får de samme
rettighetene som studenter omfattet av universitets- og høgskoleloven. Vi anser det som
svært positivt at fagskolestudentene, på lik linje som universitets- og høgskolestudentene,
gis rett til å klage på karakterfastsettelsen, rett til ny sensurering, i tillegg til rett til å få
skriftlig begrunnelse på karakter. Dette gir studentene en mer rettferdig og kvalitetssikret
behandling ved eksamensvurderinger.
Nasjonal klagenemd
I dag er det ingen nasjonal klagenemd for fagskolestudentene. NSO støtter departementets
forslag om å etablere en klagenemd for fagskolene etter modell fra universitets- og
høgskoleloven § 5-1.
Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning
NSO støtter forslaget om å gi NOKUT det operative ansvaret for godkjenning av utenlandsk
fagskoleutdanning og annen tilsvarende utdanning fra utlandet. I henhold til nasjonale
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, ønsker NSO å presisere at utenlandsk
fagskoleutdanning ikke skal kvalifiseres høyere enn nivå 5.
Skikkethetsvurderinger
NSO støtter departementets forslag om at studenter ved enkelte fagskoleutdanninger skal
omfattes av skikkethetsvurderinger, da fagskolestudentene skal ut i samme arbeidsmarked
som flere studenter i universitets- og høgskolesektoren som allerede er omfattet av
skikkethetsvurderinger. Fagskoleutdanningene det bør gjelde er utdanninger der studenten
utdannes til å jobbe innenfor utdanning, helse, omsorg eller andre yrker hvor det naturlig
stilles spesielt høye krav til yrkesetikk. Ved disse utdanningene skal fagskolene, på lik linje
med universiteter og høgskoler, være ansvarlige for å sikre at kandidatene er skikket til det
aktuelle yrket.
Politiattester
NSO mener at det skal stilles krav til politiattest for alle utdanninger der studenter kan
komme i kontakt med sårbare grupper, uavhengig om studenten er fra universiteter og
høgskoler eller fra fagskoler. NSO støtter KDs i at det bør stilles samme krav til vandel for
alle studenter, uansett institusjonstype.
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Endringer i studiekvalitetsforskriften
Endring av retningslinjer til forskrift
NSO støtter KDs forslag om å endre begrepet retningslinjer til forskrift. NOKUT har fullmakt
til å gi forskrift når det gjelder kriterier for akkreditering av høyere utdanningsinstitusjoner,
og NSO mener at det samme bør gjelde for fagskoler. NSO mener det er nødvendig for
tilliten til kvaliteten på alle utdanninger og for å sikre et godt arbeid for videreutvikling av
kvaliteten, at all akkreditering foretas av NOKUT. Vi mener at dette vil kunne bidra til bedre
helhetlig arbeid med kvalitetssikring av utdanning.
I denne sammenheng ønsker vi å påpeke at det er uheldig at fagskoler som oppretter og får
akkreditert enkelte studietilbud på høgskolenivå, bruker dette i markedsføring av egen
institusjon og til rekruttering av studenter til alle sine studietilbud. Dette må ses i
sammenheng med foreslått § 17-4: ”Den som ikke har godkjenning fra NOKUT eller denne
lov, kan ikke benytte seg av markedsføring som gir uriktig inntrykk av å ha slik
godkjenning”.
Andre kommentarer
NSO mener det er svært positivt at fagskolestudentenes rettigheter blir mer tilsvarende
studentenes rettigheter i universitets- og høgskoleloven, og at det stilles like krav til vandel
og skikkethet uansett institusjonstype.
NSO mener at det viktigste arbeidet videre med fagskoleutdanningene i Norge er å styrke
fagskolenes egenart. Fagskoleutdanninger er viktige for samfunnets kompetansebehov, og
dette må synliggjøres bedre.
I høringen om NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, ble det drøftet
hvorvidt fagskoler skulle begynne å operere med studiepoeng. NSO mener at dette vil
skape forvirring rundt de ulike utdanningstypene vi har i Norge. Ved å gå over til
studiepoeng vil fagskolen bli mer lik høyere utdanning og det vil være vanskelig å se hva
som er fagskoleutdanning og hva som er høyere utdanning både nasjonalt og
internasjonalt. NSO synes det er positivt at en slik endring ikke er foreslått.
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