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Høringssvar – Forslag om ny lov om fagskoleutdanning 
 
YS viser til brev og høringsnotat av 28.juni 2017 om ny fagskolelov og utkast 
til lovtekst. Det foreliggende forslaget er en viktig oppfølging av Meld. St. 9 
(2016-2017) Fagfolk for fremtiden. Vi deler regjeringens syn på betydningen 
av å tydeliggjøre at fagskoleutdanning skal dekke behovet for korte, 
yrkesrettede og spesialiserte utdanninger som tilfører arbeidslivet en 
etterspurt kompetanse. 
 
Begreper og terminologi 
Departementet kommer på flere områder med forslag om begrepsendringer 
med begrunnelsen at terminologien skal bli lik i fagskoleloven og 
universitets- og høyskoleloven. Vi støtter tanken om at terminologien bør 
være lik gjennom hele lovverket i utdanningssystemet, og gir vår tilslutning 
til de foreslåtte begrepsendringer. Videre støtter vi forslaget om å endre 
kravet om «tilfredsstillende vilkår» til «gode rammevilkår», og at 
fagskoleutdanningen kan benevnes som «høyere yrkesfaglig utdanning». 
På denne måten tydeliggjøres det at fagskolen er et reelt alternativ til høyere 
akademisk utdanning. 
 
Unntakshjemmel for at fagskoleutdanning kan ha tre års omfang. 
YS mener at fagskolene skal fortsette med å dekke behovet for korte og 
yrkesrettede utdanninger. Primært er det derfor fra vår side ikke ønskelig at 
vi skal gå i en retning av at det vanlige blir fagskoleutdanninger på mer enn 
to år. Vi tror at treårige fagskoleutdanninger vil heve terskelen for å ta videre 
utdanning såpass mye for mange, at de heller vil velge bort videre 
utdanning. Det vil i tilfelle være meget beklagelig. Det er også usikkert om 
det er lengre fagskoleutdanninger arbeidsmarkedet etterspør. Vi ser 
imidlertid at det i unntakstilfeller kan være behov for å tillate inntil tre års 
utdanningsløp. Det foreliggende lovforslaget er tydelig på at treårige 
fagskoleutdanninger kun skal være mulig i spesielle tilfeller, noe vi mener er 
riktig. 
 
Organisering av fagskolene 
YS er enig i vurderingene som gjøres i høringsnotatet knyttet til styret, og 
administrativ og faglig ledelse ved fagskolen. Det er naturlig, slik som det 
også er i universitets og høgskoleloven, at det overordnede ansvaret legges 
til styret hos institusjonene. 
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Vi støtter også at det lovfestes at minst to styremedlemmer skal være 
knyttet til relevant arbeidsliv med regional tilknytning. I tillegg mener vi at 
disse styremedlemmene skal representere partene i arbeidslivet, slik det er 
gode tradisjoner for og erfaringer med innen fag- og yrkesopplæringen. 
 
Opptaksgrunnlag 
YS er positive til at opptaksgrunnlaget til fagskolen både tydeliggjøres og 
lovfestes. Vi er enige i at det formelle grunnlaget for opptak skal være fullført 
og bestått videregående opplæring. Når fagskolen er en høyere yrkesfaglig 
utdanning, mener vi at det også bør spesifiseres at opptaksgrunnlaget i 
hovedsak skal være en yrkesfaglig utdanning fra videregående skole. 
Det skal i tillegg til formelle utdanningskrav også være mulighet til å søke 
opptak på bakgrunn av realkompetanse. Ideelt sett mener vi det burde være 
samme aldersgrense for opptak på bakgrunn av realkompetanse for 
fagskoler og universitet/høyskoler. YS har i andre sammenhenger 
argumentert for å senke aldersgrensen for opptak til universitet og høyskole 
på bakgrunn av realkompetanse fra 25 år til 23 år. Bakgrunnen for dette er 
at de som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse i all hovedsak ikke 
har fullført videregående opplæring, men kan ha vært i arbeidslivet fra de er 
17-18 år. Dette betyr at de kan ha 5-6 års arbeidserfaring når de er 23 år, og 
gjennom dette kan ha opparbeidet seg tilstrekkelig realkompetanse for 
studier på nivå over videregående. Ut fra samme begrunnelse støtter vi 
forslaget om at grensen settes ved 23 år for opptak til fagskole basert på 
realkompetansevurdering. 
 
Studiepoeng 
YS har vært klare på at vi ønsker å opprettholde fagskolepoeng med 
begrunnelsen at fagskolen må styrkes på fagskolens og yrkesfagenes 
premisser, og at høyere utdanning ikke skal brukes som en målestokk for å 
oppnå anerkjennelse. Vi ser heller ikke at det er noen fordel å bruke 
betegnelsen studiepoeng både for fagskolen og universitet/høyskole, når det 
innholdsmessig ikke er det samme. Vi registrerer at de som har arbeidet for 
å endre betegnelsen til studiepoeng har fått gjennomslag for dette, og 
forholder oss til det. 
Lovforslaget er tydelige på at overgangen til studiepoeng ikke endrer noe i 
forhold til å få godkjent fagskoleutdanning i annen høyere utdanning, og at 
det avgjørende vil være en vurdering av læringsutbyttet. Dette oppfatter vi 
som et klart signal på at endringen til studiepoeng for fagskolen ikke er en 
tilnærming mot høyskole og universitet, og at det fortsatt er ønskelig med en 
fagskoleutdanning som står på egne ben, primært som en tertiær 
videreutdanning for de med yrkesfaglig bakgrunn.  
Vi støtter at studenter som ønsker det, skal kunne få utskrevet vitnemål på 
nytt med studiepoeng. 
 
Gradstildeling 
YS er enige i vurderingene knyttet til gradstildeling, og at det settes en nedre 
grense på 60 studiepoeng for å kunne ha en grad fra fagskolen. Vi synes 
fagskolekandidat fungerer godt som betegnelse. Studenter som har 
gjennomført for eksempel to ulike fagskolestudier med 30 studiepoeng, må 
også kunne sette det sammen til en grad. 



Fagskolestudentenes rettigheter og plikter 
YS gir sin tilslutning til vurderingen og forslaget i høringsnotatet som er 
knyttet til politiattest. 
Videre mener vi at lovforslaget inneholder viktige elementer som styrker 
fagskolestudentenes rettigheter, både når det gjelder å tilrettelegge for 
studentorgan i tilknytning til samskipnad, at rett til foreldrepermisjon og 
permisjon i forbindelse med fødsel sidestilles med rettighetene for studenter 
ved universitet og høyskoler, og at nasjonal vitnemålsportal skal omfatte 
fagskoleutdanning. 
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