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Forslag til endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift 

om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) 
 

NFFL sender med dette høringssvar til forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften. 

NFFL ønsker å uttale seg om fagskoleutdanningens omfang, presiseringen av fagskoleutdanningens 

kunnskapsgrunnlag og opptak til kunstfaglig fagskoleutdanninger.  

 

Fagskoleutdanningens omfang 

NFFL støtter forlaget om å fjerne en nedre grense for lengden på en fagskoleutdanning. Samtidig 

støtter NFFL departementets forslag om at en fagskole skal ha minst en akkreditert 

fagskoleutdanning på minimum 60 studiepoeng og ha uteksaminert kandidater i minst to år for å få 

akkreditering for utdanninger på under et halvt år. Dette vil være et virkemiddel for å sikre høy 

kvalitet også i de kortere utdanningene som en fagskole tilbyr.   

 

Krav til fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsdepartementet har i sitt forslag kommet med en presisering av fagskolenes egenart, 

tilknytning til arbeidslivet, avgrensning av fagskolesektoren og et forsvarlig kunnskapsgrunnlag. Dette 

er en tydeliggjøring av hvilken rolle fagskolene skal fylle. NFFL mener det er viktig at det kommer en 

presisering av grensene for hva som skal kunne akkrediteres som fagskoleutdanning. Det er 

avgjørende at kunnskapsgrunnlaget for en fagskoleutdanning ikke kan være i strid med 

vitenskapelige fakta. Noe annet vil bidra til å undergrave fagskolenes legitimitet som 

utdanningsinstitusjoner. NFFL støtter derfor Kunnskapsdepartementets forslag til presisering på 

dette punktet. 

 

Endring i reglen om unntak ved opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger 

I dag kan søkere til kunstfagskoler tas opp på bakgrunn av realkompetanse og opptaksprøve det året 

de fyller 19 år. Som Kunnskapsdepartementet skriver, kan dagens lovverk være et hinder for søkere 

med det største kunstfaglige potensialet. Det vil være svært få som ved 19 år har realkompetanse 

som kan tilsvare en videregående utdanning. Departementet foreslår at kunstfaglige 

fagskoleutdanninger (etter vedtak om unntak fra NOKUT) kan ta opp søkere på bakgrunn av 

opptaksprøve fra det året søkerne fyller 19 år. NFFL støtter dette forslaget. NFFL mener dette er en 

mer hensiktsmessig måte å gjennomføre opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger og at dette 

samtidig vil sikre at søkere med et høyt kunstfaglig potensial kan tas opp siden disse søkerne da 

vurderes på bakgrunn av opptaksprøve og uavhengig av generell studiekompetanse eller en 

realkompetansevurdering. Departementet skriver at dette også vil være viktig for skoler som 

opplever lave søkertall. NFFL vil derfor påpeke at det å kunne vurdere kandidater uten bestått 



generell studiekompetanse, er viktig for alle kunstfagskoler fordi skolene først og fremst vil sikre et 

høyt kunstfaglig nivå blant sine studenter. 

Departementet ser det som hensiktsmessig at de skolene som har mulighet til å gjøre et unntak fra 

kravet om generell studiekompetanse, listes opp i fagskoleforskriften. Dette forslaget støtter NFFL. 

Samtidig foreslår departementet at krav til hvilke utdanninger som skal omfattes av unntaket, 

fastsettes i forskrift. I forskrift skal det også fastsettes hvor mange som kan tas opp gjennom bruk av 

unntaket over en bestemt periode. Departementet vil derfor ha hjemmel til å fastsette krav til 

kunstfaglig fagskoleutdanninger som dette unntaket skal gjelde for. Dette er et forslag som er 

vanskelig å ta stilling til så lenge dette ikke mer konkretisert. Det hadde vært en fordel om denne 

høringen derfor også presenterte forslag til hvilke krav det er aktuelt å stille. Da ville også Stortinget 

kunne tatt stilling til disse. Det er åpenbart et krevende spørsmål å definere krav for hvilke 

kunstfaglige utdanninger dette unntaket skal gjelde for, men som et minimum må forutsigbarhet og 

likebehandling være ledende for disse kravene som kan stilles i forskrift. NFFL støtter ikke en 

forskriftshjemmel som snevrer inn på hvilke utdanninger som omfattes av unntaket sammenlignet 

med hvilke utdanninger som har unntak i dag.  

Det er i dag en kvote på 30 % av søkerne til en kunstfaglig fagskole som kan gis unntak fra kravet om 

generell studiekompetanse. NFFL mener denne kvoten bør fjernes. Dette mener NFFL er i tråd med 

departementets argumentasjon for også å fjerne kravet om realkompetansevurdering av søkere som 

ikke har generell studiekompetanse. Opptaksprøvene bør i alle tilfeller være det viktigste grunnlaget 

for opptak til en kunstfaglig utdanning.  

For de kunstfagskolene som er med i Samordna opptak, har det blitt en utfordring å ta opp elever 

som er i ferd med å avslutte videregående opplæring samme vår som de søker seg til fagskolen. Slik 

opptaket fungerer i dag, må fagskolene ta opp disse under kvoten på 30 % som ikke har generell 

studiekompetanse eller ved supplerende opptak. NFFL mener dette må tas med i den totale 

vurderingen av inntak til kunstfagskolene og viser til høringssvaret fra Forum for kunstfaglig 

utdanning (FORUM). NFFL støtter også FORUM sitt innspill om at unntaket for 

realkompetansevurdering bør gjelde fra 18 år i motsetning til 19 år som departementet foreslår og 

viser til FORUMs begrunnelse for dette. 

  


