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NOKUT - Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - 2020 - Utarbeide og sende på 
høring endringer i fagskoleforskriften 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev av 17. desember 2019. Vi legger til grunn 

at oppdraget som gis i dette  skal gjøres innenfor eksisterende budsjettramme.  

 

Bakgrunn 

11. juli 2019 ble forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet, og fra 1. november 2019 overtok NOKUT forvaltningsansvaret for 

denne forskriften. Dette innebærer blant annet at NOKUT skal utrede og foreslå endringer i 

forskriften ved behov. 

 

Departementet har identifisert og fått innspill om, blant annet i dialog med NOKUT, Unit og 

andre aktører i fagskolesektoren, mulige behov for endringer i fagskoleforskriften. 

 

Vedlagt ligger en oversikt med bestemmelser og forslag til endringer som departementet 

mener det kan være grunn til å vurdere nærmere. Dersom NOKUT avdekker behov for andre 

endringer, bør dette også tas med i et forslag til høringsnotat. 

 

Departementet forutsetter at NOKUT utarbeider forslag i dialog med Unit for de 

bestemmelsene som omhandler Units ansvarsområder. 

 

Beskrivelse av oppdraget:  

NOKUT bes om å utføre følgende: 

1. Utrede hvilke regler i fagskoleforskriften som bør endres. 

2. Utarbeide høringsnotat med forslag til endringer i fagskoleforskriften til foreleggelse 

for departementet med frist 10.01.2021. 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

Postboks 578 

1327 LYSAKER 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1448-2 

Dato 

9. juni 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

3. Sende forslag på offentlig høring etter at departementet har gitt tilbakemelding på 

utkastet, høring 01.02.2021 med høringsfrist 30.4.2021. 

4. Oppsummere høringsuttalelsene og gi tilrådning, herunder utkast til forskrift, til 

departementet innen 30.06.2021. 

 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Dersom det er uklarheter knyttet til forståelsen av oppdraget, ber vi om at dette tas opp med 

departementet så snart som mulig. 

 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 

Utkast til høringsnotat sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til 

kristin-holmen.skofsrud@kd.dep.no innen 10.01.2021. 

 

Oppsummering av høringen og tilrådning til departementet sendes til samme adresser innen 

30.06.2021. 

 

Med hilsen 

 

 

Trude Wessel Eide (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Christoffer Wiig 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Vedlegg til supplerende tildelingsbrev 

 

Behov for endringer i fagskoleforskriften 
 

Bestemmelse Forslag til mulig endring Begrunnelse/merknad 

§ 2 c) Ny definisjon av realkompetansevurdering: "En 

prosess for å vurdere den enkeltes kompetanse 

opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre 

til opptak til fagskoleutdanning eller fritak fra 

deler av en fagskoleutdanning." 

Bakgrunnen for nåværende formulering var å tydeliggjøre at vi sikter til 

læreplan fra vgo. ved realkompetansevurdering til opptak og studieplan 

ved fagskoleutdanningen ved realkompetansevurdering for fritak. Vi 

mener dette ikke er skrevet tydelig nok nå. Her kan det være lurt å 

snakke med Kompetanse Norge ifm. deres pågående arbeid med 

veiledere for realkompetansevurdering i fagskoleutdanning, og vurdere 

om dette trenger å spesifiseres i forskrift, eller om det holder at det ev. 

kommer fram i veilederen. 

§ 2 d) GSU-listen Dette skal stå i bestemt form. 

§ 3 andre ledd Bør legge til terskel for unntaket, eks. "på grunn 

av oppstartstidspunktet eller av andre særlige 

grunner" (for eksempel når det ikke er mulig å 

finne en god og praktisk løsning i samarbeid 

med Unit) 

Denne terskelen ble omtalt i høringsnotatet, men den kommer ikke fram 

av forskriftsteksten. 

§ 10 Lage hjemmel for betinget opptak for søkere 

som fullfører videregående opplæring 

inneværende år 

Siden det samordnede opptaket for fagskoleutdanning gjennomføres før 

vitnemål fra videregående opplæring utstedes, trenger søkere som 

fullfører vgo. samme vår mulighet for betinget opptak. Det må også 

bestemmes hvordan disse søkerne skal rangeres ift. ordinære søkere. 

Unit må være med i denne vurderingen. 

§ 14 første ledd Forslag til nytt første ledd: "Rangering av 

kvalifiserte søkere skjer ved utregning av poeng" 

Den første setningen i dagens ordlyd hører ikke helt hjemme i denne 

bestemmelsen. Et forslag er derfor å bytte ut begge setningene i første 

ledd med ny ordlyd. 



 

 

§ 24 andre ledd "Det kan gjøres unntak fra første ledd dersom 

årsaken til at søkeren eller studenten ikke 

framlegger politiattest i samsvar med reglene i 

denne forskriften, ligger utenfor 

vedkommendes kontroll"  (foreslått endring i 

uthevet skrift) 

Bør legge til "i samsvar med reglene i denne forskriften" slik som i 

tilsvarende bestemmelse i forskrift om opptak til høgre utdanning § 6-6 

andre ledd. 

§ 52 Fjerne "etter vedtaket om akkrediteringen" i 

første setning. 

Dette skulle ikke være med, og det har endret det som var gjeldende rett 

før ny forskrift. 
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