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Oslo, 7. juni 2019 

Høringssvar om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning 
Kunnskapsdepartementet sendte 11.03.19 ut utkast til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning 

på høring. Voksenopplæringsforbundet vil med dette takke for muligheten til å gi høringssvar til 

forslaget om ny forskrift. Voksenopplæringsforbundet representerer studieforbundene AOF og 

Folkeuniversitetet som er ideelle drivere av flere fagskoler.  

Voksenopplæringsforbundet støtter forslaget om å samle bestemmelsene i en forskrift og det 

foreslåtte navnet fagskoleforskriften.  

Voksenopplæringsforbundet vil allikevel påpeke noen aspekter som vi mener bør utbedres.   

Kapittel 2 Opptakskrav, § 6 Kvalifisering for opptak  

Voksenopplæringsforbundet støtter intensjonen bak forslaget på punkt 4) 

“Realkompetansevurdering kan ikke foretas for opptak til utdanninger der det stilles opptakskrav om 

yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering.” Som en hovedregel mener vi at i yrker hvor det 

kreves autorisasjon, må autorisasjon foreligge som et opptakskrav. Likevel mener vi at det bør være 

åpning for en skjønnsmessig vurdering. Det finnes for eksempel stillinger som er rettet mot 

rehabilitering, rusomsorg, arbeid i fengsel og psykisk helse. Dette er også områder hvor det finnes 

mange ufaglærte med mange års verdifull erfaring og som har et meget godt grunnlag for å bli 

realkompetansevurdert. Dersom disse skal ekskluderes fra å ta en fagskoleutdanning innen helsefag, 

vil det bidra til at virksomheter med stort behov for kompetanseheving av ansatte vil møte på 

unødige hindringer. Fagskoleutdanningen har sin styrke nettopp i å løfte voksne mennesker sin 

kompetanse innenfor områder hvor samfunnet har store kompetanseutfordringer. Slik bør det også 

være fremover. Voksenopplæringsforbundet stiller seg bak høringsinnspillet til AOF. 

Kapittel 3 Rangering av opptak 

Voksenopplæringsforbundet mener det bør tilrettelegges for at det fortsatt er mulig å ha 

kontinuerlig opptak med påfølgende venteliste og ikke en rangering slik det er foreslått i forskriften. 

Studentene på studieforbundenes fagskoler er i hovedsakelig voksene i arbeidslivet.  

Opptak til fagskoleutdanning av disse søkerne bør gjøres på grunnlag av realkompetansevurdering. Et 

opptak utelukkende basert på deres resultater på videregående skole vil derfor være lite 

hensiktsmessig. Studieforbundenes fagskoler har kontinuerlig opptak, dette forenkler 

søknadsprosessen og gjør det mer tilegnelig for potensielle studenter. Dette bidrar til flere søkere og 

er et fleksibelt opptakssystem som ivaretar studentenes og arbeidslivets behov. 
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Mange av de ideelle og private fagskolene vil med liten sannsynlighet også delta i det samordnede 

opptaket for fagskoleutdanning, og vi mener at forslagene i kapittel 3 vil medføre et unødvendig 

ekstraarbeid for både søkerne og fagskolene. 

Kapittel 5 Skikkethet, § 31 Skikkethetsnemd 

Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal opprettes en skikkethetsnemnd med minst 9 

representanter. Mange fagskoler dekker flere fagområder og har flere studiesteder, noe som vil 

kunne føre til en nemd med enda flere representanter enn det foreliggende forslaget. Selv om det 

opprettes en skikkethetsnemd for flere fagskoler vil det bety flere administrative oppgaver. 

Fagskolene er i dag betydelig underfinansiert og dette vil påføre dem store økonomiske forpliktelser. 

Voksenopplæringsforbundet mener at Kunnskapsdepartementet må få ansvaret for finansering av 

sikkerhetsnemdene. 

Voksenopplæringsforbundet støtter høringsinnspillet sendt inn av AOF. 

Med hilsen 

Voksenopplæringsforbundet 

 

Gro Holstad                                                                             Stian Juell Sandvik 
Generalsekretær                                                                    Rådgiver 
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