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Saksframlegg
Arkivreferanse:2019/33723- 1
Saksbehandler: Leif Kjetil Knudsen
Avdeling: FAGSKOLEN

Arbeidet med ny lokal forskrift
Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Fagskolen Rogaland

Sammendrag
Endringer i fagskoleloven gjeldende fra 1. august 2018 og revisjon av samme gjeldende fra 1.
august 2019, samt i fagskoleforskriften gjeldende fra 15. juli 2019, gjør det nødvendig å
revidere fagskolens lokale forskrift innen utgangen av året.

Administrasjonens innstilling
Arbeid med ny lokal forskrift tas til orientering. Styret slutter seg til den videre prosessen med
et utkast til høringsrunde i oktober og endelig vedtak i styrets møte i desember.

Geir Tuftedal
rektor
Leif Kjetil Knudsen
rådgiver
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Bakgrunn for saken
Endringene i fagskoleloven av 2018 og justeringene fra 1. august 2019, samt justeringen og
sammenslåingen av forskrifter (jf. orienteringssak OR 6/2019), senest fra 15. juli d.å., gjør det
nødvendig å oppjustere både referanser og substansielle endringer i lokal forskrift.

Problemstilling
Administrasjonen legger her fram forslag til framdrift for videre arbeid med lokal forskrift og
viktige årsaker til behov og føringer for ny forskrift.

Saksopplysninger
Etter revisjon av ny fagskolelov (2018), ble det gitt prolongering av forskrifter etter lov av 200306-20 ut 2019, jf. fagskoleloven § 44, tredje ledd. Ny lokal forskrift må foreligge fra 2020.
Det er tre særlig sentrale forskrifter til fagskoleloven: Fagskoleforskriften,
studiekvalitetsforskriften og fagskoletilsynsforskriften. Gyldig forskrift er en av de
grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning, jf, fagskoletilsynsforskriften § 3-1
pkt f).
Styret selv skal gi utfyllende forskrift om opptak til den enkelte fagskolen, med krav til formell
utdanning eller tilsvarende realkompetanse, jf fagskoleloven (FL) § 16.
Styret selv gir forskrift om gjennomføring av eksamener, prøver og annet arbeid. Dette
omfatter vilkår for å gå opp til en eksamen eller prøve på nytt, adgangen til en ny
praksisperiode og oppmelding, jf FL § 21. Styret kan også delegere til en avdeling ved
fagskolen å gi utfyllende forskrift om forhold som er særegne for den enkelte eksamen.
Fagskoleforskriften § 9 pålegger fagskolen å fastsette i forskrift om det stilles språkkrav i
engelsk.
Fagskoleforskriftens § 27 pålegger fagskolen å fastsette i forskrift om det skal foregå
skikkethetsvurdering og det skal framgå av forskriften hvilke utdanninger det gjelder, samt om
det skal foretas skikkethetsvurdering ved allerede akkrediterte utdanninger. Styret skal etter
dette også selv oppnevne skikkethetsnemnd med innstillingsrett, enten til styret eller
klagenemnda, og én eller flere skikkethetsansvarlige. Administrasjonen er i prosess om
tolkning av bestemmelsene i forhold til maritime fag og organisering av nemnda, og vil fremme
egen sak om skikkethetsarbeidet og oppnevning.
Jf. fagskoletilsynsforskriften § 3-1 skal styret selv fastsette regler for klagebehandling. Siden
innstilling for skikkethet kan bli gjenstand for klagebehandling, kan det være hensiktsmessig
med annen jurist som leder for skikkethetsnemnda enn for klagenemnda.
Dagens lokale forskrift inneholder bestemmelser for:
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Kapittel 1. Generelle bestemmelser (§§ 1-1 - 1-4)
Kapittel 2. Opptak (§§ 2-1 - 2-12)
Kapittel 3. Vurdering (§§ 3-1 - 3-18)
Kapittel 4. Disiplinære sanksjoner (§4-1)
Kapittel 5. Klage og klagebehandling (§§ 5-1 - 5-3)
Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser (§§ 6-1 - 6-2)
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Gjeldende Fagskoleforskrift inneholder en rekke nye bestemmelser for disse områdene:











Kapittel 1. Generelle bestemmelser (§§ 1 - 6)
Kapittel 2. Opptakskrav (§§ 7 - 13)
Kapittel 3. Rangering ved opptak (§§ 14 - 18)
Kapittel 4. Politiattest ved opptak til fagskoleutdanning (§§ 19 - 25)
Kapittel 5. Skikkethet (§§ 26 - 36)
Kapittel 6. Faglige bestemmelser (§§ 37 - 42)
Kapittel 7. Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning (§§ 43 - 45)
Kapittel 8. Akkreditering og kvalitetssikring (§§ 46 - 55)
Kapittel 9. Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning (§§ 56 - 58)
Kapittel 10. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter (§§ 59 - 60)

I tillegg til endringer i lov og forskrift, er det også kommet innspill på endringer fra leder av
fagskolens klagenemnd om krav til språk på eksamen og formalia om votering under
behandling i klagenemnda (jf. orienteringssak OR 4/2019).

Administrasjonens vurderinger
Ny lokal forskrift må utarbeides i løpet av høsten og sendes på høring i tråd med aktuelle
føringer som redegjort for. Høring kan da finne sted i perioden mellom styremøtet i oktober og
desembermøtet.

Konklusjon
Det kan legges fram et utast til oppdatert lokal forskrift til møtet 17. oktober og som blir sendt
ut på høring.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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