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Referat Nasjonalt fagskoleråd 03.03 2020 

Til stede:  

Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO), Sture Norman Flaaten (RFF) – deltok på Skype, Arvid 

Ellingsen (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Kari Mette Winge (FFF), Rieneke Karina J.B. 

Schilperoort (NFFL), Adeline Landro (RFF), Nils Thorbjørn Myhren (KS), Liv Overaae (KS), Kari 

Olstad (FuN), Jørgen Leegaard (NHO), Pål Thygesen (Virke), Kristian Ilner (Fellesforbundet), Kristin 

Vik (Utdanningsforbundet), Trond Bergene (Spekter), Einar Hanisch (Delta), Wictor Jensen (ONF) og 

Vilja Askelund (ONF).  

Gjester til sak D-17/20: Inger Marie Skinderhaug (KD), André Kristiansen (KD), Kristin Holmen 

Skofterud (KD), Morten Rosenkvist (KD), Clara Hasselberg (NOKUT) og Øystein Lund (NOKUT).  

Fra sekretariatet: Sofie A. Osland og Margareth Haukås 

Forfall: Tormod Korpås (Utdanningsforbundet), Trude Tinnlund (LO), Jorunn Leegaard (KS), Bente 

Søgaard (YS) og Thea Tuset (ONF)  

Møteleder: Ingeborg Marie Østby Laukvik 

Referent: Margareth Haukås  

Dagsorden  

Sak A -Innkallingen ble godkjent 

Sak B - Dagsorden ble godkjent med to tilleggssaker under eventuelt  

Sak C - Referatet fra forrige møte ble godkjent med en merknad, Alf G. ble endret til Alf G. Furland.  

 

Leder informerte innledningsvis om to ansettelser hos Diku. En skal jobbe fast med oppfølging av 

nasjonale planer og en skal styrke sekretariatets arbeid og koordineringen av fagrådenes arbeid.  

D-17/20 Kunnskapsgrunnlaget i fagskolesektoren   

Morten Rosenkvist (KD) innledet saken med å informere om prosessen frem mot nytt lovforslag våren 

2021. Med bakgrunn i diskusjoner med Nasjonalt fagskoleråd vil KD sende et forslag på høring i juni 

og i løpet av høsten utformes ny lovtekst.  

Arbeidsgruppen for kunnskapsgrunnlaget, ved Pål Thygesen, presenterte sitt tekstforslag til §4 

Definisjon og kvalitetssikring av fagskoleutdanning. Forslaget ble godt mottatt av møtedeltakerne. Det 

ble presisert at kunnskapsbasen må si noe om fagskolesektoren og dens egenart. Rådets arbeidsgruppe 

jobber videre med innspillene og saken settes opp igjen på maimøte.   

 

V-18/20 Studietur 2020  

Sveits ble presentert som reisemål for rådets studietur. Sveits har et godt utbygget system for høyere 

yrkesfaglig utdanning og karriereveiledning. Rådet diskuterte mulighet for å åpne turen for flere 

deltakere fra NOKUT, Kompetanse Norge og KD.   

 

Vedtak: rådet sluttet seg til Sveits og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider et program. 

Arbeidsgruppen består av sekretariatet, Kristian Ilner, Ingeborg Marie Østby Laukvik og FFF.  
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V-19/20 Budsjett og regnskap for Nasjonalt fagskoleråd 2019 

Rådets budsjett og regnskap for 2019 ble presentert i forenklet oppsett. 800 000 kroner er blitt overført 

til 2020. Overskuddet skyldes lavere aktivitetsnivå enn planlagt.  

 

Vedtak: Rådet vedtok regnskap for 2019.  

 

V-20/20 Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 
Rådet er invitert til å svare på høring om ny opplæringslov. Det er et mål at den nye opplæringsloven 

skal bli et godt og effektivt virkemiddel for styring av grunnopplæringen. Flere forslag vil kunne få 

betydning for fagskolene. Høringen sees i sammenheng med høring 2019:25 Med rett til å mestre.  

 

Vedtak: Lied arbeidsgruppen blir utvidet til også å inkludere høringssvar til ny opplæringslov. 

Arbeidsgruppen ser på hvilke konsekvenser nytt lovforslag vil kunne få for fagskolesektoren. Gruppen 

utarbeider et skriftlig forslag til diskusjon i rådsmøte 19. mai.  

 

D-21/20 Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre    

Arbeidsgruppen, ved Jørgen Leegaard, presentere de foreslåtte endringer. Blant annet utvidet rett til 

videregående opplæring og tilrettelegging for at eleven skal være kvalifisert for neste trinn. I tillegg 

blir to utdanningsretninger tydeliggjort, en for yrkesfag og en for studiespesialiserende. 

Rådsmedlemmene diskuterte kryssløp, konsekvenser av to utdanningsretninger, moduler, 

gjennomføringshastighet og praktisk læring. Arbeidsgruppen jobber videre med innspillene og 

presenterer forslag til høringssvar på rådsmøte 19. mai.  

 

O-22/20 PPU-HYU  

Kristin Vik presenterte status for arbeidet med å se på behov for en pedagogisk utdanning for 

fagskolelærere. Gruppen ser på rammeplaner, finansiering, stipendordninger, krav til utdanningen og 

organisering. Utredningen er planlagt ferdigstilt til rådsmøte 19. mai.   

 

D-23/20 Møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim  

Rådsmedlemmene diskuterte rådets prioriterte saker og hva som bør løftes frem som hovedfokus i 

møte med statsråden, fredag 06.03. Det er viktig at statsråden får et godt bilde av hva sektoren er 

opptatt av, gjerne gjennom saker som allerede ligger på statsrådens bord, eksempelvis 

kompetansereformen og evaluering av NKR.  

 

V-24/20 Høring NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler 

Ny lov om universiteter og høyskoler vil kunne påvirke fagskolene. Rådsmedlemmene drøftet 

endringer knyttet til studentrettigheter og kontaktpunkt mellom UH og HYU.  

Vedtak: Rådet avgir høringssvar og AU utarbeidet et forslag til høringssvar til rådsmøte 19. mai.  
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Eventuelt 

V-25/20 Revisjon fagspesifikke planer 

Wictor Jensen presenterte navn og begrepsbruk på emner i høyere yrkesfaglig utdanning – tekniske 

fag. ONF ønsker at dokumentet diskuteres i de andre nasjonale fagrådene. Mange begreper blir 

oppfattet som lite intuitive og gjenspeiler ikke den kompetanse studenten faktisk har tilegnet seg 

gjennom studiet. Samme utfordring gjenspeiler seg i vitnemålsportalen.  

Vedtak: Dokumentet blir videresendt de nasjonale fagrådene og arbeidsgruppene for revidering av 

nasjonale fagplaner. Vitnemålsmalen blir satt opp som sak på neste rådsmøte.  

D-26/20 Spørsmål fra arbeidsgruppen for nasjonale planer 

Arbeidsgruppene som utarbeider ny generell del til høyere yrkesfaglig utdanning ønsket 

tilbakemelding fra rådet på følgende spørsmål:  

• Hvilke innspill og ønsker har nasjonalt fagskoleråd på tittel på dokumentet? 
Etter å ha vurdert generell del, overordnet del, retningslinjer og rammeplaner konkluderte 
rådet med at overordnet veiledning er et godt navn.  
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