Referat Nasjonalt fagskoleråd 05. september 2019
Til stede:
Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO), Sture Norman Flaaten (RFF), Wictor Jensen (ONF),
Thea Tuset (ONF), Rieneke Karina J.B. Schilperoort (NFFL), Knut Erik Beyer-Arnesen
(FFF), Kari Olstad (FuN), Tormod Korpås (Utdanningsforbundet), Trond Bergene (Spekter),
Jørgen Leegaard (NHO), Adeline Landro (RFF), Pål Thygesen (Virke) og Kristian Ilner
(Fellesforbundet)
Forfall:
Arvid Ellingsen (LO), Trude Tinnlund (LO), Bente Søgaard (YS), Kari Mette Winge (FFF),
Jorunn Leegaard (KS) og Nils Thorbjørn Myhren (KS),
Fra sekretariatet:
Carl Endre Espeland, Sofie Akselsen, Else Katrhine Nesmoen og Margareth Haukås
Møteleder: Ingeborg Marie Østby Laukvik
Referent: Margareth Haukås

Dagsorden
Sak A -Innkallingen ble godkjent
Sak B - Dagsorden ble godkjent med én tilleggssak under eventuelt.
Sak C - Referat fra møtet 21. mai ble godkjent

Leder informerer
Ingeborg Marie Østby Laukvik innledet møte med å informere om møte med statsråden i juni.
Rådet får 800 000 kr til å oppdatere nasjonale planer innen helse og tekniske fag. Sekretariats
oppgaver utvides til også å omfatte arbeidet med planene.

V 44/19 lærekraftig utvikling
Det er 4 særskilte tiltak som er relevante for fagskolesektoren. Høringsfristen 23. september.
Rådet vedtok å stille seg bak høringsforslaget fra AU med følgende presiseringer:
Tiltak 1: Fjerne 30-poengregelen i fagskolene – rådet er enig i høringssvaret slik det
foreligger p.t., men presiserer i svaret at rådet vil vurdere 30 poenggrensen på ny etter

erfaring fra bransjeprogrammet.
Tiltak 2: Fagskoler kan søke om selvakkrediteringsrett – rådet støtter forslaget slik det
foreligger med en justering i siste setning, «i en periode» fjernes. Det legges til et avsnitt om
NOKUTs mulighet til å dreie fokus til å drive kvalitetsforbedrende tilsyn.
Tiltak 3: Resultatbasert tilskudd til fagskolene bør gis til de enkelte fagskolene i stedet for til
fylkeskommunene – rådet støtter forslaget slik det foreligger med en presisering om at midlene
skal komme fagskolene til gode.
Tiltak 4: Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging – rådet støttet forslaget slik det
foreligger, med en presisering av innplassering av formell / uformell kompetanse i NKR.

V-43/19 – innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans
Rådet vedtok å sende innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans. Rådsmedlemmene
sender skriftlige innspill til sekretariatet i innen 10. september. AU sender innspill til
stortingsmeldingen, basert på innspillene fra rådsmedlemmene.

V45/19 – NOKUT strategi
Rådet diskuterte innspill til utviklingsretning og forslag til tematiske prioriteringer. AU gir
NOKUT en skriftlig tilbakemelding på strategien.

O-36/19

NKR Nivå 6

Jørgen Leegaard informerte om status for arbeidet med innplassering av fagskoleutdanning på
nivå 6 i norsk kvalifikasjonsrammeverk. Gruppen ser på noen fagskolers mulighet til å
plassere utdanningen på nivå seks, ikke en generell innplassering på nivå 6 for alle
fagskoleutdanninger. Arbeidsgruppen forbereder et forslag til diskusjon i neste møte.
Rapporten fra gruppen levers formelt til AU etter diskusjon i neste møte.

O-46/19

Internasjonalisering i høyere yrkesfaglig utdanning

Diku informerte om internasjonalisering i høyere yrkesfaglig utdanning og mulighetene som
er i Eramus+. Det arrangeres søkerskriverseminar 7. november, både for utviklingsmidler og
internasjonaliseringsmidler.

V-47/19

Ny fagskoletilsynsforskrift

Rådet vedtok å skrive høringssvar. En arbeidsgruppe opprettes, og sekretariatet kaller inn til
oppstartsmøte. Organisasjonene sender forslag til representanter innen fredag 13.09.2019.
Høringsforslaget behandles i neste rådsmøte, 23. oktober. Frist for å sende høringssvar til ny
fagskoletilsynsforskrift er 1. november.

V-48/19

Studentombud

Rådet vedtok å følge opp arbeidet, målet er en langsiktig finansiering av ett felles nasjonalt
studentombud. Rådet legger til grunn at sektoren finner tilfredsstillende midlertidige løsninger
slik at alle fagskolestudenter har tilgang til et studentombud. Saken tas opp igjen på neste
møte.

V-49/19

Budsjett

Rådet omdisponerer budsjetterte midler fra utredning- og analyseposten til
Fagskolekonferansen, og sponsrer konferansen med 150 000 kroner. I tillegg lyses det ut en
prosjektstilling i Diku, for å følge opp arbeidet med revidering av nasjonale planer og fylle
sekretariatsfunksjon også for fagrådene.

Eventuelt
O-37/19 Fagskolestudentene og studentskipnadstilknytning
ONF opplever problemer med tilknytning til studentskipnadene. ONFs oppfatning er at det er
vedtektene og ikke forskriften og loven som ekskluderer fagskolestudentene. Rådet tar dette
som en foreløpig orientering og kommer tilbake til denne saken.

