
 

 

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

Diku er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: nasjonaltfagskolerad@diku.no  

Referat Nasjonalt fagskoleråd  29. januar 

2019  

Til stede:  

Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO), Sture Norman Flaaten (RFF), Jørgen Leegaard 

(NHO), Rieneke Karina J.B. Schilperoort (NFFL), Kari Olstad (FuN) , Trond Bergene 

(Spekter), Jorunn Leegaard (KS), Anne Yun Rygh (vara, Utdanningsforbundet), Nils 

Thorbjørn Myhren (KS), Adeline Landro (RFF), Benedikte Sterner (vara, LO),  Kari Mette 

Winge (FFF), Bente Søgaard (YS), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF). 

 

Forfall:  

Trude Tinnlund (LO), Tormod Korpås (Utdanningsforbundet), Anne Tingelstad Wøien 

(Virke), Arvid Ellingsen (LO), Regine Evensen og Christoffer Blaalid (ONF) 

 

Fra sekretariatet:  

Margareth Haukås (Diku), Carl Endre Espeland (Diku), Sofie Akselsen (Diku), Siv Andersen 

(Diku), Randi Storli (Kompetanse Norge). 

 

Innleder: Jens Bjørnåvold (Cedefop)  

 

Møteleder: Ingeborg Marie Østby Laukvik 

 

Referent: Margareth Haukås  
  

Dagsorden  

Sak A -Innkallingen ble godkjent   

Sak B - Dagsorden ble godkjent med tilleggssaker under eventuelt.  

Sak C - Referat fra møtet 27. november ble godkjent med en presisering av vedtak i sak 84/18 

– NOKUTs forslag om ny akkrediteringsprosess.  

  

  

S-1/19 Høyere yrkesfaglig utdanning i Europa, utviklingstrekk  

Jens Bjørnåvold innledet om utviklingstrekk ved yrkesfaglige utdanninger i Europa.  

Bjørnåvold er Senior expert i Cedefop og leder for prosjektet Changing nature and role of 

vocational education and training (VET) in Europe. I møtet presenterte Bjørnåvold europeiske 

utviklingstrekk og erfaringer, og norske utfordringer i høyere yrkesrettete utdanning.    
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Det politiske fokuset på yrkesorientering av høyere utdanning øker i Europa, yrkesorientering 

har blitt mer synlig gjennom EQF og det er fokus på læringsutbytte. Norge skiller seg fra 

mange land i Europa. I Norge har vi sett en fremvekst av enhetlig høyere utdanning med 

forankring i den tradisjonelle universitetssektoren. I Europa derimot opererer et flertall av 

landene med differensierte høyere utdanningssystemer, tradisjonelle universiteter og yrkes- 

profesjonsrettede institusjoner.  

Fire rapporter fra arbeidet til Cedefop og Bjørnåvold er publisert, to er planlagt publisert i 

2019. Mer informasjon finnes her: Cedefop  

Kontaktinformasjon: Jens Bjørnåvold (jens.bjornavold@cedefop.europa.eu)  

Presentasjonen ligger vedlagt.  

 

S-2/19 Arbeidsgruppe: Vurdering av nivåplassering på enkelte fagskoleutdanninger 

(Nivå 5 eller 6 i NRK)  

Jørgen Leegaard orienterte om status i arbeidet.  

Innledningsvis har gruppen diskutert hvordan de kan jobbe systematisk for å levere godt i 

henhold til mandatet. Arbeidsgruppen starter med å undersøke fire utdanninger: tekniske fag, 

kunstfag, maritime fag og IKT-fag. Gruppen skal se på hva som er forventede kvalifikasjoner 

i arbeidslivet og om / hvordan disse kommer til uttrykk i studieplanen, og identifisere om det 

er avvik mellom arbeidslivets behov for kvalifikasjon og studieplanens innhold som følger 

direkte av nivåplasseringen 

Målet er å presentere et forslag til rammeverk i andre enden.  

Vedtak:  

Rådet tar saken til orientering, og ønsker at den settes opp som fast orienteringssak i Nasjonalt 

Fagskoleråd. Gruppen bes legge frem skriftlig forslag på første rådsmøte etter sommeren.    

 

formaterte: Skriftfarge: Rød
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S-3/19 Introduksjon av nytt sekretariat ved Diku  

Avdelingsdirektør Siv Andersen presenterte Diku og organiseringen av arbeidet med nye 

oppgaver for høyere yrkesfaglig utdanning.  

Se mer informasjon i presentasjonen vedlagt.  

Vedtak:  

Rådet tar saken til orientering        

 

S-4/19 Oppsummering av rådets arbeid i 2018  

Sture Normann Flaaten orienterte om rapporten: Rådets arbeid 2018.  

Vedtak:  

Rådet tar saken til orientering og ber sekretariatet legge rapporten ut på rådets nettsider. 

 

S-5/19 Organisering av rådets arbeid i 2019  

 

Møteplan  

 

Vedtak:  

 Det legges opp til ett møte mindre enn i 2018, for å få bedre tid til å forberede møter.   

 Rådet har følgende møtedatoer i 2019. KD inviteres til rådsmøtene. 

• 5. mars (uke 10)  

• 21. mai (uke 21) – på Fagskolen Kristiania 

• 05. - 06. september (Uke 36) – i kombinasjon med studietur  

• 23. oktober (uke 43)  

• 5. desember (uke 49) 

 

Ordinære rådsmøter avholdes hos NHO i Middelthuns gate 27, 0305 Oslo.   

formaterte: Skriftfarge: Rød
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Rutiner for rådets arbeid 

Nasjonalt fagskoleråd har tidligere vedtatt prosedyre for oppnevning av kandidater til eksterne 

utvalg på vegne av Nasjonalt fagskoleråd, retningslinjer for oppnevning til utvalg på vegne av 

Nasjonalt fagskoleråd og retningslinjer for svar på høringer. Rådet ser behov for orientering 

og gjennomgang av dokumentene.  

Vedtak:  

Sekretariatet og AU går gjennom dokumentene for å undersøke hvorvidt to av dokumentene 

er likelydende, og oppdaterte dokumenter legges ut på nettsidene til Nasjonalt fagskoleråd.    

 

S-6/19 Prioriterte saker i 2019  

Høy prioritet 2019 

• Opptrappingsplan for flere studieplasser  

• Styrke finansieringen av fagskolesektoren, herunder en økning i basisbevilgningen og 

videreføring av utviklingsmidler  

• Fagskolens rolle i Kompetansereformen, herunder blant annet bransjeprogram og 

tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse 

• Kvalitetsutvikling i sektoren, herunder utdanningsprisen, bransjeprogram, og 

akkreditering …  

• Koordinering av ny struktur i høyere yrkesfaglig utdanning, herunder organisering av 

nye fagråd  

• Internasjonalisering og mobilitet ved fagskolene 

 

Moderat prioritet   

• Vurdere høyere yrkesfaglig utdannings plassering i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk 

• Sikre gode overganger mellom fagskolene og universitets- og høgskolesektoren 

• Øke kunnskapen om fagskoleutdanningen i rådgivningstjenestene   

• Styrke samarbeidet mellom skoleeiere og arbeids- og næringsliv 

• Utvikle ny vitnemålsportal 

 

Vedtak 
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Rådet vedtok prioriteringene i listen over, AU får fullmakt til å jobbe videre med presisering 

av enkelte formuleringer i kulepunktene. AU fikk også fullmakt til å lage et forlag til 

budsjettbrev til KD. Brevet blir sendt på sirkulasjon til rådet før dette sendes til 

Kunnskapsdepartementet.  

 

S-7/19 Foreløpig budsjett 2019  

  
Sekretariatsfunksjonen er prosjektorganisert frem til og med april 2019, for å kunne gjøre 

tilpasninger. Rådet venter også på avklaring angående de faglige rådene fra 

Kunnskapsdepartementet.   

 

Vedtak 

Rådet vedtar budsjettet for 2019 uten endringer.  

 

S-8/19 Kommunikasjonsstrategi 2019-2022 

Strategien ble presentert og diskutert.  

Vedtak  

AU justerer strategien i henhold til innspill og tilbakemeldinger på møtet. Strategien settes 

opp som vedtakssak på neste møte.     

 

S-9/19 Driftstilskudd til fagskoler 2019  

Sture Normann Flaaten orienterte om oppdragsbrevet vedrørende driftstilskuddet til fagskoler 

2019 fra KD til Diku.  

Diskusjon: Rådet diskuterte egenbetaling og bruk av midler til administrasjon. Det er viktig 

med så lik praksis som mulig.  

 

Vedtak:  
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Rådet tar saken til orientering. Under diskusjonen ble likhetsprinsippet framhold som viktig i 

rådets videre arbeid med finansiering av sektoren, og at konkurransesituasjonen mellom vil 

kunne påvirkes av fylkeskommunenes anledningen til å innføre egenbetaling for utdanningene 

etter egen vurdering.  

 

S-10/19 Status for seminar om ny fagskolelov.  

Ingeborg Laukvik orienterte om status for planleggingen og om foreløpig program for 

seminaret i Oslo 8. mars. Målet er 150 deltakere. Medlemmene bes spre informasjonen i 

nettverkene sine. 

Vedtak:  

Rådet tar saken til orientering. 

 

S-11/19 Bransjeprogram –Fagskolenes rolle 

Jørgen Leegaard orienterte om bransjeprogrammet for industri og bygg. 

Vedtak:  

Rådet tar saken til orientering. Orientering om status for bransjeprogrammet for helse tas opp 

på neste møte.  

 

S-12/19 – Vitnemålsmaler - vedtakssak 

  
Vedtak:  

Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utarbeide nye maler. Knut Erik og Rieneke Schilperoort 

deltar i denne. Sekretariatet sender foreliggende maler til Arbeidsgruppen. 

  

S-13/19 Eventuelt  

Møte med Stortingets utdannings- og forskningskomité hos Fagskolen Innlandet 
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Ingeborg Laukvik orienterte om at Representanter fra Nasjonalt fagskoleråd er invitert til å 

møte utdanning- og forskningskomiteen på Fagskolen Innlandet, torsdag 11. april.  

Vedtak:    

Rådet tar saken til orientering, og sekretariatet sender invitasjon til rådets medlemmer i egen 

epost. Medlemmene melder fra til sekretariatet om de ønsker å delta innen 1. februar.  

 

DBH-F – statistikk  

Adeline Landro orienterte om følgende saker som er diskutert i referansegruppen for DBH:    

1. Personvernforordningen - Personvernloven setter noen begrensninger og personer 

skal ikke kunne gjenkjennes. Det er ulike tolkninger og uenighet om hvor strengt 

dette skal være.  

2. DBH har hatt en gjennomgang av data og hvordan kvaliteten er. Det skal gjøres et 

arbeid for å heve kvaliteten.  

 

Vitnemålsportal for fagskoler 

Knut Erik Beyer-Arnesen orienterte om at Unit har fått i oppdrag fra Kunnskaps –

departementet å utvikle en vitnemålsportal for fagskolesektoren, tilsvarende den som allerede 

eksisterer for universitets- og høgskoler. Dette er en portal som genererer en lenke til det 

studieadministrative systemet til skolen som har utstedt vitnemålet.  

Vedtak:  

Knut Erik Beyer-Arnesen formulerer et notat som beskriver utfordringene. Det etableres en 

gruppe i mars med mandat, og medlemmene oppfordres til å foreslå aktuelle personer til 

arbeidsgruppen.    
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