
Vi har nok av saker 
på dagsorden!

Finansiering/Studieplasser
• Opptrappingsplan studieplasser
• Finansiering på et reelt kostnadsnivå
• Finansieringsmodell
• Bransjeprogram og uttelling for 

EVU i finansieringsmodellen

Strukturelle forhold
• Institusjonsakkreditering
• Fjerne nedre grense på 30 studiepoeng
• Nivå 6 og binært system på lengre sikt
• Fleksible overganger mellom fagskoler og UH 
• ECTS - System for akkreditering må møte alle 

krav i European Standard Guideline - ESG
• Finansiering av nasjonalt studentombud

Organisering av fagskolesektoren
• Felles sekretariatsfunksjon for Fagskolerådet 

og nasjonale fagråd
• Samarbeid Fagskolerådet og nasjonale fagråd
• Etablering av nye nasjonale fagråd
• Revidering av nasjonale fagplaner

Kvalitetsutvikling
• Felles portal for kvalitetsindikatorer 
• Videreutvikling av tilstandsrapporten
• Pedagogisk utdanning for fagskolelærere
• Frafallsproblematikk 
• Internasjonalisering
• Støtte KD i å etablere nasjonale 

arenaer for sektoren
• Opprettholde kvalitet samtididig med 

nedstengning som følge av Korona
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Norske fagskolestudenter er fornøyde!

Studiebarometer & Korona

Fagskolene har kommet greit ut av 
Koronakrisen

Fagskolestudentene er godt fornøyde med 
kvaliteten på utdanningstilbudene de går på. 

Studentene er mest positive til det sosiale og 
faglige læringsmiljøet, studiets evne til å inspirere, 
vurderingsformene og eget engasjement. 

Studentene er minst positive til studiets 
tilknytning til arbeidslivet, mulighetene for 
medvirkning og bruk av digitale verktøy.

Studentene er i all hovedsak enig i at fagskolene 
har håndtert situasjonen på en god måte. 

Særlig fordi fagskolene raskt fikk på plass en 
løsning for nettundervisning. 

Men flere melder også om at nettundervisning er 
lite motiverende, og at de savner medstudenter 
og lærere. 

Hver fjerde student syntes det var vanskelig å 
fortsette utdanningen.



Fagskolekonferansene 2020

Sak nr 1 
opptrapping i Koronatid 



Liten vekst i antall 
studenter fra 2013 til 2019

+2 000



Rekordvekst etter 2019 22 650

Vi snakker om en økning på 
4 351 flere studenter på 
fagskolene fra 2019 til 2020. 
Det er en økning på 25 %!!!



UoH vs fagskolene
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➢ Stortinget ønsket i 2017 en bedre balanse mellom 
yrkesfaglig og akademisk kompetanse 
(02.05.2017, jfr Innst. 254 S – 2016–2017)

Ubalansen øker
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Regjeringen 
vraker 
opptrappingsplan



Regjeringen vraker opptrappingsplan

→Men rektorene på fagskolene
står klare med opptrappingsplaner



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

• Trøndelag: Rektor Strandheim vil
ha 85 studieplasser innen arbeid
med de yngste barna i barnehage, 
ledelse i sjøbasert akvakultur og
sirkulær økonomi.



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

• Hordaland: Rektor
Mjelstad vil ha 140
studieplasser innen
anlegg, RAS-teknologi i 
lukket opptrettsanlegg og
trebåt restaurering. 



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

• Sogn og Fjordane: Rektor Grønli vil
ha 195 studieplasser innen
melkeproduksjon med 
robotteknologi, tradisjonsysting og
digitalt helsefagarbeid. 



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

• Vestfold og Telemark: 
Rektor Thysted vil ha 120
studieplasser innen innen
digital markedsføring, 
grønt skifte, helse og
omsorgssektoren.



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

• Viken: Rektor Hågensen vil ha minimum 
500 studieplasser innen operativt og
medisinsk arbeid i ambulansetjenesten, 
psykisk helsearbeid og rusarbeid, hotell og
restaurantdrift og reiseliv.



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

Oslo: Rektor Andresen vil
ha 250 studieplasser innen 
bærekraft, digitalisering, 
sirkulær økonomi og 
entreprenørskap.



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

• Innlandet: Rektor Rolid vil ha 150 
studieplasser innen industri, bygg og helse
og oppvekst. Og de satser på å utvikle nye
studier innenfor «grønne fag» og
landbruk. 



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

• AOF Vestland: Daglig leder
Fosse vil ha 500 studieplasser
innen helse, barnehage, skole
og SFO, Helse, miljø og
sikkerhet, Effektivisering- og
forbedringsledelse, Veiledning
av lærlinger og Kontor, salg- og
serviceledelse



Regjeringen vraker opptrappingsplan –
samtidig som fagskolene står klare med nye tilbud

• Fagskolen Kristiania: Rektor Kiønig vil ha 
3-400 studieplasser innen IT, 
App-programmering, Merkantile fag, 
Helse og oppvekst. 



Men vi gir ikke opp…

Vi har hatt flere møter med 
utdanningskomiteen og partiene.
Vi håper vi kan få flertall for at 
opptrappingen skal fortsette!  



Rapport fra SSB i går

Norge vil mangle 50 000 arbeidstakere med fagbrev innen elektro, 
mekanikk og maskinfag. Det vil ramme industri og bygg- og anlegg. SSB 
legger til grunn at 14 % av disse utgjør de med fagskoleutdanning 

innenfor nevnte fag. Det vil si at vi vil mangle - 7 000 fagskoleutdanna 
innenfor disse fagene i 2040. 
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Sak nr 2 
Påfyll av kompetanse 

til fagfolk



Alle tiltakspakkene for kompetanseheving



Fellesforbundet fremmet et krav om 
EVU i frontfagsforhandlingene i 2015

Det ble starten på bransjeprogrammene



Ut av bransjeprogrammet kom:

Fagskolene ble valgt ut som hovedsamarbeidspartner –

fordi de kunne levere på fagarbeiderens EVU-behov.



«Industrifagskolen har vært en 
ubetinget suksess. Vi har ikke hatt 
et lignende trøkk i en ny utdanning 
siden 1990 tallet da vi startet 
mekatronikklinjen.» 
- Prosjektansvarlig Jonny Pettersen, Tinius Olsen

Fagskolene er selve 

diamanten i kompetansereformen
Statsminister Erna Solberg på utdanningskonferanse Fagskolen i Hordaland 



repartsvise Bransjeprogram 
Tariffavtalte 2016-2020:

Industri
Bygg- og anlegg

Helse og omsorg

Krisepakke Våren 2020:

Reiselivsbransjen

Frisørbransjen

Detalj- og faghandel

Mat og drikke

Elektro- og
automasjonsnæringen, 
forny- og kraftnæringen

Anleggsbransjen

Kompetanse-
reformen 2020: 
Olje- og gass- og 
leverandørindustrien  
Maritim sektor

32,5 MILL

22,5 MILL

20 
MILL?

100 
MILL

Og fagskolene vil få en enda sterkere 
rolle i regjeringens kompetansereform

Med flere bransjeprogram 
kommer også flere fagskoler med



Fagskolene leverer på tilbud

Hvordan skal vi løse rollen som 
etter- og videreutdannere?

Organisering og finansiering må bedres

Tilbyr oppdatert kompetanse til helsefagarbeidere
og industrifagarbeidere. Men også ufaglærte og 
ingeniører.

Tilbudene er fleksible og realistiske for de som 
skal gjennomføre de.

Rettet mot bransjer i omstilling, 
koronapermitterte og arbeidsledige –
i nært samarbeid med partene og NAV

Tilbyr korte yrkesrettede studier…og så rett i 
arbeid uten videre opplæringstiltak…

Med 500 studieplasser til Industrifagskolen må 
dette organiseres bedre 

Flere fagskoler må få delta

EVU og bransjeprogram må gå side om side med 
ordinære fagskoletilbud 

MEN: fagskolene må selv få utvikle egne tilbud og 
finansieringen av EVU må bli en del av 
finansieringsmodellen
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Takk! 
Send gjerne kommentarer på chatt 

eller til min epost arvid.ellingsen@lo.no


