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Referat møte 08.09.2020  

D-46/20 Rådets prioriteringer 2020 – 2021 

 

Nestleder Knut Erik Beyer Arnesen presenterte rådets prioriteringer for 2020-2021. 

Ambisjonsnivået er høyt, det er mange saker på listen, noe som henger sammen med 

aktivitetsnivået i sektoren.  

Vedtak: Rådsmedlemmene slutter seg til prioriteringene for 2020-2021, med ett tilleggspunkt om å 

følge opp saker som allerede er sent til KD for videre behandling.  

  

V-47/20 Praktisk pedagogisk utdanning for høyere yrkesfaglig utdanning (PPU-HYU) 

Anne Sjøvold (MARKOM FS) presenterte rapporten for PPU-HYU. Medlemmene er i enig i 

arbeidsgruppen har jobbet godt, men rapporten må justeres angående finansiering og forholdet til 

høyere utdanning (UH).  

 

Vedtak: arbeidsgruppen reviderer rapporten etter innspill fra rådsmøte. Revidert rapport sendes på 

sirkulasjon blant rådsmedlemmene. Etter ny godkjenningsrunde videresender sekretariatet til KD 

for videre oppfølging.  

 

V-48/20 Studietur  

AU presenterte ønsket om å utsette studieturen til hverdagen blir mer forutsigbar.  

Vedtak: medlemmene slutter seg til forslaget og rådet gjør en ny vurdering i neste rådsmøte.  

 

V-49/20 Revidert budsjett 

AU presenterte revidert budsjett. Nasjonalt studentombud ble foreslått som aktivitet rådet bør 

bruke midler på.  
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Vedtak: rådet slutter seg til forslaget om å overføre 500 000 kroner fra Nasjonalt fagskoleråd til 

nasjonale planer og det resterende overskudd overføres til aktiviteter i 2021.   

0-50/20 Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 

Margareth Haukås (Diku) informerte om utdanningskvalitetprisen. Prisen skal belønne 

fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning, og 

stimulere institusjonene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene 

sine.  Søknadsfristen er 18. september, klokken 15.00.  

O-51/20 Evaluering av Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden 

Martin Paulsen (Diku) presenterte Dikus arbeid med evaluering av tiltakene i stortingsmeldingen 

Fagfolk for fremtiden. Diku har fått oppdraget med å administrere evalueringen, som skal munne 

ut i tre rapporter: statusrapport (februar 2021), rapport om nytt finansieringssystem for fagskolene 

(februar 2022) og sluttrapport (desember 2022). Etter en anbudskonkurranse har oppdraget med å 

gjennomføre evalueringen gått til Deloitte, som går i gang med arbeidet.  

Rådets medlemmer er av den oppfatning at det er langt tidsperspektiv på evalueringen og hadde 

ønsket en raskere prosess. Spesielt med tanke på finansiering. Fordelen med en lang prosess er 

informasjon om utviklingstrend.  

O-52/20 Kandidatundersøkelsen til fagskoler 

Asgeir Skålholt fra NIFU presenterer den nye undersøkelsen til uteksaminerte fra fagskolen i 

2017/2018. Han la vekt på å vise hvordan fagskolen i ulike fagområder spiller ulike roller i 

karriereløpene til de som tar fagskole og hva studentene gjorde før, under og etter fagskolen. 

Området er på ingen måte ferdig forsket og det vil være behov for ytterligere forskning fremover. 

NIFU opplever noe spørreundersøkelseslitasje, noe som har resultert i en noe lavere svarprosent.  

O-53/20 Fordeling av studieplasser 

Carl Endre Espeland (Diku) orienterte om prosessen for fordeling av totalt 1500 studieplasser i 

høyere yrkesfaglig utdanning for oppstart høsten 2020.  

V-54/20 Arbeidstidsavtale for lærere i høyere yrkesfaglig utdanning 

Sture Normann Flaaten presenterte notatet for arbeidstidsavtale for lærere i høyere yrkesfaglig 

utdanning. Nasjonalt fagskoleråd skal gi KD råd i spørsmål som omhandler høyere yrkesfaglig 

utdanning. Rådsmedlemmene var enig om at spørsmål knyttet til arbeidstidsavtale er en sak som 

tas videre av partssammensatte fora.   

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd er ikke rett fora for å behandle arbeidstidsavtale for lærere i høyere 

yrkesfaglig utdanning. Medlemmene oppfordrer partene i arbeidslivet til å ta opp 

problemstillingen i sine kanaler.  
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O-55/20 Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning 

Dagfinn Herzberg fra Kunnskapsdepartementet presenterte arbeidet med strategien for høyere 

yrkesfaglig utdanning. KD ønsker en åpen dialog med sektoren og bred involvering. Det vil bli 

arrangert ulike møter for sammen se på hvordan sektoren kan utvikles.  

Strategien skal peke ut en retning fremover for sektoren og KD arbeider ut ifra en plan om å 

ferdigstille strategien i løpet av første halvår 2021. 

Kunnskapsdepartementet skisserte ulike problemstillinger:  

1. Opptrappingsplan for studieplasser. Hva slags vekst skal vi ha? Vekst må ikke gå på 

bekostning av kvalitet. Bør opptrappingsplanen varsles i statsbudsjettet? Hvordan sikre 

kvalitet og kvantitet?  

2. Hvordan sørge for at vi får en utvikling der vi både får til fagskoler som tilbyr raske 

fleksible utdanninger, dekker akutte kompetansebehov, men samtidig som det er robuste 2-

3 årige utdanninger.  

3. I hvilken grad skal fagskolene selv få styre utviklingen  

4. Fylkeskommunen er skoleeier for de offentlige fagskolene. Flere skoler er slått sammen. 

Gjennom regionreformen fikk fylkeskommunen en tydelig rolle som kompetanse politisk 

aktør. Hvordan sørger vi for at fylkeskommunen blir best mulig rustet til å bruke 

fagskolene til videre utvikling? 

 

Rådsmedlemmene trakk fram finansiering som en utfordring og hinder for sektoren. Koblingen til 

arbeidslivet er en svært viktig faktor å ta med videre.  

O-56/20 Fagskolekonferansen 2020 

Margareth Haukås (Diku) informerte om Fagskolekonferansen. I 2020 blir den heldigital, men det 

er et mål at den likevel skal være en møteplass for sektoren med mulighet for nettverksbygging. I 

Datoene for konferansen 11. og 12. november.  

D-57/20 Nasjonalt studentombud 

Wictor Jensen (ONF) innledet kort om status for Nasjonalt studentombud. Det er et mål å få på 

plass en varig løsning som er synlig for studenten. 

Nasjonalt fagskoleråd er samstemte på at dette er høyst aktuelt for både offentlige og private 

fagskoler og vil jobbe videre med å få finansiering av et nasjonalt studentombud inn i 

statsbudsjettet for 2021.   

 

D-58/20 Kompetansereformen 
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Knut Erik Beyer-Arnesen innledet om kompetansereformen – Lære hele livet. Han la vekt på at 

høyere yrkesfaglig utdanning har fått en sentral rolle i reformen. Mange av de foreslåtte tiltakene 

gir et stort mulighetsrom for fagskolesektoren å utvikle seg både mht studier og mer avgrensede 

utdanningstilbud som f.eks. bransjeprogram. Koronakrisen med tilhørende kompetansepakker og 

forventninger om en motkonjunkturpolitikk gjør dette enda mer aktuelt. Det ble stilt spørsmål med 

hvor for sektoren kan utvikle seg og samtidig som høy kvaliteten ivaretas. Forutsigbarhet trekkes 

frem som avgjørende for kvalitet og langsiktig planlegging.  

Rådsmedlemmene er samstemte om at mye av oppfølgingen av reformen ligger i rådets 

prioriteringer for 2020-2021.  

O-59/20 Organisering av fagskolesektoren 

Else Kathrine Nesmoen (Diku) orienterte om status for nasjonale studieplaner, oppfølging av 

nasjonale fagråd og nasjonal kampanje for å rekruttere studenter til fagskolene. Landingssiden for 

kampanjen blir utdanning.no som driftes av Kompetanse Norge. Kampanjen produseres i vinter og 

lanseres i 2021. Det er satt av kapasitet til å starte arbeidet med de nasjonale fagrådene og etter en 

koronaforsinkelse fortsetter arbeidet med oppgradering av nasjonale studieplaner i september. 

Søknad til KD for neste års aktiviteter knyttet til studieplanene er under utarbeiding.  

 

V-60/20 Høring – Forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd svarer på høringen og oppnevner en arbeidsgruppe. 

Arbeidsgruppen består av Pål Thygesen (Virke) Tord Hauge (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen 

(FFF), ONF og RFF. Gruppen utarbeider et forslag til høringssvar til neste rådsmøte, 27.10.2020.  
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