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Referat Nasjonalt fagskoleråd 19.05 2020 

Til stede:  

Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO), Sture Norman Flaaten (RFF) – Arvid Ellingsen (LO), Knut 

Erik Beyer-Arnesen (FFF), Eva Løveid Mølster (NFFL), Adeline Landro (RFF), Liv Overaae (KS), 

Nina Ellingsen Høiskar (KS), Margrete Ramsdal (FFF), Marthe Dirdal (FuN), Målfrid Rønnevik 

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

(Utdanningsforbundet), Trond Bergene (Spekter), Bente Søgaard (YS), Wictor Jensen (ONF) og Vilja 

Askelund (ONF).  

Gjester: Gøril Heitmann (Beredskapsrådet), Inger Marie Skinderhaug (KD), André Kristiansen (KD), 

Mathilde Nordlie (KD), Karin Helle (KD), Morten Rosenkvist (KD), Margrethe Marstrøm Svensrud 

(Kompetanse Norge), Ole Inge Gjerald (Innlandet fylke), Kristin Solheim (Diku) og Marianne Lid 

(Diku) 

Observatør: Clara Hasselberg (NOKUT) 

Fra sekretariatet: Sofie A. Osland, Carl Endre Espeland og Margareth Haukås 

Forfall: Trude Tinnlund (LO) og Tormod Korpås (Utdanningsforbundet) 

Møteleder: Arvid Ellingsen  

Referent: Margareth Haukås  

Dagsorden  

Sak A -Innkallingen ble godkjent 

Sak B - Dagsorden ble godkjent med to tilleggssaker under eventuelt  

Sak C - Referatet fra møtene 03.03.20 og 02.04.20 ble godkjent   

 

V-29/20 Konstituering av nytt råd 
Vedtak: Arvid Ellingsen (LO) og Knut Erik Beyer-Arnesen ble valgt til henholdsvis leder og nestleder 

for perioden 2020-2022.  

 

V-30/20 Budsjett 
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt som presentert i sakspapirene.  

Revidert budsjett settes opp som ny vedtakssak i rådsmøte 08.09.2020 

 

0-31/20 Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) 
Gøril Heitmann, leder i Beredskapsrådet, presenterte rådet og deres arbeid for samfunnssikkerhet og 

beredskap i kunnskapssektoren. Nasjonalt fagskoleråd ønsker å følge arbeidet til Beredskapsrådet 

videre og Ernst Sundt, som er Fagskolerådet sin representant i Beredskapsrådet, inviteres til et 

rådsmøte for ytterligere orientering i høst.  

 

 

0-32/20 Kompetansepakken 
Margrethe Marstrøm Svensrud (Kompetanse Norge) presenterte kompetansepakken. Det har vært god 

spredning mellom videregående, fagskole og universitet og høyskoler i søknadene om midler. Målet er 
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å ferdigstille søknadsbehandlingen innen 29. mai, samtidig som neste krisepakke skal lanseres.  Ole 

Inge Gjerald (Innlandet fylke) delte tanker og mål med det økte rammetilskuddet, fylkesutvalgets 

fordeling, tilbud i fylkeskommunen og utfordringer.  

0-33/20 Revidert nasjonalbudsjett og arbeidet med en krisepakke 3 
Knut Erik Beyer-Arnesen presenterte relevant innhold for fagskolesektoren i revidert nasjonalbudsjett 

og forventet innretning på krisepakke 3. Den forventes å inneholde mer motkonjunkturpolitikk hvor 

kompetanse vil være et aktuelt element. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 1.000 nye 

studieplasser ved fagskoler. I tillegg foreslår regjeringen å bruke 43,9 millioner på drift av fleksible, 

desentraliserte studietilbud. Krisepakke 3 er forventet lansert 29. mai.  

D-34/20 Kompetansereformen 
Statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo (H) innledet med utfordringene knyttet til korona og 

bekymringen med tanke på fremtiden. Krisen krever nye løsninger og ny kompetanse og målene for 

kompetansereformen er: 

1. at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv 

2. å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger, og kompetansen arbeidstaker faktisk 

har 

Utdanning skal bli mer tilgjengelig også for voksne, blant annet gjennom en mer fleksibel lånekasse.  

Det skal etableres en varig struktur for bransjeprogrammet. Denne ordningen kan raskt tilpasses og 

fagskolen er sentral. Livslang læring er avgjørende og utdanningssystemet rigges for dette. Det 

kommer en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning i 2021 og regjeringen har en langsiktig ambisjon 

om å øke kapasiteten i fagskolesektoren. Det er avgjørende å ha partene i arbeidslivet med i arbeidet 

fremover. 

O-35/20 Nasjonalt forum for karriereveiledning 
Arvid Ellingsen representerer rådet og forumet jobber med karriereveiledning langs flere spor:   

• nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, et nettsted som skal inneholde en e-

veiledningstjeneste 

• regionreformen og lovforslag om å tilby karriereveiledning til befolkningen  

• karriereveiledning for flyktninger  

• kvalitetsrammeverk. Skal inneholde syv kompetanseområder for karriereveiledning 

• digital kompetanseplattform 

Les mer her: Møtereferat Kompetanse Norge  

O-36 Tildeling av utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning 2020 

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning 2020 var lyst ut med søknadsfrist 20. januar 2020 og 

rammen var 43 204 000,- kroner. Diku mottok 64 søknader, som til sammen søkte om nesten 77 

millioner kroner.  38 søknader fikk innvilget støtte på til sammen 43 192 000,-. 10 

støtteverdige/delvis støtteverdige søknader fikk ikke støtte i år. Disse søkte om til sammen 8,3 

millioner.  

O-37/20 Finansiering - Midler fra stat og fylkeskommunene til fagskolene  
Diku orienterte kort om hvordan statlige og fylkeskommunale midler til drift av fagskolesektoren ble 

fordelt i 2019. Gjennomgangen hadde hovedfokus på fordeling av statlig tilskudd og bruk av 

fylkeskommunenes frie midler, skolestørrelse, fordeling av studenter på fagområde, heltid/deltid og 

https://www.kompetansenorge.no/Karriereveiledning/Nasjonalt-forum-for-karriereveiledning/referat-fra-mote-11.-februar-2020/
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utdanningsform. Presentasjon med tabeller blir ettersendt rådsmedlemmene når tallene er 

kvalitetssjekket. 

O-38/20 Kunnskapsgrunnlaget i fagskolesektoren  
Morten Rosenkvist innledet med informasjon om kompetansepakken og studieplasser. KD jobber 

med Kunnskapsgrunnlaget i sektoren og Inger Marie Skinderhaug orienterte om at teksten bygger 

videre på fagskolerådets forslag. I tillegg foreslår KD to nye ledd som understreker nærheten til 

praksisfeltet, hvordan det læres og hva studentene lærer. Bredden i fagskolesektoren skal bevares, 

samtidig som det skal være kvalitet og troverdighet i sektoren. Det er også viktig å beholde mangfold, 

både nye og gamle aktører skal kunne lage nye og utdanninger. Kunnskapsgrunnlaget skal være så 

konkret som mulig. Det er også viktig at de som underviser har mest oppmerksomhet mot oppgaver 

som skal løses i arbeidslivet, mer enn forskning. Utdanning må bygges på yrkesfaglige standarder og 

kunnskapen må kunne etterprøves.  

Loven sendes på høring etter sommeren.  

D-39/20 Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og NOU 2019:25 Med rett til å mestre 
Arbeidsgruppen for høringene ferdigstiller forslag til høringssvar innen første uken i 

juni.  Medlemmene sender eventuelle skriftlige innspill og kommentarer til fagskoleradet@diku.no 

innen fredag 19. juni. Arbeidsgruppen ferdigstiller høringssvarene og sekretariatet sender inn på 

vegne av rådet.  

 

V-40/20 Informasjonskampanje 
Kristin Solheim (Diku) presenterte målgrupper og målet med kampanjen, å øke antall søkere til neste 

store hovedopptak i fagskolen.   

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd slutter seg til forslaget presentert i møte og delegerer ansvaret for 

oppfølging til AU.  

 

O-41/20 Fagskolekonferansen 2020 
I 2020 er datoene for konferansen 11. og 12. november 2020. Det er enda uklart om det blir en 

digital eller fysisk konferanse. Dersom det blir mulig å treffes, er adressen Scandic St. Olavs plass i 

Oslo. Rådsmedlemmene sender forslag til representanter som kan bidra til utforming av program i en 

referansegruppe innen onsdag 27. mai til fagskoleradet@diku.no. Det er ønskelig at følgende 

organisasjoner stiller med en representant: ONF, FFF, NFFL/KFF, RFF og VOFO/FuN.  

 

V-42/20 Invitasjon til referansegruppe–Levekårsundersøkelsen blant studenter 2020 /2021 
Vedtak: Arvid Ellingsen representerer Nasjonalt fagskoleråd i gruppen. Thomas Volden Åse (KS) er 

vara. 

 

V-43/20 NOU2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler 
Vedtak: høringssvar sendes med endringsforslagene som fremkom fra ONF i rådsmøte angående 

norskkunnskaper og NOKUTs myndighet.  
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Eventuelt  

D-44/20 Arbeidsgruppe - opptrapping høyere yrkesfaglig utdanning  

Arvid Ellingsen foreslår at Nasjonalt fagskoleråd setter ned et nasjonalt utvalg som skal se på 
fremtidig vekst og utvikling i høyere yrkesfaglig utdanning. Utvalget skal gi underveisrapporter 
og orienteringer til rådet, og levere et endelig forslag til Nasjonalt fagskoleråd innen 15.04.2021. 
Frist for innspill til mandat og forslag til representanter settes til onsdag 10. juni, til 
fagskoleradet@diku.no 
 

D-45/20 Arbeidstidsavtale 
Sture Normann Flaaten lager et saksfremlegg til neste rådsmøte hvor utfordringene med 

arbeidstidsavtale skisseres og med forslag om å opprette en arbeidsgruppe som ser nærmere på 

problemstillingen og eventuelle løsninger.  
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