
 

   

 

 

Nasjonalt fagskoleråd 27.10 2020 – Referat 

Til stede: 

Arvid Ellingsen (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Sture Norman Flaaten (RFF), Trude Tinnlund 

(LO), Eva Løveid Mølster (NFFL), Adeline Landro (RFF), Liv Overaae (KS), Margrete Ramsdal (FFF), 

Marthe Dirdal (VoFo), Målfrid Rønnevik (NHO), Aina Helen Bredesen (NHO), Pål Thygesen (Virke), 

Tormod Korpås (Utdanningsforbundet), Trond Bergene (Spekter), Bente Søgaard (YS), Wictor Jensen 

(ONF) , Jørgen Leegard (NHO), Nina Ellingsen Høiskar (KS), og Thea Tuset (ONF).  

Gjester: Ernst Sundt (Beredskapsrådet), Kjersti Hopland Kvåle (Diku), Linn Sollied Madsen 

(Kompetanse Norge), Sveinung Skule (Kompetanse Norge) og Jonas Sønnesyn (Kompetanse Norge). 

Fra sekretariatet: Sofie Axelsen og Margareth Haukås 

Forfall: 

Møteleder: Arvid Ellingsen  

Referent: Margareth Haukås  

Dagsorden  

Sak A -Innkallingen - godkjent 

Sak B - Dagsorden - godkjent  

Sak C - Referatet fra møte 08.09.2020 - godkjent 

 

O-61/20 Beredskapsrådet 

Ernst Sund, direktør for utvikling i Noroff konsernet, og fagskolerådets representant i råd for 

samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) orienterte om arbeidet.  

Beredskapsrådet har hatt et møte i juni og et i september siden sist oppdatering, begge digitale 

møter. Neste møte er i november.  

Pågående arbeid: 

1. eksportkontroll – hva er det, og hvem eier dette og tar ansvar? 

2. Erfaringsoppsummering fra koronapandemien 

3. www.sikresiden.no – kan brukes mot alle studenter og har flere veiledningselementer. 

Siden krever abonnement, men man vil se på om fagskoler kan få gruppeabonnement.  

Sundt peker på at flere fagskoler ligger i front på ny teknologi, og jobber med digital sikkerhet. 

 

Rådet påpeker at det er bra med prosessene som er satt i gang, og at beredskap er høyaktuelt. 

 

Saken er tatt til orientering. 

O-62/20 Tilpasset versjon av FS studieadministrativt system for fagskoler 

Knut Erik redegjorde for saken.  

et er stor variasjon i hvorvidt skoler ser en nytte i FS nå. Flere private skoler har utviklet egne 

systemer etter at de ikke fikk tilgang til FS i forrige runde. Flere av de offentlige skolene har vist 

interesse for FS, men disse vil også kunne ta i bruk Visma in School som rulles ut for alle 

http://www.sikresiden.no/
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fylkeskommunale skoler. For KS vil det være viktig at alle fylkeskommunale skoler bruker 

samme system. 

 

Sture og Knut-Erik tar innspillene med videre. 

Saken er tatt til orientering. 

 

O-63/20 Nasjonale fagråd  

Arvid redegjorde for sekretariatsfunksjonen som nå er i gang for de nasjonale faglige rådene. 

Arvid deltok selv på møte med faglig råd for helse- og oppvekstfag. De var godt fornøyde med at 

sekretærfunksjonen var på plass.  

Fra rådet ble det trukket frem at det også skal opprettet 4 nye fagråd. To av dem tar FFF initiativ 

til å etablere, for fagområdene økonomi og administrasjon og IT og mediekommunikasjon. Det er 

to arbeidsgrupper som er nedsatt for å lede prosessen frem mot etablering av de nye fagrådene. De 

er i dialog med RFF som skaffer 1-2 medlemmer til disse arbeidsgruppene. Målet er at disse blir 

etablert første halvår 2021. 

Det ble også meldt at Fagforbundet må være med i disse arbeidsgruppene. 

Tatt til orientering. 

 

O-64/20 Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning 

Sofie Axelsen redegjorde for årets utlysing av utviklingsmidler og de ekstra 10 millionene som 

regjeringen bevilget til utstyr som følge av økningen i studieplasser. 

Rådet var fornøyd med at utlysningen er ute. Særlig endringen om egeninnsats fra skolene ble 

godt tatt imot. Det ble avklart at prosjekt kan drives i samarbeid mellom skoler, og mellom 

offentlige og private. 

 

mailto:fagskoleradet@diku.no
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V-65/20 Ekstra rådsmøte i 2020 og datoforslag til rådsmøter i 2021 

Forslag fra AU ble presentert, inkludert forslag om et ekstra møte i november på grunn av 

overgangen til digitale møter. 

Vedtak: Følgende møtedatoer vedtatt: 

Ekstra møte 2020: 

24. november – Zoom – klokken 09.00-11.00 

 

Møteplan 2021: 

Tirsdag 26. januar 

Torsdag 4. mars – endret fra tirsdag til torsdag etter innspill 

Tirsdag 27. april 

Tirsdag 1. juni 

Tirsdag 14. september + onsdag 15. september (studietur) 

Tirsdag 26. oktober 

Tirsdag 7. desember 

O-66/20 Sekretærfunksjon og arbeidsgrupper 

Det ble orientert om forslag som har kommet til AU om å bruke ressurser på sekretariatsoppgaver 

for arbeidsgrupper som nedsettes av rådet. Au har besluttet at de vil følge dette forslaget så langt 

Diku har ressurser til å følge det opp. 

Fra rådet ble det innvendt at dette burde vært en vedtakssak, og det ble reist spørsmål ved om dette 

vil gå på bekostning av andre oppgaver. AU var klar på at det ikke skal gå på bekostning av andre 

oppgaver.  

Tatt til orientering.  

 

O-67/20 Utdanning.no 

Diku og Kompetanse Norge orienterte om status for rådets kommunikasjonskampanje, om 

utdanning.no, og om samarbeidet mellom organisasjonene knyttet til dette arbeidet. 

Målet med kampanjen er økt synlighet for HYU med særlig fokus på ungdom i videregående 

opplæring, ungdomsskoleelever, rådgivere og foreldre. 

mailto:fagskoleradet@diku.no
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Kampanjen blir digital. Diku har gjennomført en spørreundersøkelse blant fagskolene for å 

kartlegge arbeidet med kommunikasjon. Det er også gjennomført noen dybdeintervjuer med 

utgangspunkt i ulike fagfelt i både offentlige og private skoler. Det jobbes med å systematisere 

informasjonen, dette deles med rådet etter hvert. 

Utdanning.no peker på at fagskolene skal være fokusområdet fremover. Mål om å gi all 

informasjon om fagskoler, til skoler og studenter. Vil samarbeide om hvordan de kan forbedre 

siden og innholdet. De er åpne for innspill. 

Nettsiden er offentlig og uavhengig. Den inneholder om lag 8000 utdanninger på alle nivå. 

Populære verktøy på siden er blant annet karakterkalkulator og jobbkompass. All bruk er helt 

gratis. Siden inneholder også yrkesbeskrivelser. 

Siden har10 mill besøk hvert år. Første uken i januar er det mest besøk. Studiebeskrivelsene finnes 

også på fagskolenivå og vgs nivå. Det er om lag 30 studiebeskrivelser på fagskolenivå i dag. Det 

er med andre ord et stort utviklingspotensial. 

Yrkesbeskrivelser er mest populære, og mange utforsker utdanningsmulighetene videre herfra. 

Viktig med gode beskrivelser, tar gjerne imot tips. 

Det kommer en ny versjon av nettsiden der de offentlige skolene får samme muligheter som UH-

institusjoner og private fagskoler med tanke på å oppdatere innholdet sitt på utdanning.no. Man 

må bare opprette partnerbruker ved å sende e-post til linn.madsen@kompetansenorge.no. Sjekk at 

informasjon om lærestedet og tilbudene er korrekt og at tilbudene lenker til nettsted. 

Send gode innspill, ideer og tilbakemeldinger til linn.madsen@kompetansenorge.no  eller 

redaksjonen@utdanning.no  

Rådet gir uttrykk for at de er fornøyd med informasjonen. Det blir understreket at det er viktig at 

HYU fremstilles som en utdanning med egenverdi, og ikke som et ledd i annen utdanning.  

 Tatt til orientering. 

 

O-68/20 Høring Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte 

som følge av utbruddet av covid-19 

AU gav rådets støtte til forslaget om å videreføre midlertidig unntak fra inntektsgrenser ved 

behovsprøving av stipend for en avgrenset gruppe studenter ut året 2020. 

mailto:fagskoleradet@diku.no
mailto:linn.madsen@kompetansenorge.no
mailto:linn.madsen@kompetansenorge.no
mailto:redaksjonen@utdanning.no
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Tatt til orientering. 

 

V-69/20 Høring - endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og høyskoleloven og 

fagskoleloven - behandling av personopplysninger 

Rådet diskuterte hvorvidt det var riktig å avgi et høringssvar. Det ble påpekt at høringen 

omhandler tekniske og juridiske spørsmål knyttet til GDPR, og at det kanskje ikke er 

hensiktsmessig å bruke ressurser på dette. 

Vedtak: 

Nasjonalt fagskoleråd svarer ikke på denne høringen. 

 

O-70/20 Høring – endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften  

Arbeidsgruppen orienterte om status og presenterte to alternativer til svar fra rådet. Rådet påpeker 

at de ønsker en skriftlig fremstilling frem mot det ekstraordinære rådsmøtet i november, og at 

saken må opp igjen som vedtakssak i dette møtet. Alternativ 2 blir pekt på av flere som det 

ryddigste, men det blir understreket av flere at kvalitet i utdanningene er det viktigste, og at man 

unngår at sektoren blir en kursleverandør. 

 

Tatt til orientering. 

 

D-71/20 Statsbudsjettet 2021  

AU orienterte om innspill sendt til høring om statsbudsjettet for 2021. 

Rådet sier seg enige i at innspillene som ble sendt er i tråd med rådets tidligere prioriteringer og 

standpunkt, og at det er innenfor AUs mandat å håndtere slike innspill selv med korte frister. Det 

kom også en prinsipiell innvending på at rådet ikke var konferert, og det ble etterlyst klarere 

retningslinjer for hvordan rådet og AU skal håndtere slik årlige hendelser i fremtiden. 

mailto:fagskoleradet@diku.no
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AU følger opp forslagene med å lage et årshjul for rådet som skal sikre at faste saker slik som 

kommentarer til statsbudsjettet blir synlig også for nye medlemmer, og for å klargjøre mandatet til 

leder og nestleder. 

 

O-72/20 Nasjonale studieplaner 

Arvid orienterer om status for arbeidet med nasjonale fagplaner. 

Rådet er godt fornøyd med at dette arbeidet er i gang. 

Tatt til orientering. 

 

D-72/20 Kompetanse Norges virksomhetsstrategi 

Sveinung Skule presenterte utkastet til strategi. Den har fokus på de langsiktige målene, og skal 

ikke omfatte alt KN driver med. 

Rådet løftet frem betydningen av godt samarbeid mellom de ulike offentlige organene som har 

oppgaver knyttet til HYU. Det blir også pekt på behovet for et systemer for den læringen som 

skjer på arbeidsplassen. En læringsveiledning til virksomhetene for eksempel, som kanskje kan 

spisses mot ulike bransjer. 

 

Eventuelt. 

Til eventuelt ble det spilt inn et ønske om å ta en kort runde om hvordan sektoren oppfatter 

situasjonen med tanke på pandemien. Flere understreker behovet for differensierte tiltak så langt 

det er mulig. Noen studenter er mer sårbare med tanke på en full nedstenging enn andre. Det blir 

også påpekt at flere deltidsstudenter, kanskje særlig innen helsefag, kan måtte forholde seg til 

spesielle smittevernregler. Et digitalt tilbud bør vurderes til slike studenter. 

 

mailto:fagskoleradet@diku.no
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Referat slutt. Saker til rådsmøte 24.11.2020 
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