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Referat Nasjonalt fagskoleråd 17. oktober 2017 

50/17 – Innkallingen ble godkjent 
51/17 – Dagsorden ble godkjent 
52/17 – Referat fra rådsmøtet 12. september 2017 ble godkjent 
 
53/17 – Orientering om og innspill til EVU-oppdrag  v/Randi Husemoen, Kompetanse Norge  
Randi Husemoen presenterte – og fikk rådets innspill til - et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til 
Kompetanse Norge om å gi anbefalinger om hvordan bedre markedet for etter- og videreutdanning. 
Kompetanse Norge arrangerer i den forbindelsen worskhops rundt om i landet for å få innspill til 
anbealingene.  
 
54/17 – Statsbudsjettet 2018 v/ Arvid Ellingsen 
Fagskolerådet var til stede under høringen om fagskolemeldingen, og Ellingsen anbefalte at rådet bør være 
tilstede også under høringen om Statsbudsjettet. Ellingsen ser den relativt større øknigen i statsbudsjettet 
til fagskolen enn til UH som  et signal om fremtidig utdanningssatsing. Rådet sluttet seg til dette og 
diskuterte også å sende et notat til høringen med vekt på følgende: 

 Positivt at statsbudsjettet følger opp fagskolemeldingen 

 Stort gjennombrudd at fagskolen er en egen programkategori i statsbudsjettet  

 Positivt at statsbudsjettet gir føringer på at utviklingsmidlene skal gjøres varige gjennom en egen 
forskrift 

 Positivt at midlene skal øremerkes, ikke ligger i rammen til fylkeskommunen  

 Finansieringen er fortsatt ikke på et dokumentert kostnadsnivå. Dette må rettes opp. 

 Økte krav til rapportering  har ført til økt behov for midler til administrasjon i fylkeskommunene 

 Vedr. Post 21 og 70 i statsbudsjettet – Rådet bør sies noe om hva Nasjonalt fagskoleråd mener bør 
prioriteres, feks ulike undersøkelser. 

Konklusjon: Rådet melder seg på høringen. Arbeidsutvalget skriver utkast til notat (maks to sider) basert på 
innspillene på møtet innen fredag 20 og sender på tilbakemeldingsrunde direkte til rådet.  
 
55/17 – Høring om endringer i fagskoleloven – personvernforordringen  
Denne høringen er en oppfølging av en høring om et tidligere forslag til endring, og som konkluderte med 
behov for en ny forordning. Rådet uttalte seg i 1. runde, og arbeidsutvalget ser ikke behov for en 
arbeidsgruppe. Høringsfrist er 4. desember, dvs at rådet rekker å behandle et eventuelt høringssvar på 
rådsmøtet 30. november. Det ble stilt spørsmål om sammenhengen mellom denne aktuelle endringen og et 
forslag fra EU om rapportering på individdata, og behov for avklaring. Dersom det er en sammenheng, bør 
det eventuet kommenteres. 
Konklusjon: Rådet svarer på høringen. Arbeidsutvalget lager utkast til høringssvar og sender på sirkulasjon i 
rådet før behandling på rådsmøtet 30.11. Arbeidsutvalget sjekker også med jurister om forslaget er koplet 
til EUs forslag om rapportering på individdata. 
 
56/17 – Rapport Rådets arbeid 2015 – 2017, tilbakemeldinger og innspill  
Rapporten bygger på rapport om rådets arbeid 2015 – 2016, som ble godkjent på rådsmøtet i november 
2016. Det sittende rådet ble prolongert ut 2017, og rapporten om rådets arbeid dermed utvidet til ut 2017. 
Tilbakemeldingene var at rapporten gir et godt innrykk av rådets arbeid og arbeidsmåte.  
Konklusjon: Rapporten ble godkjent med forbehold om justering etter alle arrangementene i forbindelse 
med fremtidig organisering av fagskolesektoren. Endelig vedtak foretas på siste møte i 2017.  
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Rapporten sendes KD. 
 
57/17 –  Forberedelse til Workshop 1 
Workshop 1 er historisk: Det er første gang sektoren er samlet i regi av Fagkolerådet.  
Ellingsen orienterte om bakgrunnen for workshopene (fremtidig organisering av fagskolesektoren), 
hensikten med dem og opplegget for dem. Til workshop 1 er samtlige råd og utvalg i sektoren invitert. I 
tillegg til worskhopene er Håkon Høst engajsert for å utrede et diskusjonsnotat om fremtidig organsiering 
av sektoren. Utredningen tar utgangspunkt i NIFUs evaluering av Nasjonalt fagskoleråd. Den  vil være ferdig 
før workshop 2 og ligge til grunn for denne. Workshop 1 tar utgangspunkt i rådets reviderte mandat, 
Workshop 2 vil dreie seg om hvordan organisere sektoren. Begge dagene vil det være gruppearbeid. Disse 
skal sendes inn til sekretariatet, som sender dem uredigert videre til deltakerne.   
 
58/17 –  Innspill til Workshop 2, 3. november  
Ellingsen kommenterte at Kunnskapsdepartementet er positiv til arbeidet som foregår i regi av Nasjonalt 
fagskoleråd.  I tillegg til sektoren, ønsker arbeidsutvalget å invitere alle departementene som har interesser 
i fagsskolesektoren, og som deltok på rådsmøtet våren 2017, til workshop 2. Forslag til tidsramme for 
worskhopen er 10 – 16, med påfølgende middag.  
Konklusjon: Rådet ga sin tilsutning til opplegget.  Sekretariatet sender ut invitasjon så raskt som mulig med 
en tekst om hva workshop 2 skal handle om. Når oppsummeringene fra workshop 1 er ferdig, sendes de ut 
sammen med spesifisert program. 
 
59/17 – Fremtidig organisering av fagskolesektoren – arrangere seminarer med SRY og UHR? 
Ellingsen la fram forslag om et seminar med SRY og UHR i forbindelse med organiseringen i sektoren. Rådet 
støttet dette, men konkluderte med at det ikke er tid nok til å gjennomføre det i 2017. 
Konklusjon: Nasjonalt fagskoleråd inviterer SRY og UHR til seminar våren 2018.  
 
60/17 – Arrangere seminar for å spre kunnskap om ONF og lokal/Nasjonal klagenemnd for fagskolen? 
Tanken om et seminar med fagskolesektoren og Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning kom opp på 
rådsmøtet 12. september. Seminaret er fastsatt til 5. desember. Rådet mente at utbyttet av seminaret vil 
være størst dersom det blir presentere noen case, og påfølgende diskusjon om hvordan man kan løse slike 
saker, gjerne i grupper. Målgruppe for seminaret er både styre, administrasjon og studenter.  
Konklusjon: Sekretariatet tar kontakt med Ceres og avtaler nærmere ut fra innspillene fra rådet.  
 
61/17 –  Julemiddag med rådet etter rådsmøtet 30. november?  
Rådet avslutter året – og denne rådsperioden – med middag. I tillegg til rådsmedlemmene inviteres 
Kunnskapsdepartementet, Kompetanse Norge og NOKUT med inntil to personer. I tillegg sendes invitasjon 
til hele KUF-komiteen. 
Konklusjon: Sekretariatet finner et egnet lokale og sender ut invitasjon. Frist for å svare vil være dagen før 
restauranten må ha beskjed om antall gjester.  
 


