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Referat Nasjonalt fagskoleråd  18. oktober 2018 

 

Dagsorden61/18 – Innkallingen ble godkjent  

62/18 – Dagsorden ble godkjent med tre merknader:   

• Overskrift på sakene bør bli mer presise. 

• Definere hvilken type sak det er: orientering, drøfting, vedtak.  

• Sakspapirer bør oppsummeres for å effektivisere rådsmedlemmenes forberedelser. 

 

63/18 – Referat fra 5. september ble godkjent med to merknader:  

• Vara i parentes etter navnet der disse møter 

• Presisere under Eventuelt – Bransjeprogram: Helsefagprogram ble spilt inn av KS.  

64/18 – Presentasjon om resulteter fra studiebarometeret v/ NOKUT  

NOKUT presenterte resultatene fra Studiebarometeret/fagskole. Undersøkelsen ble 

gjennomført våren 2018 på oppdrag fra KD. Resultatene finnes på NOKUTs nettsider – 

studiebarometer. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i UoH siden 2013 

I statsbudsjettet 2019 er det foreslått nytt studiebarometer for fagskolene. 

 

65/18 – Orientering om mulig forslag til operasjonalisering av godkjenningsordning 

av utenlandsk fagskole v/NOKUT 

NOKUT orienterte om arbeidet med ny ordning for godkjenning av utenlandsk 

fagskoleutdanning med virkning fra 1.1.2019. Godkjenningen baseres på vurdering av nivå og 

generelt innhold, ikke av læringsutbytter, og uten bruk av sakkyndige. Vurderingen vil omfatte 

opptakskrav til den aktuelle utdanningen og hvilke yrker den kvalifiserer for i hjemlandet. Den 

vil ikke gi grunnlag for autorisasjon eller definere behov for kompletterende utdanninger. 

Ordningen vil gjelde utdanning fra hele verden. Den er forankret i Fagskoleloven § 7. Vedtaket 

er enkeltvedtak.  

 

Det foreligger ennå ikke forskrifter for arbeidet. Frem til disse foreligger, vil NOKUT faststette 

kriterier for godkjenning. Hensikten med møtet med Fagskolerådet var å få innspill på 

forslaget. Rådet ga sine tilbakemeldinger på møtet. Hver enkelt organisasjon avgjør om de vil 

gi ytterligere innspill til ordningen. NOKUT oppfordret til eventuelle innspill så snart som mulig 

til simen.armand.uggerud@nokut.no 

 

66/18 – Diskusjon om å styrke samarbeidet med NOKUT om felles utfordringer 

Det er behov for tettere samarbeid mellom Nasjonalt fagskoleråd og NOKUT. Rådet vil komme 

tilbake til hvordan.  

 

67/18 – Forslag om seminar om ny fagskolelov  

Nasjonalt fagskoleråd vil arrangere et seminar om den nye fagskoleloven, trolig i 2019 for å få 

et best mulig seminar. Målgruppe er styrerepresentanter, partene i arbeidslivet og relevante 

aktører i sektoren. Tidspunkt avgjøres senere. En arbeidsguppe bestående av rådets 

arbeidsutvalg, Ingeborg Laukvik (NHO), Jørgen Legaard (NHO) jobber videre med dette.  
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68/18 – Diskusjon om videre strategi for å plassere høyere yrkesfaglig utdanning på 

nivå 6 i Nasjonalt kvalifiksjonsrammeverk  

Rådet kommenterte innledningsvis at dette ikke gjelder alle fagskoleutdanninger. De aller 

fleste fagskoleutdanningene skal ligge på NKR nivå 5. Overskrift på saken burde være: Utrede 

muligheten for at noen fagskolestudier løftes til nivå 6. Enkelte medlemmer påpekte på at det 

å løfte fagskoleutdanninger til nivå 6 vil kunne hindre mange i å ta utdanning. 

 

Ingolf Sundfør fra Fagskolen i Oslo/Akershus innledet om utfordringer med godkjenning av 

tilbud innenfor BIM-fagene. To BIM-utdanninger har fått avlag fra NOKUT v/sakkyndig komité 

med begrunnelse i at studiet er på for høyt nivå. Ifølge innlederen består sakkyndigkomiteen 

av kun høyskole- og universitetesansatte, og dette er en utfordring fordi BIM-fag i UH har et 

lavere nivå enn i fagskoleutdanning.  

 

Rådets oppfatning er dersom fagskolen skal svare på arbeidslivets behov, er NKR nivå 5 for 

trangt. Det ble også pekt på behov for representanter fra arbeidslivet, som vet hva arbeidslivet 

trenger, i sakkyndigkomiteene.  

 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for å løfte aktuelle fagskolestudier til 

nivå 6: LO (Arvid); NHO(Jørgen), NFFL (Rieneke), FFF, RFF, ONF; KS og Spekter; NOKUT bør 

inviteres med. Organisasjonene melder inn sine representanter. Rådet fungerer som 

referansegruppe underveis i arbeidet.  Foreslag til punkter for utredningen:  

- Hvilke behov har arbeidslivet for kompetanse? 

- Hvilke muligheter har fagskolene for å lage utdanniger som arbeidslivet etterspør? 

- Hvordan formulere læringsutbytter som dekker behovet?   

- Hvilke vurderinger skal til for å avgjøre hvordan utdanningen havner på et nivå?  

- Er det innholdet i studiet/deler av innholdet som skal ligge på et bestemt nivå, eller 

selve studiet? Hva er konsekvensene av det ene eller andre?  

 

Konklusjon: Arbeidsutvalget formulerer et forslag til mandat for arbeidsgruppen og sender ut 

for tilbakemelding/godkjenning i rådet. 

 

69/18 – Vedtak om mandat for Nasjonale fagråd  

Ledelsesmodell Alternativ 1 fikk flertall: De nasjonale fagrådene skal ha en ledelse og et 

arbeidsutvalg der fagskolesektoren har leder og partene i arbeidslivet har nestleder. (-) 

Nestledervervet skal alternere mellom arbeidsgiverorganisasjonene og 

arbeidstakerorganisasjonene.   

 

Dissensforslaget om generelt krav om faglig kompetanse fikk ikke flertall. Rådet stilte seg 

likevel bak forslag fra rådets leder om at det kan gjøres unntak for nye fagråd som etableres 

og hvor fagets tradisjoner, tilhørende bransje og egenart tilsier faglige kompetansekrav. Dette 

avgjøres ved opprettelse av de nye nasjonale fagrådene. 

 

Kulepunkt to under Sammensetning fikk flertall for følgende: «Det bør være tilnærmet lik 

sammensetning fra fagskolesektoren (offentlige, private, ideelle og studenter) og arbeidslivet 

(arbeidsgivere/representanter for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere)» 

 

Forslaget fra BNL og NELFO om å skille ut et Nasjonalt fagråd for bygge- og anleggsnæringen 

og elektro fra NUTF, eventuelt etablere to underråd, fikk ikke flertall. Nasjonalt fagskoleråd 

anbefaler at NUTF fortsetter som i dag, men at det på sikt vurderes om organiseringen er 

hensiktsmessig. NUMFs forslag om å innlemme marine fag i Nasjonalt råd for 

fagskoleutdanning i maritime ble utsatt.  
  

70/18 – Diskusjon om opptrapping og finansiering av studieplasser  

Det er en samlet oppfatning i rådet om at det lite midler til opptrapping av studieplasser. 

Sektoren opplever at regjeringen ikke følger opp intensjonene i fagskolereformen og finner det 
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beklagelig at det ikke ligger en opptrapping av antall studieplasser i statsbudsjettet. Rådet 

mener videre at statsbudsjettet må ta høyde for variasjon i kostnadene for enkelte 

utdanninger. (ref. Deloitte-rapport). Rådet ser flere positive forhold ved budsjettet: åpen 

ramme knyttet til studiepoengproduksjon, utviklingsmidler, midler til bransjeprogram, men 

savner en opptrappingsplan for studieplasser, slik at fagskolereformen blir reell. 

Nasjonalt fagskoleråd er invitert til høringen om statsbudsjettet og tar dette videre der.  

71/18 – Høring: Endringer i UH-loven og fagskoleloven - studentombud, trakassering  

og læringsmiljø 

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste studentombud ved universiteter, høyskoler og 

fagskoler og å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre 

trakassering.  

 

Konklusjon: Rådet vil avgi høringssvar. Høringssvaret bør peke på de gode intensjonene med 

lovendringen. Rådet mener at det på grunnlag av antall fagskolestudenter vil være tilstrekkelig 

med ett nasjonalt studentombud, med plassering på nøytralt sted. Det er forventet at 

lovendringen følges opp med offentlig finanisering.  

Arbeidsutvalget lager utkast til svar som sendes ut for tilbakemelding / godkjenning i rådet.  

 

72/18 – Høring: Tiltak for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 

universitets- og høyskolesektoren.  

Rådet avgir ikke høringssvar.  

 

73/18 – Brev til skolene om gebyr for utstedelse av nye vitnemål  

En arbeidsgruppe med ONF, NFFL og FFF er enige om at skole kan kreve gebyr for arbeidet, 

men ikke om hvor høyt gebyret kan være.  

Rådet tar forsøket til orientering. Nasjonalt fagskoleråd sender ikke ut brev til skolene.  

 

74/18 – Eventuelt 

 

Diskusjon om statsbudsjettet 2019 og overføring av sekretariatet til DIKU 

DIKU overtar sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt fagskoleråd fra 1.1. 2019. Rådets leder ble 

orientert før offentliggjøring av statsbudsjettet, men ikke bedt om råd. Frist for å sende innpsill 

til statsbudsjettet var kl. 10 torsdag 18.10. Rådets arbeidsutvalg sendte brev innen fristen og 

er også invitert til høringen. Diskusjonen i rådet dreide seg i hovedsak om videre innspill: 

Hovedvekten bør legges på å akseptere flytting av sekretariatet til DIKU og behov for mer 

ressurser / penger til koordinering av sektoren dersom forventningene skal oppfylles.  

Rådet konkluderte med behov for 6.5 mill. Rådet vil delta i høringen og også sende inn et 

skriftlig innspill med utdypet begrunnelse for behovet for økt bevilgning. Rådet anbefaler at de 

som skal møte i høringen, samordner tilbakemeldingene sine på statsbudsjettet. 

Konklusjon: Arbeidsutvalget utformer et brev om oppgaver og kostnader som tas med til 

høringen. Innspillet sendes for godkjenning til rådet. Innspillet vil også knyttes til 

statsbudsjettets forslag til hele sektoren. Rådet leverer innspillet til komiteen etter høringen.   


