
 

 
Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  
Kompetanse Norge er sekretariat for rådet. 
Karl Johansgt. 7, Postboks 236, N-0103 Oslo, telefon: +47 23 38 13 00 

e-post: fagskoleradet@kompetansenorge.no internett: www.nasjonaltfagskoleråd.no 
Organisasjonsnr: 974 788 985, Kontonr: 8276 01 00389 

 

Referat Nasjonalt fagskoleråd  27. november 2018 

 

Til stede: Arvid Ellingsen (LO), Sture Flaaten (RFF), Anne T. Wøien (Virke), Kari-Mette Winge 

(FFF), Ingeborg Laukvik (NHO), Jørgen Leegaard (NHO); Adeline Landro (RFF), Nils Torbjørn 

Myhren (KS), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Kari Olstad (FuN), Rieneke Schilperoort (NFFL), 

Bente Søgaard (YS), Jorunn Leegaard (KS), Kristin Vik (vara, Utdanningsforbundet), Tonje 

Thorbjørnsen (vara, LO) 

 

Forfall: Trude Tinnlund (LO), Trond Bergene (Spekter), Tormod Korpås (Utdanningsforbundet), 

Regine Evensen (ONF), Christoffer Blaalid (ONF) 

 

Referent: Randi Storli 

 

Dagsorden 

75/18 – Innkallingen ble godkjent  

76/18 – Dagsorden ble godkjent  

77/18 – Referat fra møtet 18. oktober ble godkjent med en preseisering fra FFF i  sak 69/18. 
 

78/18 – Fagskolenes rolle i komptansereformen v/ Simen Markussen, leder etter- og 
videreutdanningsutvalget (EVU-utvalget)  

Simensen orienterte om mandat og prosess for arbeidet i EVU-utvalget.  
Utvalget skal utrede behovet for etter- og videreutdanning, fremskaffe et kunnskapsgrunnlag og 
foreslå tiltak for å møte behovet. Utvalget skal levere rapport 1. juni. 2019. 

Kompetansereformens målsetting er at «ingen skal gå ut på dato». Bakgrunnen er 
teknologiutviklingen og omstillingsbehov i kjølvannet av den. En annen viktig grunn er økt 
levealder, som innbærer lengre arbeidskarrierer, med økt behov for karrierebytter.  
Utvalgets arbeid kan følges her: https://www.kompetansenorge.no/evu/  
Neste publisering vil være en rapport om effekter av etter- og videreutdanning.  

Ifølge Simensen tilsier ikke statistikkene et økt behov for EVU. Det økte fra århundreskiftet, toppet 
seg i 2008 og har deretter holdt seg stabilt, eller vært noe fallende.  
Gevinster av investering av utdanning kan høstes over flere år – investeringen blir mer lønnsom.  
Et spørsmål utvalget stiller seg er om arbeidsgivere underinvesterer fordi gevinsten av 
investeringen ikke kan låses i bedriften – arbeidstakerne kan bytte jobb.  
Innspill fra rådet: 

• Behov for å revurdere teorien om underinvestering grunnet frykt for å miste kompetanse 

• Behov for å tilpasse tiltak til behov i ulike bransjer og regioner.  

• Behov for å se på hvordan arbeidslivet er organisert for å forklare investering i EVU.  

• Behov for å se på finansiering generelt, også på individnivå (livsopphold).  

• Behov for å se på forskjellen mellom utdanningsnivåer når det gjelder doble utdanninger.  

Markussen oppfordret til å gi flere innspill, også om fagskole, på utvalgets nettside: 
http://www.kompetansenorge.no/evu/ 
 

79/18 – Seminar om ny fagskolelov  
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Dato for seminaret blir fredag 8. mars. Arbeidsgruppens forslag til opplegg ble diskutert.  

Det ble pekt på at ulike målgrupper har ulike behov, og at innholdet i seminaret bør spisses 

mot ulike målgrupper i ulike avsnitt.  

 

De enkelte fagskolesammenslutningene sender ut informasjon til sine medlemmer og ber om 

innspill. Frist for innspill er 20. desember, og tilbakemeldingene sendes Ingeborg:  

ingeborg.marie.laukvik@nho.no   

 

80/18 – Mandat for arbeidsgruppe for innplassering fagskoleutdanning på NKR nivå6  

Arbeidsgruppe: Arvid Ellingsen (LO), Jørgen Leegaard (NHO) og Rieneke Schilperoort (NFFL og 

Virke), Jorunn Leegaard (KS og Spekter), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Alf G. Furland (RFF), 

Cristoffer Blaalid (ONF).  

 

Nokut ble invitert, men deltar ikke i arbeidsgruppen. De vil være tilgjengelig for diskusjon.  

Arbeidsgruppen møtes på nyåret 2019 og presenterer sitt forslag på første møte etter 

sommeren 2019.  

Vedtak: 
Arbeidsgruppen får i mandat å klargjøre om enkelte fagskoleutdanninger og dagens LUB på 

nivå 5 er i tråd med arbeidslivets kompetansebehov og kvalifikasjonskrav, eller om det i tillegg 

bør utarbeides et nytt nivå på 6.1.B basert på den enkelte utdannings læringsutbytte. 

 

81/18 – Reviderte kriterier for utlysning av utviklingsmidler v/DIKU  

Sofie Osland presenterte reviderte forslag til kriterier for utlysningsmidler for 

fagskoleutdanning. Bakgrunnen var at Diku så behov for å tydeliggjøre dem bedre, for å få 

mer spissede søknader.  

 

Rådsmedlemmene stilte seg positiv til forslaget, men ba om mer tid til å diskutere kriteriene 

og gi tilbakemelding. Sofie sender ut informsjon om frister til rådsmedlemmene, og 

tilbakemeldinger sendes direkte til Diku ved Sofie innen 05.12. kl. 12.00.  

 

82/18 – Mandat for nasjonale fagråd  

Endelig mandat for nasjonale fagråd er sendt til Kunnskapsdepartementet for kommentar. Hvis 

KD har innvendinger, må disse behandles i påfølgende rådsmøte. 

 

På første rådsmøte i 2019 legges det frem et forslag til hvordan Nasjonalt Fagskoleråd skal 

ivareta den nye funksjonen med å koordinere arbeidet i fagrådene, og en plan for etablering av 

nye fagråd. Forutsetning for iverksettelse av planen er at dagens overføring til Kompetanse 

Norge på 1,5 millioner kroner blir overført til det nye sekretariatet som skal plasseres i Diku. 

Dette i tillegg til forslag i statsbudsjett på 2 millioner kroner.  

Nasjonalt Fagskoleråd har tidligere beregnet kostnadene til 6 millioner kroner. Hvis Stortinget 

ikke øker overføringen, bør 3,5 millioner kroner gå til videreføring av dagens oppgaver, og 

ansettelse av personer som skal styrke sekretariatets utredningskapasitet og oppfølging av 

nasjonale fagråd og RFF jfr tidligere innspill. 

Kompetanse Norge skal ikke lenger være sekretariat. Diku overtar sekretariatesfunksjonen fra 

1.1.2019. Rådet har ikke informasjon om hvordan Diku vil organisere arbeidet, eller hvordan 

KD ser for seg fagrådene og koordineringen av sektoren.  

AU jobber videre med dette og rådet forventer svar fra KD snart.  

83/18 – Fagområdeakkreditering – Forslag om samarbeid med NOKUT  

Virke har sendt rådet et innspill om behov for tydeliggjøre grenser for ulike fag / fagområder i 

forbindelse med områdeakkreditering. Virke foreslår å nedsette en arbeidsgruppe med NOKUT 

for å klaregjøre om dette er en relevant problemstilling. 

Vedtak: 
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AU sender henvendelese til NOKUT om at dette har vært diskutert i rådet, og ber om et møte.  

 

84/18 – NOKUTs forslag om ny akkrediteringsprosess  

https://www.nokut.no/nyheter/nokut-vil-endre-akkrediteringsprosessen/  Høringfrist 1.desember.  

AU hadde utarbeidet et forslag til innspill til NOKUT. Rådet er generelt positiv til NOKUTs 

forslag. Det vil gi kortere behandlingstid. Rådet ser likevel en utfordring knyttet til opprettelse 

av sakkyndigekomiteer, særlig knyttet til økte kostnader. Det vil bli særlig utfordrende for de 

små fagskolene. I tillegg ble det kommentert at nye forslag til økonomiske krav ifm 

prekvalifiseringen vil heve terskelen for nye aktører å bli godkjent som fagskoler. Samtidig vil 

det bidra til en konsolidering av fagskolesektoren. 

 

Vedtak: 

AUs innspill fikk tilslutning, med en tilføyelse om at eventuelle økonomiske konsekvenser ved 

ny ordning bør ivaretas, gjerne i spissformulerte vedninger. Beyer-Arnesen formulerer et 

avsnitt for tilføyelse i innspillet til NOKUT knyttet til konsekvensene av nye økonomiske krav 

ifm prekvalifiseringen.  

 

85/18 – Forespørsel om deltakelse i programkomite  

Fagskolen Kristiania planlegger en konferanse for rådgivere fra videregående skoler i juni 2019, og 
inviterer Nasjonalt fagskoleråd til å stille med en representant i programkomiteen. Bjørg Eva Aaslid 
(Utdanningsforbundet) blir rådets representant i programkomiteen. Kristin Vik sender kontaktinfo 
til Kari Mette Winge.   
 
87/18 – Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte 

Rådet vedtok å ikke svare på høringen.  

 

86/18 – Ulike problemstillinger vedr. fagskolesektoren v/Kunnskapsdepartementet 

Seksjonleder Sture Berg Helgesen og rådgiver Frøya Stavem deltok på møtet.  

Hensikten med møtet var å diskutere hvordan man skal få til god dialog mellom fagskolerådet 

og departementet. Hvor ofte skal KD være til stede på møtene? Hvilke saker skal diskuteres?  

Helgesen sa videre at i oppfølgingen av fagskolemeldingen legges det opp til et årlig møte med 

sektoren, og at det i den forbindelse også er relevant å diskutere hvor mange møteplasser det 

skal være i løpet av et år, og med hvem i sektoren.  

 

For at departementet skal være informert om arbeidet i rådet skal heretter dagsorden og 

referat sendes til KD som orientering ved Frøya Stavem, frst@kd.dep.no  

 
88/18 – Foreslå kandidater til medlemmer til NOKUTs klagenemnd for fagskolesaker   

Vedtak:  

Rådet støttet forslaget om kandidater til NOKUTs klagenemnd for fagskolesaker.  

Sekretariatet oversender listen til Kunnskapsdepartementet innen frist, 30. november.   

 
89/18 - Valg av leder og nestleder ut oppnevningsperioden  

NHO la inn forslag om Ingeborg Laukvik som ny leder av rådet. Laukvik ble enstemming valgt. 

Sture Flaaten (RFF) ble enstemming valgt til å fortsette som nesteleder.   

Dermed har rådet gått tilbake til den normale fordelingen av leder/nestledervervet:   
Når leder kommer fra  arbeidsgiversiden, kommer nestleder fra offentlige fagskoler.  
Når leder kommer fra arbeidstakersiden, kommer nestleder fra de private fagskolene.  

90/18 – Fastsette dato for første møte i 2019  
Første møte i 2019 holdes hos NHO, tirsdag 29. januar.  
Øvige datoer fastsettes på januarmøtet. 
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