
 

   

 

 

Nasjonalt fagskoleråd 08.12 2020 – Referat 

Til stede: 

Arvid Ellingsen LO Margrete M. Ramsdal FFF 

Knut Erik Beyer Arnesen FFF Målfrid Rønnevik  NHO 

Pål Thygesen Virke Liv Overaae KS 

Adeline Berntsen Landro RFF Sture Normann Flaaten RFF 

Bente Søgaard YS Henning Skau ONF 

Heidi Munthe Kaas (Vara) NFFL Wictor Jensen  ONF 

Jørgen Leegaard NHO Tormod Korpås Utdanningsforbundet 

Marthe Dirdal  VOFO Trond Bergene  Spekter 

Trude Tinnlund  (LO)   

 

Frafall:  

Eva Løveid Mølster NFFL 

Thea Thuset ONF 

 

Fra sekretariatet: Carl Endre Espeland og Margareth Haukås 

 

Gjester: Eirik Hågensen (Fagskolen i Viken), Mikaela Almerud (Techopolis group), Jeanette Galtung 

Døsvig (Redink) 

Observatører til O-81/20: Marianne Iversen og Kjersti Hopland Kvåle 

 

Møteleder: Arvid Ellingsen  

Referent: Margareth Haukås  

 

Dagsorden  

Sak A -Innkalling - godkjent 

Sak B - Dagsorden - godkjent med to tilleggssaker under eventuelt 

Sak C - Referatet fra møte 24.11.2020 - godkjent 

 

O-76/20 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) 

Mikaela Almerud (Techopolis group) orientert om resultatene i rapport om evaluering av NKR 

mulighetsstudie. Rapporten viser at f.eks. utdanningsnivå fire er det samme i alle land. Selv om 

det finnes ulikheter i systemene er deskriptorene kompatible. En utviklingstrend er at du lærer er 

viktigere enn hvordan du lærer. Mikaelas anbefaling for det videre arbeidet med innplassering i 

Norge er å definere klart og tydelig hva man ønsker å oppnå. I tillegg anbefaler hun en strategi, 

gjerne med eksempler fra Europa. I 2015 var det 5 land som hadde kvalifikasjoner utenfor 

rammeverket, i dag er det 20 land. Yrkesutdanningen har stått sterkt under pandemien og det er 

viktig med et fleksibelt utdanningssystem hvor man kan utdanne seg videre fra det grunnlaget man 

har.  

 

D-77/20 Arbeidsgruppe for studieplasser 

Eirik Hågensen (rektor Fagskolen i Viken) presenterte foreløpig rapport fra arbeidsgruppen for 

studieplasser. Forutsigbarhet for fagskolene er viktig, vekst må vurderes opp mot arbeidslivets 

behov og livslang læring må kunne bygges inn i utdanninger. Gruppen arbeider videre med 

koblingen opptrapping og finansiering. Rapporten er godt i rute og på rett vei.  
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Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

Diku er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@diku.no  

 

 
 

V-78/20 Nasjonalt fagskoleråd - budsjett 2021 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtok budsjettet med endringene i tabellen under:  

 

 

 

O-79/20 Fagskolen i Viken 

Eirik Hågensen, rektor Fagskolen i Viken presenterte skolen. Rådet diskuterte kort hva fagskolene 

bør kalles i fremtiden, for ikke å utvanne høyere yrkesfaglig utdanning.  

 

O-80/20 Årshjul faste saker i Nasjonalt fagskoleråd 

Rådsmedlemmer ble informert om årshjul for faste saker i rådet. Medlemmene kan sende 

eventuelle innspill til sekretariatet fagskoleradet@diku.no  

O-81/20 Kampanje for høyere yrkesfaglig utdanning 

Redink og Diku informerte rådet om kampanjen som vil bli lansert i januar og gå fram til 

søknadsfrist for høyere yrkesfaglig utdanning.  

Nasjonalt Fagskoleråd Forslag Vedtatt

2021 2021

DRIFTSINNTEKTER

Sum driftsinntekter 3 000 000 3 000 000

Overført fra 2020 800 000 800 000

DRIFTSKOSTNADER

Sum lønn og sosiale kostnader 1) 1 600 000 1 600 000

Reisekostnader (interne og eksterne) 3) 500 000 500 000

Arrangere møte, kurs, seminarer, etc 4) 150 000 150 000

Møtekostnader 60 000 60 000

Bidrag til arbeid med nasjonale fagplaner 1 360 000 660 000

Utredningsarbeid 0 500 000

Bidrag til å utvikle en oversikt over tilbud utviklet gjennom Industrifagskolen 50 000 0

Mulig oppfølging av kommunikasjonskampanjen 2020 100 000 150 000

Utvikling ny nettside 180 000 180 000

Sum andre driftskostnader 3 800 000 3 800 000

Balanse 0
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Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

Diku er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@diku.no  

 

 
 

 

V-82/20 Forespørsel til Nasjonalt fagskoleråd om mulig utvikling av studietilbud 

Forslag til vedtak: Nasjonalt fagskoleråd nedsetter en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som svarer 

på spørsmålene fra departementet. Arbeidet presenteres på rådsmøte 26. januar 2021 og sendes 

departementet innen frist 1. februar 2021.  

Arbeidsgruppen består av: Arvid Ellingsen stiller fra LO, Tord Hauge NHO, Pål Thygesen 

(Virke), Wictor Jensen (ONF). FFF, KS og RFF melder inn kandidat til arbeidsgruppen innen 

fredag 11.12.2020. 

 

O-83/20 Invitasjon til partnerskap - Lillehammer Lifelong Learning Conference 2021 

Knut Erik informerte om partnerskapet og arbeidet med konferansen. AU har deltatt i et første 

møte og spilt inn bransjeprogram og NKR. Konferanseansvarlig inviteres til rådsmøte i januar for 

å fortelle mer om arbeidet.  

 

Eventuelt 

O-83/20 Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske 

utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet.  

Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse for perioden 2021-2027. Til 

strategien ønskes tilbakemelding på hva som er det viktigste strategien omhandler.  

AU har takker ja til at rådet svarer på denne invitasjonen og spisser svaret til det som er relevant 

for fagskoleutdanning. Diku bidrar med ressurser. 10 februar frist. Rådsmedlemmer melder inn 

kandidater innen fredag 11.12.2020.  

O-84/20 Tiltak for studenter under krisetider – rapport fra hurtigarbeidende 

ekspertgruppe 

Henning Skau fra ONF orienterte om arbeidet og resultatene i rapporten. Mer studentaktiv 

undervisning, involvering av arbeidslivet og studentene er blant anbefalingene. I tillegg er det 

behov for tydeligere kommunikasjon, forutsigbarhet og oppfølging.  

Punkter som ikke kom fram i rapporten er problemstillingen med studentskipnad. Det er et 

mindretall av fagskolene som er tilknyttet en samskipnad og håndteringen av Covid19 er veldig 

forskjellig fra skole til skole. Utfordringer med studentombud ble kortet ned i endelig rapport og i 

dag fungerer ONF som et midlertidig studentombud.   
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Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

Diku er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@diku.no  

 

 
 

Lenke til rapport – Ekspertgruppe for oppfølging av studenter under koronapandemien 

Referat slutt. Saker til rådsmøte 26.01.2021 
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