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O-01/21 Kommunikasjon i Teams
Sekretariatet informerte kort om hvordan rådsmedlemmene aktiverer varsling i Teamskanaler.
Etter innspill fra rådsmedlemmene sendes i en overgang informasjon om saksdokumenter til
medlemmer og varamedlemmer i forkant av rådsmøte. Men det minnes samtidig om at når man
aktiverer varsling i Teams, så vil man også motta en varsling til e-post.
V-02/21 Revidert budsjett
AU presenterte forslag til revidert budsjett.
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtar revidert budsjett for 2021 og rådsmedlemmene må komme
med konkrete forslag til utredninger innen 4. mars.

V-03/21 Årsrapport
AU presenterte oppsummering av rådets arbeid i 2020.
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtar årsrapport for 2020, med en endring i overskrift fra rådets
arbeid til årsrapport 2020.
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Rapporten er publisert på Nasjonalt fagskoleråds nettside.
V-04/21 Arrangere CHAIN5 årskonferanse i 2022
Det europeiske fagskolenettverket CHAIN5 ble etablert i 2015. CHAIN5 er en arena for
utveksling av erfaringer og utvikling av utdanningspolitikk for høyere yrkesfaglig utdanning.
Fagskolerådet har vært medlem siden oppstarten og CHAIN5 arrangerer årlig en 2-dagers
konferanse i medio mars. Fagskolerådet har mottatt en forespørsel om Norge kan arrangere
årskonferansen i 2022.
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd oppretter en arbeidsgruppe som bidrar i arbeidet med å arrangere
årskonferanse til CHAIN5 i Oslo i mars 2022 – i samarbeid med CHAIN5 sin styringsgruppe.
NHO, Utdanningsforbundet, FFF og ONF deltar i arbeidsgruppen. Det er mulig for flere å melde
seg til å bidra.
O-05/21 Lillehammer lifelong learning conference 2021
16. og 17. februar står Senter for livslang læring ved HiNN som arrangør for en virtuell konferanse om
livslang læring, Lillehammer Lifelong Learning Conference, med statsministrer Erna Solberg som taler.
Mette Villand orientere om konferansen hvor også HYU er på programmet.
Rådsmedlemmene spilte inn manglende deltakelse fra kommune og fylkeskommune i programmet. I
tillegg til studentperspektivet fra studenter fra høyere yrkesfaglig utdanning. Mette Villand tar innspillene
med seg videre i videre diskusjoner.

V-06/21 Utvikling av studietilbud
Kunnskapsdepartementet har etablert en prosjektgruppe som jobber med strategi for høyere
yrkesfaglig utdanning (HYU). Prosjektet ba i brev av 25. november Fagskolerådet om bistand til å
vurdere problemstillinger knyttet til sammenhengen mellom faglige tilbud på videregående og
høyere yrkesfaglig nivå. Arbeidsgruppen som ble opprettet på forrige rådsmøte presenterte
rapporten om utvikling av studietilbud.
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd sender arbeidsgruppens rapport til Kunnskapsdepartementet og
svarer på henvendelsen, med følgende presisering:
1. behovet for å gjøre høyere yrkesfaglig utdanning mer kjent i rådgivningstjenesten i
videregående opplæring.
V-07/21 Høring – Forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring
og utdanning
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16.12.2020 sendte Arbeids- og sosialdepartementet et forlag til nytt regelverk for å ta opplæring
og utdanning i dagpengeperioden på høring. Nasjonalt fagskoleråd besluttet å svare på høringen
og arbeidsgruppen presenterte et forslag til høringssvar.
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtar forslaget og sender høringssvar innen frist 10.02.2021 med
følgende presiseringer:
1. tydeliggjøre at rådet ikke støtter en reduksjon av dagpengesatsen
2. utfordringer knyttet til 3 mnd. Aktiv arbeidssøking og lang søknadsfrist på
utdanningstilbud
3. en tydeliggjøring av at ordningen skal fungere i en normalsituasjon
Oppdatert høringsforslag sendes LO og YS før innsending.
O-08/21 Høyskolen for Yrkesfag (HFY AS)
Grete Haaland informerte om Høyskolen for Yrkesfag som ble stiftet 8. desember 2015 og eies av
seks fylkeskommuner på Østlandet. Høyskolen er opprettet for å tilby arbeidslivet etterspurt
praksisbasert kompetanse på bachelornivå.
Rådet følger med på utviklingen og fagskolenes plassering og retning i utdanningssystemet tas
opp igjen til diskusjon på et senere tidspunkt.

V-09/21 Forslag til krisepakke i koronatider
Pandemien rammer hardt og det er viktig å iverksette tiltak for å opprettholde godt læringsutbytte,
kvaliteten i utdanningen, studentenes velferd og mulighet for praksis til tross for krisetider. AU
har utarbeidet et dokument med forslag til krisepakker.
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd støtter forslagene til krisepakke i koronatider og sender
dokumentet til Kunnskapsdepartementet med følgende presisering:
1. Studiestøtten økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (tilsvarer 152 025 kroner)
2. Føye til forslag om behov for ekstra ressurser til studierådgivere som kan følge opp
studenter som er i ferd med å fall fra.

V-10/21 Arbeidsgruppe for opptrapping av HYU
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Høsten 2020 opprettet Nasjonalt Fagskoleråd en arbeidsgruppe som skulle jobbe med spørsmålet
om fremtidig vekst og utvikling i høyere yrkesfaglig utdanning. Arbeidsgruppen presenterte
forslag til endelig rapport. I tilbakemeldingene fra rådsmedlemmene kom det fram et ønske om å
tydeliggjøre NOKUTs kortere behandlingstid av fagområdeakkreditering og av utfordringene
knyttet til opptrapping av deltid over to år.
Vedtak: Nasjonalt Fagskoleråd oversender rapporten til Kunnskapsdepartementet som innspill til
arbeidet med strategien for høyere yrkesfaglig utdanning. Med følgende presiseringer:
1. rapporten sendes med konsensus til KD
Rådet ber Kunnskapsdepartementet om et møte for å presentere rapporten.

V-11/21 Innspill til strategi om europeisk utdanningssamarbeid
Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse i Europeisk
utdanningssamarbeid for perioden 2021-2027. Til strategien ønskes tilbakemelding på hva som er
det viktigste strategien omhandler. Arbeidsgruppen har spisset svaret til det som er relevant for
fagskoleutdanning.
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtar innspillene og svarer på invitasjonen innen frist 10.02.2021
med følgende tilleggspunkt:
1. Utfordringer med manglende kobling mellom ECTS og høyere yrkesfaglig utdanning
O-12/21 Fagskolenes deltagelse i SHoT - undersøkelsen
Det er som kjent lite forskning og undersøkelser om hvordan fagskolestudentene har det.
Folkehelseinstituttet har tatt initiativ til at fagskolestudentene inkluderes i den neste SHoT –
undersøkelsen som skal gjennomføres i 2022. De har kontaktet ONF for å samarbeide om hvordan
undersøkelsen kan tilpasses for å også inkludere fagskolestudentene.
SHoT trenger hjelp til følgende:
1. forankring i fagskolene
2. markedsføring og spredning
3. mulighet til å la studentene svare på undersøkelsen i undervisningstiden
Rådsmedlemmene deler i sine nettverk når konkret informasjon om dato og kommunikasjon
foreligger.
V-13/21 Valg av tillitsvalgte på fagskolene
Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
Diku er sekretariat for fagskolerådet.
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ONF ser det som en utfordring at valg av tillitsvalgte til studentorganene skjer veldig sent på
semesteret. Ideelt sett så bør dette være på plass allerede to uker etter studiestart. Samtidig ble det
kommentert at valg av tillitsvalgte skal baseres på tillit, og at ved nettbaserte og samlingsbaserte
studier på deltid vil valg av tillitsvalgte kunne ta noe lengre tid.
Vedtak: Fagskolerådet, i samarbeid med ONF, oppfordrer fagskolene til å legge til rette for å
velge tillitsvalgte så tidlig som mulig ved studiestart og helst innen to uker.
V-14/21 Høring - Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av
forsøksordning med stipend for fagarbeidere
Det er utarbeidet et forslag til forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av
forsøksordning med stipend for fagarbeidere. Høringsfristen er 15.02.2021
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd gir AU fullmakt til å skrive et utkast til høringsuttalelse hvor rådet
støtter forsøksordningen. Utkastet sendes på en kort Teamsrunde til rådets medlemmer en uke før
høringsfristen.
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