
 

 
Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

Diku er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: nasjonaltfagskolerad@diku.no  

 

Referat Nasjonalt fagskoleråd  05. mars 2019  

Til stede:  

Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO), Sture Norman Flaaten (RFF), Jørgen Leegaard 

(NHO), Rieneke Karina J.B. Schilperoort (NFFL),  Adeline Landro (RFF), Bente Søgaard, 

Sture Berg Helgesen (KD), Pernille Ziegler (KD), Christoffer Blålid (ONF), Thea Tuset 

(ONF), Kari Hoff Okstad (vara, Spekter), Randi Storli (Kompetanse Norge), Jorunn Leegaard 

(KS), Nils Thorbjørn Myhren  (KS), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Anne Tingelstad Wøien 

(Virke), Tormod Korpås (Utdanningsforbundet)  

Arvid Ellingsen (LO) og Benedikte Sterner (vara, LO) kom etter lunsj. 

 

Forfall:  

Trude Tinnlund (LO), Trond Bergene (Spekter), Kari Mette Winge (FFF),  

 

Fra sekretariatet:  

Margareth Haukås (Diku), Carl Endre Espeland (Diku) 

 

Innleder: Sture Berg Helgesen (Kunnskapsdepartementet)  

 

Møteleder: Ingeborg Marie Østby Laukvik 

 

Referent: Margareth Haukås  

  

Dagsorden  

Sak A -Innkalling ble godkjent   

Sak B - Dagsorden ble godkjent  

Sak C - Referat fra møtet 29. januar ble godkjent  

  

O-14/19   Viktige fagskolesaker for Kunnskapsdepartementet i 2019 

Sture Berg Helgesen informerte om følgende: 

- ny fagskoleforskrift, som blir sendt på høring i uke 11.  

- kompetansereformen og spesialproblemstillinger som utdanningsomfang og 

akkreditering.  

- nytt kunnskapsgrunnlag – en arbeidsgiverundersøkelse og læringsmiljøundersøkelse i 

fagskolen. Rådet bes spre denne informasjonen til sektoren.  

- opprettelse av en arbeidsgruppe i KD som vil se på beskrivelsen av hva en 

fagskoleutdanning er   

- nasjonale retningslinjer for driftstilskudd til fagskolene 

På lengre sikt vil KD se på norsk kvalifikasjonsrammeverk.   
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KD inviterer rådet til møte for en gjennomgang av forslag til ny fagskoleforskrift. 

Medlemmer som ønsker å bidra bes melde sin interesse til sekretariatet så snart som mulig.  

 

D-15/19    Finansieringen av fagskolesektoren 

Adeline Berntsen Landro informerte om ny finansieringsmodell for fagskolesektoren. 

Avslutningsvis ble det pekt på noen problemstillinger knyttet til ordningen.  

Presentasjonen ligger vedlagt.  

 

V-16/19    Kommunikasjonsstrategi 2019-21 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtar kommunikasjonsstrategi 2019-21 med en presisering av 

å inkludere både rådgiver og karriereveileder i teksten. Strategien publiseres på Nasjonalt 

fagskoleråds hjemmeside.  

D-17/19    Kjønnsforskjeller i fagskoleutdanningene  

Rådet diskuterte kjønnsforskjeller i fagskoleutdanningene. Rådet fortsetter å holde fokus på 

temaet og tar opp igjen saken ved behov.   

D-18/19    Fagskolenes rolle i Kompetansereformen   

Ingeborg Laukvik innledet kort om kartlagte utfordringer. KD informerte om at et hovedgrep 

vil være å se på tilbudssiden på alle nivå. Det jobbes også med en utreding av en digital 

plattform for å koble tilbud og etterspørsel. 

Det ble pekt på at smale utdanningstilbud er en utfordring, og at fyllkeskommunene må 

samarbeide og finne fleksibilitet. I tillegg til et ønske om like finansieringsvilkår for UH 

sektor og fagskolesektoren.  

Når yrkesfaglærere ønsker fordypning i faget, bør fagskolene kommer på banen og utvikle 

etter- og videreutdanningstilbud.   

Rådet samler innspillene og sender dem til KD. I tillegg oppfordres rådet til å sende innspill 

til KBUs om hva som bør være med i neste rapport. Innspill sendes til Bente Søvik innen 

utgangen av uke 11.  

 

O-19/19    Bransjeprogram i helse og omsorg  

Jorunn Leegaard informerte om status for bransjeprogrammet i helse og omsorg. Helse og 

omsorg fokuserer på digital kompetanse og det er et mål å styrke implementeringen av 

fagbrev på jobb. Pilotene skal være klar til høsten og fagskolene har en rolle også i dette 

bransjeprogrammet.  

Rådet tar saken til orientering og presentasjonen ligger vedlagt.   

 

O-20/19    Enkelte fagskoleutdanninger til nivå 6 - arbeidsgruppe   

Jørgen Leegaard informerte om at arbeidsgruppen samler konkrete eksempler på utdanninger 
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og målet er å beskrive rammer, vilkår og betingelser for å kunne søke utdanningen til nivå 6. 

Rådet tar saken til orientering.   

 

V-21/19    Høring: Oppfølging av rapport om studentboliger 2019   

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd avgir høringssvar og det nedsettes en arbeidsgruppe bestående 

av 3 personer til å utarbeide et svar. Uke 11 er frist for å melde inn representanter.    

 

O-22/19    Vitnemålsmaler   

Saksdokumentene manglet i sakspapirerene. 

Det er utarbeidet forslag til tre ulike maler, kortere utdanninger på 30 studiepoeng, 

fagskolegrad og høyere fagskolegrad. Disse er til vurdering hos NOKUT.  

 

D-23/19  Nasjonale fagråd – videre prosess 

Rådet besluttet å gjøre saksdokumentene om til en vedtakssak, en diskusjonssak og en 

orienteringssak.   

V-23/19-1     Nasjonale fagråd - videre prosess  

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd forfatter er brev til Kunnskapsdepartementet  og ber om et 

møte med politisk ledelse.   

 

D-23/19-2    Fremleggsnotat fra NUTF vedr. ønsket om endret regelverk for utviklingsmidler 

Rådet diskuterte saken og avventer videre prosess med Kunnskapsdepartementet angående 

faglige råd.    

 

O-23/19-3   Etablering av nytt faglig råd for økonomiske og administrative fag 

Rådet tar saken til orientering. 

 

O-24/19       Fagskoleseminar 8. mars 

Rådet tar saken til orientering. 

 

D-25/19     Tilstandsrapport for fagskoler 
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Diku tar innspill fra Nasjonalt fagskoleråd til tilstandsrapporten med i det videre arbeidet.  

 

D-26/19     Fagskolekonferansen 8.november 

Saken tas opp på neste møte. 

 

O-27/19     Møte med lederne for nasjonale fagråd 

Leder og nestleder i Nasjonalt fagskoleråd møter lederne for nasjonale fagråd for å diskutere 

løsninger, arbeidsform og arbeidsdeling mellom rådet og utvalgene. Rådet tar saken til 

orientering.  

 

O-28/19      Vitnemålsportal 

Saksdokumentene manglet i sakspapirerene. 

Vitnemålsportalen skal gjøre det mulig å blant annet gjøre vitnemål elektronisk tilgjengelig 

for f.eks. en arbeidsgiver. Portalen vil være kostnadsbesparende og kunne forhindre 

forfalskning. Det er noen utfordringer knyttet til systemer i de ulike fagskolene som må løses.  

Rådet tar saken til orientering.  

 

D-29/19    Studietur til Trøndelag 5. og 6 september 

En dag vanlig møte og en dag med studietur.  

 

 

V-31/19     Høring om forskrift om studier, opptak og eksamen ved MedLearn 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd avgir ikke høringssvar til lokale forskrifter.  
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