Referat Nasjonalt fagskoleråd 23. oktober 2019
Til stede:
Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO), Sture Norman Flaaten (RFF), Kari Mette Winge (FFF),
Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Jan Erik Sundby (NFFL/KFF), Adeline Landro (RFF), Jorunn
Leegaard (KS), Nils Thorbjørn Myhren (KS), Kari Olstad (FuN), Pål Thygesen (Virke), Arvid
Ellingsen (LO), Trude Tinnlund (LO), Anne Yun Rygh (Utdanningsforbundet), Trond Bergene
(Spekter), Bente Søgaard (YS), Wictor Jensen (ONF), Thea Tuset (ONF), Jofrid Klæboe
(Arbeidsgruppe - generell del - tekniske fag) og Marte Gustad Iversen (NUFG)
Deltok fra lunsj: Clara Hasselberg (NOKUT), Mari Barwin (NOKUT), Ane B. Brøyn (NOKUT),
Kaia Brækken (Arbeidsgruppe - Generell del -Helse- og oppvekstfag)
Forfall:
Rieneke Karina J.B. Schilperoort (NFFL), Jørgen Leegaard (NHO), Tormod Korpås
(Utdanningsforbundet)
Fra sekretariatet:
Carl Endre Espeland og Margareth Haukås
Møteleder: Ingeborg Marie Østby Laukvik
Referent: Margareth Haukås
Dagsorden
Sak A -Innkallingen ble godkjent
Sak B - Dagsorden ble godkjent med to tilleggssaker under eventuelt.
Sak C - Referat fra møtet 05. september ble godkjent med en korrigering av dato for rådsmøte i
sak 48/19

D-52/19 Invitasjon til utdanningspolitisk toppmøte 11.november 2019

Ingeborg Marie Østby Laukvik (leder) presenterte spørsmål knyttet til hovedproblemstillinger for
utdanningspolitisk toppmøte: Hvilken betydning får teknologiutviklingen for læring og
undervisning, fra barnehagen til høyere utdanning? Møtedeltakerne diskuterte og ga innspill til
spørsmålene. Innspillene blir videreformidlet i toppmøtet.

D-53/19 NKR – Nivå 6

Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF) presenterte arbeidsgruppens analyse om NKR-nivå 6 og forslag
til tiltak for diskusjon i rådsmøtet. Arbeidsgruppen for NKR-nivå 6 jobber videre med å
synliggjøre de ulike forslagene og tydeliggjøre konsekvensene av de ulike tiltakene. Saken tas opp
igjen til diskusjon på neste rådsmøte.

O-54/19 Fagskolekonferansen

Margareth Haukås (Diku) informerte om fagskolekonferansen som skal arrangeres 7. og 8.
november på Lillestrøm. Dag en er søkerskriverseminar og dag to er selve konferansen.
Møtedeltakerne ble oppfordret til å dele informasjon om konferansen med sine kontakter.
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V-55/19 Høringssvar - Fagskoletilsynsforskriften

Adeline Landro (RFF) presenterte arbeidsgruppens forslag til høringssvar. Arbeidsgruppen
endrer høringssvaret i tråd med innspillene fra møtet og sender høringssvar innen fristen 1.
november:
1. legge til en tekst om tidsavgrenset dispensasjon fra kravene i §2-2, for å sikre at små
fagskoler ikke ekskluderes
2. justeringer av tekst under §2-1 (7), utdanningen skal som hovedregel ha… Det legges også
til et argumentasjonsavsnitt
3. en tydeliggjøring av ansattes i hovedstilling kompetanse under §3-2 (3), som har høyere
yrkesfaglig utdanning eller annen høyere utdanning
4. omskriving av konkrete tekstforslag, for bedre samsvar med øvrig tekst

V-56/19 Høring voksenopplæringsloven og friskoleloven

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i voksenopplæringsloven og
friskoleloven på offentlig høring. Høringsfristen er 01.01.2020. Nasjonalt fagskoleråd besluttet å
nedsette en arbeidsgruppe som utarbeider et høringssvar. Forslaget presenteres på rådsmøte 5.
desember. Forslag til representanter sendes til fagskoleradet@diku.no innen 1. november.

V-57/19 Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i
fylkeskommunen
Kunnskapsdepartementet har sendt høring med forslag om endringer i opplæringsloven,
herunder blant annet å lovfeste tilbudet om karriereveiledning i fylkeskommunene. AU
presenterte forslag til høringssvar og rådet sluttet seg til forslaget med en tydeliggjøring av
fagskolen som en attraktiv vei videre etter fag- og svennebrev.

O-58/19 Nasjonale planer – generell del

Arbeidet med oppgradering av nasjonale planer, generell del, i høyere yrkesfaglig utdanning har
startet. Det legges opp til en åpen prosess og bred involvering av sektoren for å sikre at resultatet
blir brukt av sektoren. For 2020 er det bevilget 4 millioner til oppgradering av nasjonale
fagplaner. Det blir sendt invitasjoner til å oppnevne representanter til arbeidsgrupper for
nasjonale fagplaner. Arbeidet har planlagt oppstart tidlig i 2020.

O-59/19 Studentombud

Kunnskapsdepartementet orienterte i brev av 28.06.19 om at Lov 21.juni 2019 nr. 61 om
endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og
tilrettelegging) var vedtatt i Stortinget. Lovendringene trådte i kraft 1.august 2019. Rådet
besluttet å nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med mål om å få på plass finansiering av
et nasjonalt studentombud i 2020. Representanter til arbeidsgruppen meldes til
fagskoleradet@diku.no innen 1. november.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
Diku er sekretariat for fagskolerådet.
e-post: nasjonaltfagskolerad@diku.no
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O-60/19 NOKUT

NOKUT informerte om ny og forenklet akkrediteringsmodell for fagskoler og pilot med ny
saksbehandlingsprosess høsten 2019. Ny akkreditering vil gi gevinst både for skoler og NOKUT.
Rådsmedlemmene er positive til modellen.

D-61/19 Dialogmøter med Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) planlegger et første dialogmøte mellom KD og regionene våren
2020. Nasjonalt fagskoleråd spiller inn følgende endringer til programutkast fra KD:
- Fylkeskommunene bør få mulighet til å presentere håndtering av regional
kompetanseutvikling, samt planer for fremtiden
- Finansieringsmodell og opptakstall ønskes inn i programmet
- Møte bør utvides med 1-2 timer for tid til dialog

Eventuelt
O-62/19 Styrking av fagskolen – statsbudsjettet
Leder informerte om statsbudsjettet og styrking. Blant annet videreføres utviklingsmidler med 43
mill. kroner. Det kommer også 100 nye studieplasser som skal kunne kombineres med arbeid
(deltidsstudenter). Rådet vurderer å nedsette en arbeidsgruppe som lager et forslag til
opptrappingsplan av studieplasser.

O- 62/19 NIFU rapport om kunnskapsbasen i fagskolen
NIFU leverer en rapport om kunnskapsbasen i fagskolen den 15. november.
Onsdag 20. november blir den tema på kompetansefrokost hos Kompetanse Norge, kl. 8.30 –
9.30. Medlemmene bes holde av datoen og dele informasjonen med andre interesserte.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
Diku er sekretariat for fagskolerådet.
e-post: nasjonaltfagskolerad@diku.no

