Referat Nasjonalt fagskoleråd 05. desember 2019
Til stede:
Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO), Sture Norman Flaaten (RFF), Tormod Korpås
(Utdanningsforbundet), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Trond Bergene (Spekter), Kari Mette
Winge (FFF), Pål Thygesen (Virke), Bente Søgaard (YS), Rieneke Karina J.B. Schilperoort
(NFFL), Jørgen Leegaard (NHO), Liv Overaae (KS), Adeline Landro (RFF), Nils Thorbjørn
Myhren (KS), Kari Olstad (FuN), Arvid Ellingsen (LO), Wictor Jensen (ONF), Kristian Ilner
(Fellesforbundet) og Thea Tuset (ONF)
Fra de nasjonale fagrådene:
Alf G. Furland (NUMF), Ola Småkasin (NUTF), Gry Ulvedalen (NFFHO) og Frøydis Haugen
(NUFG)
Fra Kunnskapsdepartementet:
Sture Berg Helgesen, Inger Marie Skinderhaug, Pernille Ziegler og Frøya Stavem Plahte
Fra sekretariatet:
Carl Endre Espeland, Margareth Haukås, Else Kathrine Nesmoen og Jørund Jørgensen
Innleder: Håkon Høst (NIFU) og Magnus Strand (NOKUT)
Forfall: Trude Tinnlund (LO) og Jorunn Leegaard (KS)
Møteleder: Ingeborg Marie Østby Laukvik
Referent: Margareth Haukås
Dagsorden
Sak A -Innkallingen ble godkjent
Sak B - Dagsorden ble godkjent med en tilleggssak under eventuelt
Sak C - Referat fra møtet 23. oktober ble godkjent
D-64/19 Beredskapsrådet
Det skal oppnevnes nye representanter til Beredskapsrådet. Det er tilslutning til at Nasjonalt
fagskoleråd fortsatt er representert i beredskapsrådet. Valg av representant settes opp som sak
tidlig i 2020.
V-65/19 Rådsmøter 2020
Møteplan for 2020 ble foreløpig vedtatt, sekretariatet kaller inn til første møte 28.01.2020.
O-66/19 Studiebarometeret
Magnus Strand fra NOKUT redegjorde for funn i studiebarometeret knyttet til arbeidslivsrelevans.
Rådet diskuterte bruk av data fra undersøkelsen, spørsmålsformulering og forståelse, og hvordan
resultatene kan bidra til kvalitetsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning.
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V-67/19 Arbeidslivsrelevans
Lederne i de nasjonale fagrådene har behandlet spørsmål om arbeidslivsrelevansen i sine møter
denne høsten og presenterte forslag til tiltak for økt arbeidslivsrelevans.
Saken ble endret fra diskusjonssak til vedtakssak. Arbeidsutvalget og sekretariatet skriftliggjør
innspillene fra møtet og sender til relevante instanser, som Kunnskapsdepartementet og NOKUT.
D-68/19 Kunnskapsbasen i fagskolen
Håkon Høst (NIFU) presenterte hovedfunn fra rapporten om kunnskapsbasen i fagskolen.
Rapporten er publisert her: Fagskoleutdanning, hva særpreger den?
Saken ble diskutert.
V-69/19 Høring voksenopplæringsloven og friskoleloven
Arbeidsgruppen presenterte forslag til høringssvar og justerer teksten etter innspill fra møtet.
Oppdatert høringsforslag sendes på sirkulasjon til rådsmedlemmene før høringsfrist 1. januar.
D-70/19 Tilstandsrapporten
Diku innledet kort om Tilstandsrapporten og rådet diskuterte mulige forbedringer og
fokusområder til fremtidige rapporter. Neste rapport publiseres i juni 2020.
Saken ble diskutert og Diku tar innspillene fra rådet med i arbeidet med rapporten.
D-71/19 Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler
Kunnskapsdepartementet innledet om forslaget til nye retningslinjer for tilskudd til drift av
fagskoler. Rådet gav innspill til retningslinjene i møtet, og ble enig om å sende et skriftlig innspill
til Kunnskapsdepartementet innen fristen 6. desember.
D-72/19 Evaluering av året
Saken ble utsatt til januarmøtet, og medlemmene av rådet ble oppfordret til å sende skriftlige
innspill til AU eller sekretariatet i etterkant av møtet.
O-73/19 Regnskap 2019
AU orienterte om regnskap hittil i år og prognoser. Samlet sett er det underforbruk på rundt
600 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig ubrukte budsjetterte midler til kommunikasjon og
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analysearbeid. I tillegg har rådet prioritert Dikus ressurser til arbeid med nasjonale planer. Endelig
regnskap og budsjett 2020 settes opp som sak til januarmøtet.
O-74/19 Studentombud
Arbeidsgruppen presenterte sitt forslag om organisering av ett nasjonalt studentombud.
Rådet tok saken til orientering og ba om at forslaget fra arbeidsgruppen tas med i arbeidet mot
revidert nasjonalbudsjett og følges opp i 2020.

O-75/19 CoVE
Diku informerte om utlysning til etablering og utvikling av tverrnasjonale plattformer for
nasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.
Rådet oppfordrer fagskolene til å søke og til å ta kontakt med Diku dersom de trenger råd i
søknadsprosessen.
O-76/19 Nasjonale planer
Styringsgruppen informerte rådet om det pågående arbeidet med oppgradering av generell del og
det planlagte arbeidet med fagplaner i 2020.
Rådet tok saken til orientering.

O-77/19 Kunnskapsdepartementet orienterer
Kunnskapsdepartementet ved Sture Berg Helgesen informerte om sitt arbeid i 2019 og planer for
2020. KD har hatt mye fokus på fagskolemeldingen, lovverk, forskrift, møteplasser for sektoren
og kompetansereformen. I 2020 starter evaluering av tilskuddsordningen og midveisevaluering av
stortingsmeldingen.
Fremover ønsker KD flere strategiske diskusjoner om fagskolen med rådet.
Rådet tok saken til orientering.
D-78/19 Pedagogisk utdanning for fagskolene
Under eventuelt ble det informert om et behov for en egen pedagogisk utdanning for
fagskolelærerne. Rådet vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som ser på utfordringer og mulige
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løsninger. Medlemmene foreslår deltagere til arbeidsgruppen til fagskoleradet@diku.no innen
13.12.2019.
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