
 

   

 

 

Nasjonale fagråd   

Nasjonale fagråd skal bidra til at kvaliteten på fagskoleutdanningen er god og imøtekommer 

arbeidslivets kompetansebehov. Fagrådene skal også bidra til faglig utvikling og koordinering 

av fagskoleutdanningen på nasjonalt nivå.  

Sammensetning   

▪ Antall medlemmer bør være minst 8 og ikke mer enn 14.  

▪ Fagrådet etterstreber en lik sammensetning fra fagskolesektoren (offentlige, private, 

ideelle og studenter) og arbeidslivet (arbeidsgivere, representanter for selvstendig 

næringsdrivende og arbeidstakere)  

▪ Relevante observatører kan delta i rådet.  

▪ Medlemmene bør ha relevant faglig kompetanse, samt være interesserte, motiverte 

og engasjerte i arbeidet. 

▪ Det bør oppnevnes varamedlemmer der det er hensiktsmessig. 

 Ledelse  

▪ De nasjonale fagrådene skal ha en ledelse og et arbeidsutvalg med leder fra 

fagskolesektoren og nestleder fra partene i arbeidslivet. Der det er tilnærmet lik 

fordeling av offentlige, ideelle og private fagskoler og studenter skal ledervervet 

alternere mellom offentlig, ideell og privat sektor.  

▪ Nestledervervet skal alternere mellom arbeidsgiverorganisasjonene og 

arbeidstakerorganisasjonene. Hvis fagskolene eller partene ikke blir enige innbyrdes, 

blir valget avgjort i fagrådet ved alminnelig flertall.   

▪ Verv som ikke fylt én måned etter oppnevnelse skal avgjøres ved flertall i rådet. 

▪ Hvis fagrådet ser seg tjent med en annen sammensetning av leder- og 

nestledervervet har fagrådet anledning til å vedta dette, etter godkjenning fra 

Nasjonalt fagskoleråd. 

   

Mandat   

Fagrådene skal ha en selvstendig, faglig rolle, og har følgende ansvar for prosesser og 

utvikling innenfor sine fagområder: 

▪ Følge med i utviklingen innen fagområdet, og gi råd om fremtidig kompetansebehov i 

arbeidslivet.   

▪ Godkjenne nasjonale planer på områder der det eksisterer og videreutvikle nasjonale 

planer. 

▪ Bistå i utviklingen av Senter for Fremragende Yrkesfagutdanning (SFY).  
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Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

HK-dir er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no  

 
 

▪ Samarbeide om kvalitetsutvikling og arbeide for å utvikle en nasjonal 

kvalitetsstandard som skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om 

godkjenning av utdanningstilbud.   

▪ Arbeide for å sikre tilskudd til utvikling av f.eks. fagplaner for fagskoletilbud og øvrige 

tiltak som skal bidra til kvalitetsutvikling.    

 

Fagrådene skal være et organ for samhandling mellom fagskoletilbydere, studenter og 

arbeidslivet.  Under dette ligger det også at rådene skal: 

▪ Samarbeide tett med Nasjonalt Fagskoleråd.  

▪ Arbeide for å synliggjøre utdanningene i samfunnet.    

▪ Være åpen for deltakelse i forum relatert til den overordnede utviklingen i 

fagområdet. 

 

Nasjonalt fagskoleråd og fagrådene skal samarbeide tett. 

Fagrådene skal:   

▪ Ha en fellessekretariatsfunksjon og nettside. 

▪ Løfte saker av nasjonal interesse opp til Nasjonalt fagskoleråd og ha jevnlige møter 

med Nasjonalt fagskoleråd  

Nasjonalt fagskoleråd skal   

▪ Ha jevnlige møter med lederne i de ulike fagrådene   

▪ Ha ansvar for møteplasser og hensiktsmessig møtefrekvens  

▪ Trekke inn fagrådene i Nasjonalt fagskoleråd i relevante arbeidsgrupper.  

▪ Invitere fagrådene med i behandling av fag-/sektorspesifikke saker    

▪ Ha årlig møte de nasjonale fagrådene som en felles arena og møtested  

▪ Invitere med fagrådslederne til et årlig møte med politisk ledelse i 

Kunnskapsdepartementet.   

 

Mandat ble vedtatt i rådsmøte 07.06.2022 
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