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Forfall:
Adeline Berntsen Landro RFF
Tormod Korpås
Utdanningsforbundet
Nina Ellingsen Høiskar KS
Gjester
O-57/21 Evaluering av HYU kampanjen– Miriam Sofie Olsen Eid presenterer og Kjersti Hopland Kvåle
D-59-21 – Bransjeprogram og industrifagskolen – Svein Harald Larsen og Ola Småkasin
Fra sekretariatet: Carl Endre Espeland, Margareth Haukås og Linda Kjosaas
Dagsorden
Sak A -Innkalling - godkjent
Sak B - Dagsorden – godkjent med følgende endringer
1. sak D-64/21 – ny regjeringsplattform flyttes til første sak på dagsorden
2. sak V-63/21 – høring flyttes til andre sak på dagsorden
Sak C - Referatet fra møte 01.06.2021 – godkjent

Orienteringer fra Arvid Ellingsen
Rådet jobber med to saker:
1. Fagskolestudenter ser ikke ut til å være omfattet av yrkesskadedekning i folketrygdloven, noe alle
elever i vgs og studenter i UH er. Fagskolerådet har sendt en henvendelse til KD og avventer svar
fra juridisk avdeling.
2. Deltagelse i Kompetansepolitisk råd. UH deltar i rådet og det er naturlig at også Fagskolerådet
inviteres inn. AU sender en henvendelse til KD.

V-54/21 Forum for europeisk utdanningspolitikk
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd deltar med to representanter, Arvid Ellingsen og Knut Erik Beyer- Arnesen

V-55/21 Sikkerhet og beredskap i fagskolen
Vedtak: Rådet etablerer en arbeidsgruppe bestående av 4-6 personer med sekretærressurs. Gruppen ser på
beredskap i fagskolen, tilrettelegger for å etablere et kontaktnett for beredskapsansvarlige og lager et
forslag til en etterlevbar løsning for beredskap i fagskolen. Arbeidsgruppen presenterer resultatene av
arbeidet for rådet i juni møte 2022. Forslag til medlemmer meldes til sekretariatet innen 30. september.
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O-56/21 Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning
Den 17. juni 2021 presenterte regjeringen Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved
fagskoler, høyskoler og universiteter. I strategien presenteres flere innsatsområder og tiltak som
regjeringen mener vil åpne opp utdanningssystemet slik at flere vil få mulighet til å ta utdanning
uavhengig av bosted og livssituasjon.
Blant tiltakene som presenteres er et nytt distriktsprogram, en søknadsordning for studiesentre, og
heldigitale utdanningstilbud.

O-57/21 Evaluering av HYU kampanjen
Miriam Sofie Olsen Eid orienterte om evaluering av HYU kampanjen. Målet med kampanjen var
å gjøre HYU mer kjent. Resultatet viser at kampanjeinnhold har blitt vist over 9 000 000 ganger.
Filmen skapte mest engasjement og ble vist 2 500 000 ganger. En mulig videreføring av arbeidet
kan være en kampanje inn mot rådgivere på ungdomsskolen og karriereveiledersentrene. Miriam
informerte om at karriereveiledning.no er nå under HK-dir og et samarbeid vil kunne være mulig.

O-58/21 Ny ressurs til sekretariatet
Linda Kjosaas presenterte seg i møte. Linda er ny sekretærressurs for Nasjonalt fagskoleråd og to
nasjonale fagråd, Økonomiske og administrative fag og for Kreative og digitale fag. Linda har
bakgrunn fra utdanningssektoren i Norge, og som sektorkoordinator i ulike FN-organisasjoner.
Før hun begynte oss HK-dir arbeidet hun med kvalifisering av flyktninger i Bjørnafjorden
kommune.

D-59/21 Bransjeprogram og industrifagskolen
Svein Harald Larsen innledet saken om bransjeprogram og kortere utdanninger. Formålet med
bransjeprogrammene var å være enda tettere på arbeidslivet og teste ut kortere poenggivende kurs under 30
poeng. Programmet bygger kompetanse og tettere kontakt med arbeidslivet. Utfordringen er knyttet til
usikkerhet om finansiering. Tanken er at programmene skal inn i ordinær utdanning og finansiering.
Grunnfinansiering av studietilbud er en utfordring og Nasjonalt fagskoleråd jobber videre med finansiering
av studieplasser.

V-60/21 Prøveordning NKR nivå 6
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd gir AU og ONF fullmakt til å utforme et søknadsbrev til
Kunnskapsdepartementet om en NKR-prøveordning for fagskolene. Prøveordningen blir et forsøk jf. lov
om høyere yrkesfaglig utdanning §40, hvor 4-5 fagskoler kan begynne å opprette høyere yrkesfaglig
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utdanningstilbud på NKR nivå 6. Samtidig vil NFR be Kunnskapsdepartementet gi NOKUT i oppdrag å
utforme akkrediteringskriterier for høyere yrkesfaglig utdanning på NKR nivå 6.

O-61/21 Utredning av konseptet Læringsportalen
Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge og Unit i oppgave å utrede konseptet for en digital
kompetanseplattform på bakgrunn av forslaget «Kompetanseplattform for Livslang læring». Den
foreslåtte digitale kompetanseplattformen vil blant annet tilby tjenester til kunnskapssøkende individer
og virksomheter, i møte med et bredt sett av tilbydere og tilretteleggere. Det er flere arbeidsgrupper
knyttet til arbeidet, en med representanter fra partene i arbeidslivet og en med representanter fra
utdanningsaktørene. Hovedleveransen er en utredning som skal leveres 1.11.2021.

O-62/21 Nye nasjonale planer for redskapsemnene i tekniske gradsutdanninger
Ola Småkasin (leder NFTF), Gry Ulvedalen (representant for styringsgruppen for nasjonale planer), Sture
Normann Flaaten (representant for styringsgruppen for nasjonale planer) og Svein Helge Svendsen (nestleder
NFTF) til å delta i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ser på alle planene samlet. Det er satt av 1 mill. kroner til
arbeidet og arbeidsgruppen presenterer revidert budsjett og plan for arbeidet i et kommende rådsmøte,

V-63/21 Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og
opplæringsloven
Vedtak: Jørgen Leegaard og Henning Skau omformulerer forslag til høringssvar i henhold til innspill i rådsmøte
om økonomi og kvalitetsutvikling. Revidert høringssvar sendes til rådsmedlemmene for godkjenning før rådet
svarer på høringen innen frist.

D-64/21 Åpen runde – innspill til ny regjeringsplattform
Nasjonalt fagskoleråd sender innspill og forventninger til statsbudsjett til ny regjeringsplattform. Innspillene
baseres på rådets prioriterte saker, blant annet opptrappingsplan for flere studieplasser, kompetansepolitisk
forum, fagskolenes plass i kompetansepolitikken, revisjon av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og HYU på
nivå 6-8.

V-65/21 Høring – Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskolelova
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd svarer på høringen. Det opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til
høringssvar som presenteres i rådsmøte 26. oktober. Frist for å melde representanter til arbeidsgruppen settes til
fredag 17. september og første møte i arbeidsgruppen er mandag 20. september klokken 0900.
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