Nasjonalt fagskoleråd 04.03 2021 – Referat
Til stede:
Arvid Ellingsen
Knut Erik Beyer Arnesen
Pål Thygesen
Adeline Berntsen Landro
Bente Søgaard
Jørgen Leegaard
Kari Olstad (Vara)
Trond Bergene
Eva Løveid Mølster
Forfall:
Trude Tinnlund
Målfrid Rønnevik
Marthe Dirdal
Liv Overaae
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Margrete M. Ramsdal
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Thomas Volden Åse (vara)
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Thea Thuset
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Fra sekretariatet: Carl Endre Espeland og Margareth Haukås
Gjester:

Øyvind Røthe, Diku (O-18/21), Kjersti Hopland Kvåle, Diku (O-19/21), Miriam Sofie Olsen Eid,
Diku (O-20/21), Reidar Grønli, rektor Fagskulen Sogn og Fjordane (O-21/21)
Observatør: Ingrid Paaske Gulbrandsen (Spekter)
Møteleder: Arvid Ellingsen
Referent: Margareth Haukås
Dagsorden
Sak A -Innkalling - godkjent
Sak B - Dagsorden – godkjent med følgende endringer: O-17/21 endres fra orientering til vedtakssak.
Sak C - Referatet fra møte 26.01.2021 – godkjent med følgende endringer; Jørgen Leegaard deltok på møte
26.01.202 og frafall endres til forfall.

O-15/21 Retningslinjer for diverse rådsarbeid
Margreth Haukås (Diku) informerte om rådets fire dokumenter for retningslinjer og prosedyrer i
rådets arbeid. Rådet tok saken til orientering og ønsker en revidering, gjennomgang og vedtak på
neste møte.

O-16/21 Regnskap 2020
Arvid Ellingsen (leder) orienterte om rådets regnskap for 2020. Rådet tok saken til orientering.
V-17/21 Rådets prioriteringer for 2021
Saken ble omgjort til vedtakssak under behandlingen av dagsorden.
Fagskolerådet har tidligere vedtatt prioriteringer for hele perioden 2020-2021. Knut Erik BeyerArnesen orienterte om oppgaver for rådet i 2021. Det ble diskutert om prioriteringslisten er for
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omfattende, og om det er noen tema/områder som bør løftes særlig frem. Listen over prioriteringer
bør gjøres om til en oversikt over relevante prosesser som rådet er nødt til å følge, og diskutere når
relevant. AU vil komme tilbake til rådet med oppgaver som bør prioriteres og drøftes fortløpende,
i neste rådsmøte. Det er høyt tempo i fagskolesektoren og det er viktig at rådet følger regjeringens
aktiviteter og prosesser.
Vedtak: Oversikten over aktuelle saker og prosesser døpes om fra prioriteringer til Rådets
oppgaver for 2021. AU kommer tilbake til rådet i neste møte med en vurdering av om noen få
overordnede saker bør løftes frem som prioritert for å synliggjøre hva rådet har fokus på.
O-18/21 Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning - utlysning
Øyvind Røthe (Diku) informerte om arbeidet med årets utlysing av Utdanningskvalitetsprisen,
som vil bli publisert i april.
Saken ble tatt til orientering.
O-19/21 Overgangsordninger i høyere yrkesfaglig utdanning
Kjersti Hopland Kvåle (Diku) informerte om utlysning av midler til prosjekt om
overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Hun redegjorde
også for samarbeid med NOKUT, som utarbeider en veileder for overganger og har ansvaret for
regleverksveiledning.
Saken ble tatt til orientering.
O-20/21 Kampanje for å gjøre høyere yrkesfaglig utdanning allment kjent
Miriam Sofie Olsen Eid (Diku) informerte om kampanjen for å gjøre fagskoleutdanning allment
kjent blant ungdom. Rådet ga positive tilbakemeldinger til arbeidet som er gjort. En oppfølging av
kampanjen bør være voksne i arbeid.
Saken ble tatt til orientering.
O-21/21 Rektors formelle status og plassering
Reidar Grønli (Rektor ved Fagskulen i Sogn og Fjordane) orienterte om rektors formelle status og
plassering, samt utfordringer dette har ført til i deres sammenslåingsprosess. Han redegjorde også
for sonderingene han har gjort om hvordan dette organiseres i andre fylkeskommuner, og viste til
flere ulike og til dels uklare praksiser.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
Diku er sekretariat for fagskolerådet.
e-post: fagskoleradet@diku.no
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Rådet tok saken til orientering. Saken blir satt opp til diskusjon på neste rådsmøte når et
kunnskapsgrunnlag foreligger i forkant.
V-22/21 Revidert budsjett 2021
Rådet ble i rådsmøte 26.01 bedt om å komme med konkrete forslag til utredningsoppgaver for
vedtak i marsmøte. AU foreslo et oppdrag til NIFU om å gå nærmere inn i dataene fra
kandidatundersøkelsen de har gjennomført.
Vedtak: NIFU gis oppdrag om å gå nærmere inn i dataene fra kandidatundersøkelsen de har
gjennomført. Eventuelle resterende midler flyttes til posten for arbeid med nasjonale planer.

O-23/21 Fagskolekonferansen 2021
Margareth Haukås (Diku) informerte om årets arbeid med Fagskolekonferansen. I møte inviterte
Diku representanter fra de private og offentlige fagskolene til å delta i Fagskolekonferansens
referansegruppe. Etter innspill på rådsmøte åpnes det opp for at alle rådets medlemmer spiller inn
egne representanter. Følgende aktører meldte sin interesse på møtet: NHO, FFF, Vofo/Fun, Virke
og ONF. Øvrige deltakere må meldes innen satt frist.
Saken ble tatt til orientering.
O-24/21 Osnabrück erklæringen
Margareth Haukås (Diku) informerte om erklæringen og de fire hovedområdene:
• mostandsdyktig og høy kvalitet
• livslang læringskultur
• Bærekraft og grønt skifte i fag- og yrkesopplæringen
• Internasjonalisering
Erklæringen omtaler behovet for yrkesfaglige utdanninger på nivå 5-8, samt betydningen av
fleksible overganger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere akademisk utdanning.
Saken ble tatt til orientering.

V-25/21 Høring NOU2020:15 Det handler om Norge
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt NOU 2020:15 Det handler om Norge Bærekraft i hele landet, på høring. AU presenterte forslag til høringssvar i rådsmøte.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
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Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd slutter seg til foreslått høringssvar og svarer på høringen innen
frist.
V-26/21 Strategi for desentralisert og fleksible fagskoleutdanning og høyere utdanning
Arvid Ellingsen (leder) informerte om regjeringens ambisjon om åpne opp utdanningssektoren og
gjøre den mer tilgjengelig for folk uavhengig av hvor de bor og hvilken livssituasjon de er i. Som
del av denne målsettingen arbeider regjeringen med en strategi for desentralisert og fleksibel
fagskoleutdanning og høyere utdanning, som skal legges frem til sommeren.
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd oppretter en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som svarer på
spørsmålene. Rådet ber departementet om å få forlenget svarfristen med en uke.
O-27/21 Krisepakken
Knut Erik Beyer-Arnesen informerte om regjeringens krisepakke som inkluderte flere tiltak som
både direkte og indirekte var aktuelle for høyere yrkesfaglig utdanning.
Saken ble tatt til orientering.
Eventuelt
O-30/21 – Industrifagskolen
Carl Endre Espeland (Diku) orienterte om den første søknadsrunden om midler til drift av tilbud
knyttet til Industrifagskolen. I første søknadsrunde mottok Diku søknader fra fire ulike fagskoler
for til sammen 38 moduler og 16 millioner kroner. De omsøkte tilbudene er planlagt å tilbys 1.130
studenter, tilsvarende 212 fulltids studieplasser. Bevilgningen til Industrifagskolen i 2021 er på
37,8 millioner kroner, tilsvarende 498 fulltids studieplasser.
Saken ble tatt til orientering.
O-31/21 – Chain 5
Knut Erik Beyer-Arnesen (nestleder) orienterte om årets konferanse i Chain 5-nettverket, som i år
blir digital. Rådsmedlemmer oppfordres til å delta. I 2022 skal konferansen arrangeres i Norge, i
samarbeid med Nasjonalt fagskoleråd.
Saken ble tatt til orientering.
O-32/21 – Nye nettsider

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
Diku er sekretariat for fagskolerådet.
e-post: fagskoleradet@diku.no
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Vibecke Milde (Diku) presenterte rådets nye nettsider. Rådet vil få et eget domene, dette vil gjøre
rådets arbeid lettere tilgjengelig i tillegg til større fleksibilitet i hvordan rådet arbeider.
Saken ble tatt til orientering.
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