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Innledere:
O-42/21 - ShoT – innledes av styringsgruppeleder Kari-Jussie Lønning.
O-43/21 – Prøveordning – innledes av Henning Skau (ONF)
O-45/21 – Dobbeltkompetanse – innledes av Mette Mo Jakobsen (UHR) og Inger Johanne Lurås (USN)
V-46-21 - Revidering av nasjonale planer – innledes av Kjerstin Bruvold Klokkeide
Fra sekretariatet: Carl Endre Espeland, Margareth Haukås og Linda Kjosaas
Dagsorden
Sak A -Innkalling - godkjent med endring om at møteinnkalling også sendes til vara
Sak B - Dagsorden – godkjent med følgende endringer:
1. saksnummer legges til i sakslisten
2. Sak V-43/21 endres til en orienteringssak
3. Sak O-44/21 flyttes til et senere rådsmøte
Sak C - Referatet fra møte 28.04.2021 – godkjent med en endring i sak V-33/21 Rektors formelle status og
plassering. I vedtaket endres fagskolerådet kan til fagskolerådet ønsker.

O-42/21 ShoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse
Styringsgruppeleder Kari-Jussie Lønning presenterte funnene fra ShoT, Norges største
undersøkelse om studenthelse. I undersøkelsen benyttes spørsmålsbatteri som kartlegger hvordan
studentene har det og totalt 1419 fagskolestudenter sendte inn svar. Med få unntak har
fagskolestudentene klart seg gjennomgående bedre enn studentene fra universiteter og høyskole i
pandemien. Men uansett så tilsier resultatene at det er stor grunn til bekymring og at tiltakene
som allerede er iverksatt har vært viktige og bør også følges opp i tiden framover. Noe av
forklaringen på dette kan være alder og livssituasjon. Resultatene kan brukes til målretting av
innsats for studenter og det er en egen post i statsbudsjettet med søkbare midler til tiltak.

O-43/21 Prøveordning NKR nivå 6
Saken ble endret til en orientering i påvente av lansering av strategien for høyere yrkesfaglig
utdanning. ONF fortsetter å jobbe med rammene rundt en prøveordning og kommer tilbake med
et forslag til vedtak etter lansering av strategien.
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O-44/21 Utvalg - Opptak til høyere utdanning
Arbeidet i utvalget er nettopp startet og derfor settes saken opp som en orientering i et senere rådsmøte.

O-45/21 Dobbeltkompetanse: yrkesfaglig og forskningsbasert
Mette Mo Jakobsen (UHR) og Inger Johanne Lurås (USN) presenterte rapporten
dobbeltkompetanse. Arbeidet ble konsentrert rundt tre regioner og rundt utdanningene med flest
uteksaminerte studenter (bygg, elektro og TIP). Ingeniørutdanning skiller seg fra annen høyere
utdanning med at det er flere veier inn. Rapporten viser at det er relativt få som går fra fagskole til
ingeniørutdanninger og hovedmodellene for overganger er fritak eller tilpasset løp. Rapporten
viser at det er flere overganger som fungerer lokalt. Veien videre bør være å utvikle nasjonale
overgangsordninger og mer fleksible løp. I tillegg må overgangsordningene gjøres bedre kjent.
Lenke til rapporten: Dobbeltkompetanse: yrkesfaglig og forskningsbasert

V-46/21 Foreløpig estimering av kostnader og arbeidsomfang for revidering av emnene;
Yrkesrettet kommunikasjon, Realfag og LØM i tekniske gradsutdanninger av høyere
fagskolegrad
Vedtak: Rådet gir AU fullmakt til å søke å finne en løsning innenfor vedtatt budsjett for 2021. Dette dels ved å
gå i dialog med den nedsatte arbeidsgruppen om den økonomiske rammen, dels frigjøre midler satt av til
utredning via NIFU og studietur og eventuelt søke Kunnskapsdepartementet om ekstra midler.

V-47/21 Studietur
Vedtak: Studieturen utsettes til høsten 2022.

O-48/21 Revidert nasjonalbudsjett
Knut Erik Beyer Arnesen orienterte om revidert nasjonalbudsjett og et initiativ fra ONF, RFF og
FFF om å få de politiske partiene til å følge opp opptrapping av antall studieplasser i høyere
yrkesfaglig utdanning. Flere partier har tatt dette inn i sine partiprogram.

V-49/21 Høring - Forslag til endringer i fagskoleforskriften og studiekvalitetsforskriften
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd svarer på høringen. Det settes ned en arbeidsgruppe som får
fullmakt til å skrive en høringsuttalelse som sendes ut på høring i Teams.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
HK-dir er sekretariat for fagskolerådet.
e-post: fagskoleradet@hkdir.no
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RFF, ONF, NHO, FFF deltar med representanter i arbeidsgruppen

V-50/21 Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider et utkast med
kortfattede svar på spørsmålene, uten sekretær ressurs. Utkastet sendes på sirkulasjon i rådets
Teamskanal.
RFF, FFF, NHO og LO deltar med representanter i arbeidsgruppen.

Eventuelt:
O-51/21 Ekstraordinært rådsmøte
Strategien for HYU lanseres mest sannsynlig14. juni. Det ekstraordinære rådsmøte planlegges til
22. juni, klokken 10.00. Alle varamedlemmer kalles inn til dette møte, hvor det legges opp til
dialog og diskusjon. AU vil invitere inn politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet til å holde en
presentasjon av strategien.

O-52/21 Diku – blir HK-Dir.
Ny direktør i direktoratet er Sveinung Skule. Det vil bli få merkbare endringer i 2021. Ny
organisasjon skal være klar til 2022. Det vil i løpet av høsten komme mer informasjon om hvordan
det nye direktoratet tenker fagskoleoppgaver organisert.

O-53/21 Presentasjon av ledige studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning.
Kunnskapsdepartementet viser til at det er 5000 ledige fagskoleplasser. Hensikten med
informasjonen var å oppfordre flere studenter til å søke. Dette er misvisende tall som har sin årsak
i at tidspunktene for når fagskolene må melde inn tilbud til Samordna Opptak ikke er synkronisert
med når de får avklart fra fylkeskommunene om de mottar finansiering eller ikke. Det setter
sektoren i et uheldig lys og kan føre til at de øvrige partiene går bort fra støtten til en fremtidig
opptrappingsplan av antall studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. En slik opptrappingsplan
har vært et krav fra Nasjonalt fagskoleråd i flere år. Det bør sendes en formell henvendelse til KD
for å oppklare dette, slik at dette tallet ikke står ubesvart.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
HK-dir er sekretariat for fagskolerådet.
e-post: fagskoleradet@hkdir.no

