
 

   

 

 

Rådsmøte nr. 7/2021    

Dato: 26.10.2021, klokken 10.00 – 13.00.  

Sted: Zoom 

Faste saker 

Sak A  Godkjenning av møteinnkalling  Vedtak  

Sak B  Godkjenning av dagsorden  Vedtak  

Sak C  Referat fra rådsmøte 14.09.2021   Vedtak  

  Saksdokumenter:   

1. Protokoll fra rådsmøte 14.09.2021  

 

Ordinære saker 

Start Slutt Totalt Nr.  Tittel Sakstype 

10:00 10:05 00:05  Velkommen og godkjenning av faste saker 
 

10:05 11:05 01:00 D-66/21 Nasjonale fagråd  Diskusjon 

11:05 11:20 00:15 V-67/21 Rådsmøtedatoer 2022 Vedtak  

11:20 11:35 00:15 V-68/21 Nasjonalt fagskoleråd budsjett 2022 Vedtak  

11:35 12:05 00:30  Pause  

12:05 12:10 00:05 O-69/21 HK-dir orienterer Orientering 

12:10 12:20 00:10 O-70/21 Statsbudsjett 2022 og 

regjeringsplattformen 2021-2025 

Orientering  

12:20 12:35 00:15 O-71/21 Kompetansebehovsutvalget 2021-2027 Orientering 

12:35 12:40 00:05 O-72/21 Fagskolestudenter og yrkesskadeerstatning 

i folketrygden 

Orientering 

12:40 12:45 00:05 V-73/21 Kontaktkonferansen for forskning og 

høyere utdanning 2022  

Vedtak 

12:45 12:50 00:05 O-74/21 Fagskolekonferansen 2021 Orientering 

12:50 12:55 00:05 O-75/21 Chain 5 konferansen 2022 Orientering  

12:55 13:05 00:10 V-76/21 Høring – forslag til ny opplæringslov og 

endringer i friskoleloven 

Vedtak 

13:05 13:20 00:15 O-77-21 Utredning av nasjonalt studentombud Orientering 
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Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

HK-dir er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no  

 

 
 

Nasjonalt fagskoleråd 14.09 2021 – Referat 

Til stede:  

Arvid Ellingsen  LO  Margrete M. Ramsdal  FFF  

Knut Erik Beyer-Arnesen  FFF  Trude Tinnlund   LO 

Sonja Lovise Berg Virke  Sture Normann Flaaten  RFF  

Hans Gunnar Hansen RFF  Thea Thuset  ONF  

Bente Søgaard  YS  Henning Skau   ONF  

Jørgen Leegaard  NHO  Liv Overaae  KS  

Trond Bergene Spekter Marthe Dirdal VOFO 

Eva Løveid Mølster   NFFL Siri Halsen (vara) KS 

Målfrid Rønnevik  NHO  Kristin Vik (vara) Utdanningsforbundet 

 

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.  
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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. 

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.  
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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 

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.  

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
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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.  

Referat slutt. Saker til rådsmøte. 

 

D-66/21 Nasjonale fagråd  

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: AU, Arvid Ellingsen 

Dato: 08.10.2021 

Sak: D-66/21 

 

Bakgrunn for saken 

Nasjonalt fagskoleråd skal blant annet arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og 

samarbeide med de nasjonale fagrådene. For kort tid siden ble det etablert to nye. Lederne i de 

nasjonale fagrådene inviteres til rådsmøte for å avklare forventninger mellom Nasjonalt 

fagskoleråd og de nasjonale fagrådene, særlig i forhold til mandat.  

V-67/21 Rådsmøtedatoer 2022 

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: AU, Arvid Ellingsen 

Dato: 14.10.2021 

Sak: V-67/21 

 

Bakgrunn for saken 

AU foreslår en møteplan for 2021, og ber rådet ta stilling til følgende foreslåtte rådsmøtedatoer 

og dato for studietur. I tillegg bes rådet ta stilling til innenlands eller utenlands studietur.   

Møte  Dato   Møteform 

Rådsmøte 1 Tirsdag 25. januar Fysisk 

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
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Rådsmøte 2 Tirs 15. mars Digitalt 

Rådsmøte 3 Tirs 26. april Digitalt 

Rådsmøte 4 Tirsdag 7. juni Digitalt 

Rådsmøte 5+ studietur innenlands   13. og 14. september Fysisk 

Rådsmøte 5+ studietur utenlands   13.-15. september Fysisk 

Rådsmøte 6 Tirsdag 25. oktober Digitalt 

Rådsmøte 7 Tirs 6. desember Fysisk 

 

Forslag til vedtak: Rådet vedtar foreslåtte møtedatoer og møteform.  

 

V-68/21 Nasjonalt fagskoleråd budsjett 2022 

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: AU, Arvid Ellingsen 

Dato: 14.10.2021 

Sak: V-68/21 

 

Bakgrunn for saken 

Rådet starter planlegging av aktiviteter for 2022.  

I 2021 ble ressursene til sekretariatet styrket, og 1 600 000 kr er budsjettert til lønn og sosiale 

kostnader. De økte ressursene brukes blant annet til å støtte arbeidet i de nasjonale fagrådene og til 

å dekke sekretariatsfunksjonen i utvalgte arbeidsgrupper.  

Det kommende året ser ut til å bli et år med muligheter for «normalforbruk» sammenlignet med 

koronaåret og medlemmene bes spille inn aktiviteter som bør prioriteres i kommende år.  

 

Nasjonalt fagskoleråd 2022 – budsjett  

   

Driftsinntekter  
Sum driftsinntekter  kr       3 000 000  

   
Driftskostnader   

Sum lønn og sosiale kostnader  kr       1 600 000  

Studietur  kr          500 000  

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
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Møter og kurs  kr          150 000  

   
   
   
   
Sum andre driftskostnader  kr       2 250 000  

  

Balanse  kr          750 000  

 

 

O-69/21 HK-dir orienterer  

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: HK-dir, Margareth Haukås 

Dato: 14.10.2021 

Sak: O-69/21 

 

Bakgrunn for saken 

1. juli ble Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) etablert. Eksisterende 

strukturer og fordeling av oppgaver vil bestå i de ulike organisasjonene frem til nytt 

organisasjonskart foreligger i starten av 2022. I møte orienteres kort om organisering i HK-dir og 

hvordan direktoratet jobber med oppgavene knyttet til Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale 

fagrådene.  

 

O-70/21 Statsbudsjett 2022 og regjeringsplattformen 2021-2025 

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: AU, Knut Erik Beyer-Arnesen 

Dato: 14.10.2021 

Sak: O-70/21 

 

Bakgrunn for saken 

• Driftstilskuddet øker med 10% fra 1.069.994 til 1.181.527 mill. Mens fellestiltak for 

fagskoler reduseres fra 31,7 mill. til 22,7 mill. Mye av dette grunnet avsluttede prosjekter. 

• Dette medfører ingen videre opptrapping av antall studieplasser utover den opptrappingen 

vedtatt i 2020 og 2021. Den innbygde opptrappingen betyr f.eks. at de som startet opp en 
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2-årig utdanning høsten 2021 vil kunne starte opp et nytt kull i tillegg høsten 2022, men 

fortsatt under forutsetning av bevilgning fra fylkeskommunen. 

• Utviklingsmidlene øker med 5 mill. til 50,7 mill. 

• 22,8 mill. til tiltak som skal bidra til god kunnskap om fagskolesektoren, høy kvalitet i og 

en tilgjengelig og synlig høyere yrkesfaglig utdanning – inkludert studiebarometeret til 

fagskolene og en ny forsøksordning med to studiesenter for framragende høyere 

yrkesfaglig utdanning 

• Bransjeprogrammene videreføres med 60 mill. 8 videreføres, 2 fases ut (Industri/bygg og 

helse) og et nytt etableres. 

• 149,5 mill. kroner på fleksibel utdanning. Det er nesten 50 mill. kroner mer enn i 2021. 

Beløpet inkluderer penger til distriktsprogrammet og ordningen for studiesenter på 40 mill. 

Dette er midler som vil være tilgjengelig for utdanning på både fagskoler, høyskoler og 

universiteter. 

 

I regjeringsplattformen skal høyere yrkesfaglig utdanning styrkes. Fagskolene skal gi høyere 

yrkesfaglig utdanning av høy kvalitet og være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- 

og høgskoleutdanning. Regjeringen vil gi fagskoleutdanningene en viktigere rolle i arbeidet med 

livslang læring og jobbe for et tett samarbeid mellom fagskolene og partene i arbeidslivet. 

Regjeringen vil prioritere utvikling av kvalitet og tilbud for å møte framtidens kompetansebehov.  

Regjeringen vil:  

• Gjennomføre en opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd 

med arbeidslivets behov.  

• Styrke finansieringen av fagskolene slik at utdanningene kan utvikles og egenbetalingen 

reduseres, og gjennomgå dimensjoneringen i fagskolesektoren for å sikre hele landet 

relevante utdanningstilbud av god kvalitet.  

• Gi fagskolelærerne bedre muligheter til å utvikle sin pedagogiske kompetanse.  

• Opprette et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene.  

• Starte opp flere bransjeprogram og etter- og videreutdanningstilbud som tar i bruk 

kapasiteten og kompetansen i fagskolene.  

  

O-71/21 Kompetansebehovsutvalget 2021-2027 

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: Bente Søgaard 

Dato: 14.10.2021 

Sak: O-71/21 

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
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Bakgrunn for saken 

Kompetansebehovsutvalget (KBU) har siden 2017 arbeidet med å frembringe og systematisere 

kunnskapsgrunnlaget for Norges fremtidige kompetansebehov. Arbeidet har i stor grad tatt 

utgangspunkt i nasjonal og internasjonal forskning. I alt tre rapporter er lagt frem for 

Kunnskapsdepartementet. KBU videreføres fra 2021 til 2027. Utvalget skal bruke mer tid på 

analyser og peke på utfordringer. Fremtiden er vanskelig å forutse. Utvalget skal derfor også 

beskrive dilemmaer ved vurdering av fremtidige kompetansebehov. 

Formålet med KBU er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige 

kompetansebehov. Dette skal danne grunnlag for planlegging og strategiske 

kompetansebeslutninger – for både myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt. Bente 

Søgaard, spesialrådgiver i YS, er medlem i utvalget og orienterer om KBU generelt, om planer for 

kommende rapporter, og om fagskolens plass i denne sammenheng.  

 

O-72/21 Fagskolestudenter og yrkesskadeerstatning i folketrygden  

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: AU, Knut Erik Beyer-Arnesen 

Dato: 14.10.2021 

Sak: O-72/21 

 

Bakgrunn for saken 

AU har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet om hvorvidt fagskolestudenter er omfattet av 

ordningen med yrkesskadeerstatning i folketrygdloven. Dette etter en henvendelse fra Fagskolen i 

Rogaland. Kunnskapsdepartementet kom med følgende tilbakemelding:  

Yrkesskadeerstatning er regulert i lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven), 

kapittel 13. Folketrygdloven forvaltes av Arbeids- og Sosialdepartementet og Arbeids- og 

velferdsetaten. Arbeids- og sosialdepartementet opplyser at det er etatens forståelse at når en 

fagskole er eid av det offentlige, så vil elevene være yrkesskadedekket etter reglene i 

folketrygdloven § 13-10 første ledd bokstav a. Hvis fagskolen er privateid, kommer bestemmelsen 

i bokstav b til anvendelse, og det må avklares om skolen mottar statsstøtte eller har eksamensrett. 

Det følger av fagskoleloven at skoler som kalles fagskoler skal ha enten eksamen eller ekstern 

vurdering. Ut fra dette er det etatens vurdering at elever ved fagskolene som hovedregel vil være 

yrkesskadedekket. 
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Arbeids- og sosialdepartementet opplyser videre at skolelever og studenter ikke er omfattet av lov 

om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 (yrkesskadeforsikringsloven) som forvaltes av 

Justis- og beredskapsdepartementet. Lovavdelingen har i flere uttalelser slått fast at elever og 

studenter som er utplassert i arbeidslivet, skal anses som arbeidstakere med pliktig 

yrkesskadedekning for den tiden disse utfører arbeid på en arbeidsplass, selv om elever og 

studenter generelt ikke omfattes av loven, jf. uttalelser av 19. februar 1991, 1. desember 1998 og 

15. april 2002. Lovavdelingen påpeker også at det er den virksomheten der en elev eller student 

utfører arbeidet som regnes som arbeidsgiver, ikke undervisningsinstitusjonen. 

 

V-73/21 Kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning 2022  

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: AU, Arvid Ellingsen 

Dato: 08.10.2021 

Sak: V-73/21 

 

Bakgrunn for saken 

Kontaktkonferanse for forskning og høyere utdanning 20202 arrangeres i Oslo tirsdag 11. januar 

neste år. Forsknings- og høyere utdanningsministeren inviterer styreleder, rektor og direktør (inntil 

tre personer) ved de statlige universitetene og høyskolene, en representant fra ledelsen ved de 

institusjonsakkrediterte private høyskolene, representanter for fagskole-sektoren og medlemmer 

fra Forskningsinstituttenes Fellesarena til konferansen. I tillegg inviteres sentrale virksomheter og 

organisasjoner i sektoren til å delta med en representant hver.  

 

Invitasjon og program vil bli sendt ut senere, men hold gjerne av datoen nå. Invitasjon til 

påmelding blir sendt på et senere tidspunkt. 

 

Kunnskapsdepartementet har vurdert det slik at Fagskolerådet kan stille med inntil fem personer. 

ONF får to plasser og fylkeskommunene får ansvaret for å organisere deltagelse fra fagskolene, 

der det er satt av i overkant av 40 plasser.  

 

Forslag til vedtak: Nasjonalt fagskoleråd deltar med følgende personer xxx på kontaktkonferansen 

2022.  
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O-74/21 Fagskolekonferansen 2021  

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: HK-dir, Kjersti Hopland Kvåle 

Dato: 08.10.2021 

Sak: O-74/21 

 

Bakgrunn for saken 

Fagskolekonferansen 2021 gjennomføres 9. – 10. november 2021 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Det vil 

også være mulig å følge konferansen digitalt der alle innlegg i plenum blir strømmet. Det er gledelig med 

stor interesse for konferansen med over 330 påmeldte så langt, hvorav 280 deltar i Lillestrøm. 

Programmet er utarbeidet i samarbeid med referansegruppen og det har vært gjennomført tre 
arbeidsmøter med gruppen. En viktig tilbakemelding fra referansegruppen er å benytte konferansen som 
en arena for erfaringsdeling med aktører fra fagskoler, studenter og fra arbeidslivet. Vi har hatt som mål å 
utarbeide et program på bakgrunn av dette ved å invitere fagskoler til å dele sine erfaringer.  
 

Lenke til arrangementssiden: https://hkdir.no/arrangement/fagskolekonferansen-2021 

  

 

O-75/21 Chain 5 konferansen 2022  

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: AU, Knut Erik Beyer-Arnesen 

Dato: 14.10.2021 

Sak: O-75/21 

 

Bakgrunn for saken 

Nasjonalt fagskoleråd har tatt på seg ansvaret for å arrangere CHAIN5 sin årskonferanse 9. -11 

mars 2022, hos Fagskolen Kristiania i Oslo. Programmet vil bestå av faglige og sosiale aktiviteter 

i tillegg til mulighet for en bonus helg på Geilo. Det vil være fire hovedspor som dekker utdanning 

på nivå 5 i kvalifikasjonsrammeverket, planer og muligheter for nær fremtid, partenes rolle og 

internasjonalt samarbeid. Kunnskapsministeren har takket ja til å åpne konferansen. 
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Det legges opp til hybride løsninger med mulighet til å delta uten å reise til Oslo. 

Arbeidsgruppen jobber med å få på plass detaljer i programmet som innledere og andre 

bidragsytere, i tillegg finansiering. Fagskolerådet har sendt en søknad til KD om økonomisk støtte 

til konferansen. 

 

V-76/21 Høring – forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven  

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: Arbeidsgruppen ved Bente Søgaard, Sture Normann Flaaten og Thea Tuset 

Dato: 14.10.2021 

Sak: V-76/21 

 

Bakgrunn for saken 

Nasjonalt fagskoleråd har vedtatt og svare på høring om forslag til ny opplæringslov og endringer 

i friskoleloven. Arbeidsgruppen har gjennomgått rådets høringssvar på NOU 2019: 23 Ny 

opplæringslov og sammenholdt med “Forslag til ny opplæringslov” som nå er på høring.  

Rådet hadde to punkter om; Forankring av trepartssamarbeid, og på Statlig oppnevnte råd, utvalg, 

klagenemnder og læreplangrupper.  Slik arbeidsgruppen leser foreliggende lovforslag, er 

punktene, med unntak av læreplangrupper, ivaretatt i kap. 8. Arbeidsgruppens vurdering er at det 

ikke er nødvendig med lovfesting av læreplangrupper da dette ligger under 

utdanningsdirektoratets mandat å nedsette.  

 

Rådet hadde et punkt om Rett til videregående opplæring om rett til påbygg til studiekompetanse 

etter bestått fag-/svennebrev. Dette er ivaretatt i kap. 5.  

 

Rådet hadde et punkt om Videregående opplæring i bedrift om lov- og forskriftsfesting av 

vedtakskompetanse for y-nemndene. I § 8,2 står det nå: “Den faglige vurderingen til y-nemndene 

skal veie tungt”. Arbeidsgruppen mener at denne formuleringen ivaretar rådets forrige innspill på 

en tilfredsstillende måte. (NB Forskriftene til loven er ikke utarbeidet og derfor heller ikke på 

høring nå.)  

 

Arbeidsgruppen vil imidlertid påpeke at det ligger to ulike forslag til tekst på §§ 7.5 og 7.6. Rådet 

bør vurdere om det skal kommenteres på om det i loven skal stå om opplæringskontorer skal 

kunne godkjennes som lærebedrift eller ikke.  
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Rådet hadde et punkt om grunnskole- og vg-opplæring for voksne. Arbeidsgruppen mener at dette 

er ivaretatt i §18,3, 4.avsnitt “... velje vidaregåande opplæring etter kap 5”. (Kap.5 som omhandler 

ordinær rett til vg-opplæring.)  

 

Arbeidsgruppens konklusjon:  

Punktene rådet spilte inn i forrige høringsrunde er godt ivaretatt i foreliggende høring, og gruppen 

ser derfor ikke behovet for å skrive et omfattende høringssvar.  

 

O-77/21 Nasjonalt studentombud   

Til: Nasjonalt fagskoleråd  

Fra: HK-dir, Anders Alvsåker Didriksen 

Dato: 20.10.2021 

Sak: O-77/21 

 

Bakgrunn for saken: 

• HK-dir fikk i juli informasjon om at det ville komme et oppdrag fra KD om å foreta en 

utredning av studentombud-ordningen med vekt på en kartlegging om hvordan ordningen 

fungerer i dag. Basert på tilbakemeldingen også en vurdering av behovet for et nasjonalt 

studentombud. HK-dir mottok formelt oppdraget 18.oktober. 

• HK-dir lyste ut et oppdrag på dette, og for kort tid tilbake fikk et analyseselskap kontrakt 

på å gjennomføre et oppdrag med frist fram til 1. mars, hvoretter HK-dir skulle bearbeide 

informasjonen og legge fram en rapport 1. mai. 

• I lys av Hurdalsplattformen har arbeidet til analyseselskapet blitt stilt i bero, mens HK-dir 

sonderer med KD om en eventuell endring av oppdraget. HK-dir forventer en avklaring 

mest sannsynlig i løpet av dagen i dag, og vil deretter gi klarsignal for analyseselskapet å 

igangsette arbeidet. 

• KD er opptatt av å få et godt kunnskapsgrunnlag mht hvordan ordningen fungere i dag, og 

det vil derfor uansett bli igangsatt en kartlegging. Det legges opp til at dette gjøres 

gjennom fagskoleorganisasjonene, som også vil bli invitert til intervjuer. Under møtet 

konkluderte HK-dir at også ONF burde være med i denne innledende fasen, i stedet for i 

en senere fase som opprinnelig var tiltenkt. Dette bl.a. fordi ONF sitter på en bredere 

oversikt, som også skal kunne inkludere mange av de få fagskolene som ikke er organisert. 
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• HK-dir avventer nærmere tilbakemelding fra KD, men er innstilt på at oppdraget vris mot 

en faktisk opprettelse av et Nasjonalt studentombud, og hvor temaer som organisering, 

plassering og finansiering blir relevant. 

• HK-dir vil gjennomføre oppdraget innenfor de tidsfrister KD setter. 
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