
  
Referat: Nasjonalt fagråd for digitale og kreative fag (NFDK), Rådsmøte 4/2022   

Dato: 01/09-22 kl. 13-14  

Sted: Zoom 

Til stede:   

Navn   Organisasjon  

Ernst Sundt  Noroff/FFF 

Aranya Rusli  Fagskolen Kristiania  

Henning Starholm Steen TietoEvry/NHO Abelia 

Jan Helge Viste  GCE Node  

Cathrine Stien DigIn 
   
Forfall:    

Mathias Hilland  ONF  

Kolbjørn Hoseth Fagskolen i Nord/RFF 

Cathrine von Porat Dig-dir (observatør) 

    
Fra sekretariatet: Linda Kjosaas og Fredrik Sagafos (HK-dir) 
  
Møteleder: Ernst Sundt 
Referent: Linda Kjosaas   
 
Gjester: 
Sak D/-15/22 Knut Erik Beyer-Arnesen 
Sak O-17/22 Kjersti Hopland Kvåle  
    

O-13/22 Nytt rundt bordet 
Leder delte sine refleksjoner rundt Tilstandsrapport Høyere Yrkesfaglig Utdanning 2022 og artikkelen 

«Fremtidens kompetanse».  

Det ble også opplyst om at rådsmedlemmet fra RFF, Alf Furland, er byttet ut og at fagrådet vil få inn 

en ny representant fra RFF. 

 

O-14/22 Oppdatering fra Fagskolerådet 
Leder orienterte fra møtet i Fagskolerådet den 7. juni og dro fram saker som er viktige for 

fagområdet, blant annet nytt mandat for fagrådet (ligger på Teams-rommet) og ny rapport fra 

Deloitte om finansieringssystemet som Fagskolerådet har gitt innspill til. 

 

D/V-15/22 Områdeavgrensing – en oppsummering fra Workshop 
Leder oppsummerte resultatet etter Workshop-en rådet holdt i Kristiansand den 9. juni i steden for 

ordinært rådsmøte. Resultatet fra diskusjonene holdt under workshop og fagrådsmøtet, der man fikk 

god hjelp av tidligere nestleder i Nasjonalt Fagskoleråd, Knut Erik Beyer-Arnesen, til å beskrive 

intensjonen med opprettelsen av et fagråd for digitale og kreative fag, er at man må arbeide videre 

https://hkdir.no/rapportar/tilstandsrapport-for-hoeyere-utdanning-2022
https://www.ledernytt.no/fremtidens-kompetanse-med-historien-i-baklomma.6411444-475597.html


med avgrensingen opp mot tekniske fag – særlig IKT-fag. Beyer-Arnesen la vekt på at fagrådene ikke 

skal bidra til silotenkning, men bidra til tverrfaglig samarbeid. 

Vedtak: AU oppretter en arbeidsgruppe som utarbeider en uttalelse fra fagrådet som tas videre med 

de aktuelle fagrådene og Nasjonalt fagskoleråd. 

  

D-16/22 Nasjonale planar  
Det ble nevnt et behov for å utvikle et nytt fagskoletilbud knyttet om mot programutviklerfaget på 

videregående nivå, og stilt spørsmål om dette var noe fagrådet kunne jobbe fram et forslag om. 

Også innen dette fagområdet er det tydelig etterspørsel i bransjen etter fagskoleutdanning, men 

denne utdanningen burde vært mer verdsatt.  

 

O-17/22 Fagskolekonferansen 2021 
HK-dir v/ Kjersti Hopland Kvåle informerte om årets konferanse. Påmeldingen er åpnet og man kan 

melde seg på her: Fagskolekonferansen 2022 (fagskoleradet.no) 

 

  

 

https://fagskoleradet.no/arrangementer/fagskolekonferansen-2022

