
 

   

 

 

Nasjonalt fagskoleråd 25.01.2022 – Referat 

Til stede:  

Arvid Ellingsen   LO   Jan Oddvar Holthe / Benedikte 
Sterner 

LO  

Knut Erik Beyer-Arnesen   FFF   Sture Normann Flaaten   RFF   

Pål Thygesen Virke   Thea Tuset   ONF   

Adeline Berntsen Landro   RFF   Henning Skau  ONF   

Bente Søgaard/Jill Hellen  YS   Tormod Korpås Utdanningsforbundet 

Tord Hauge NHO Kari Olstad  FuN  

Trond Bergene  Spekter  Thea Forsberg  KS  

Trine Røssevold  NFFL  Børre Krudtå KS 

Målfrid Rønnevik   NHO   Heidi Møller Strand FFF 

 

Observatører fra fagrådene:  

Alf Gunnar Furland (NFMF), Ernst Sundt (NFDK), Cathrine Westmork (NFHO) og  

Ola Småkasin (NFTF) 

Gjester: 

O-09/22 Anne-Cathrine Hjertaas, KD 

O-10/22 Øystein Lund, NOKUT 

 

Fra sekretariatet: Margareth Haukås og Linda Kjosaas 

 

Dagsorden    

Sak A -Innkalling - godkjent  

Sak B – Dagsorden – godkjent, med to saker under eventuelt, sikkerhet og beredskap og 

revidering av redskapsemner og LØM 

Sak C - Referatet fra rådsmøte 07.12.2021 – godkjent 

 

V-01/22 Konstituering av nytt Nasjonalt fagskoleråd 2022-2023 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd oppnevner Tord Hauge (NHO) som leder og Sture Normann 

Flaaten (RFF) som nestleder for perioden 2.01.2022-21.12.2023.     

 

O-02/22 Sekretariatet til Nasjonalt fagskoleråd - en presentasjon 

Sekretariatet orienterer kort om arbeidet med å tilrettelegge for rådets aktiviteter i tråd med 

mandat og budsjett.  

 

O-03/22 Retningslinjer for rådsarbeid 

Sekretariatet gjennomgikk retningslinjer og prosedyrer for rådsarbeid.  

Dokumentene er publisert på rådets nettside: www.fagskoleradet.no/section4  

 

O-04/22 Regnskap Nasjonalt fagskoleråd 2021  

AU orienterte kort om rådets regnskap for 2021. Totale utgifter var 3 209 997 kroner.  

https://fagskoleradet.no/om-nasjonalt-fagskoleraad#content-section-4
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Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

HK-dir er sekretariat for Fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no  

 

 
 

 

O-05/22 Årsrapport Nasjonalt fagskoleråd 2021  

AU orienterte om rådets arbeid 2021. Flere av prioriteringene for 2021 vil være aktuell også i 

kommende periode.  

 

O-06/22 Samfunnsøkonomisk analyse – Dimensjonering av utdanningstilbudet 

Tord Hauge (NHO) orienterte om oppdraget. Samfunnsøkonomisk analyse har sett på 

dimensjonering av utdanningene og på mekanismer og systemer for dimensjonering. 

Fagskolesektoren kommer godt ut i rapporten.  

 

O-07/22 Utvalg for etter- og videreutdanning i barnehage og skole 

Utvalgsleder, Sølvi Mausethagen orienterte om arbeidet med etter- og videreutdanning i 

barnehage og skole. Utvalget skal levere en rapport 1. oktober 2022. Fagskolerådet spilte inn 

nettpedagogikk som et perspektiv å ta med i det videre arbeidet, i tillegg til kortere og fleksible 

studieprogram som kan senke terskelen for deltakelse. Videre er det viktig at fagskolene 

inkluderes på lik linje med universitet og høyskole.  

 

Sekretariatet deler rådets rapport om pedagogisk utdanningstilbud med utvalget.  

Rådet følger arbeidet videre.  

 

V-08/22 Distriktsmeldingen  

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd oppretter en arbeidsgruppe som kobler seg på arbeidet med 

meldingen og utarbeider et skriftlig innspill.  

 

O-09/22 Prosesser og prioriterte saker - Kunnskapsdepartementet 

Anne-Cathrine Hjertaas orienterer om prioriterte prosesser og saker i Kunnskapsdepartementet. 

Sektoren er i vekst og i statsbudsjettet er det satt av midler til to sentre for fremragende høyere 

yrkesfaglig utdanning og økte utviklingsmidler. Kunnskapsdepartementet ser frem til dialog og 

innspill fra rådet i forbindelse med evalueringen av fagfolk for fremtiden, 

datarapporteringsprosjektet og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.   

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
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Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

HK-dir er sekretariat for Fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no  

 

 
 

Det er viktig at rådet fortsetter å gi godt begrunnete råd til departementet og 

Kunnskapsdepartementet ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.  

 

O-10/22 Prosesser og prioriterte saker - NOKUT 

Øystein Lund orienterte om prioriterte prosesser og saker i NOKUT.  

Fremover vil NOKUT utarbeide en ny strategi og Fagskolerådet er en viktig samtalepartner. Det 

kommer endringer i lov og forskrifter og NOKUT planlegger pilottilsyn til pilotutdanning, med 

fokus på studiekvalitet og økonomi og styring i samme prosess. Dette for å synliggjøre klassiske 

problemstillinger og hva flere bør har kunnskap om. NOKUT vil i løpet av året åpne flere tilsyn for 

å se på systematisk kvalitetsarbeid, og for å øke andelen fagområdegodkjenning (på sikt 

institusjonsakkreditering). NOKUT har et langsiktig mål om å legge om akkrediteringsregime, 

men vekst i sektoren og reduserte ressurser til drift gjør at saksbehandlingstiden har økt og det 

er ventelister.  

 

 Flere medlemmer i rådet uttrykte bekymring knyttet til NOKUTs ressurssituasjon.  

 

V-11/22 Seminar for nasjonale fagråd 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd støtter forslaget om å arrangere et seminar for de nasjonale 

fagrådene, høsten 2022. Sekretariatet oppretter en referansegruppe som utarbeider et program 

med en faglig tilnærming.  

 

O-12/22 CHAIN5 konferansen 2022 

Nasjonalt fagskoleråd skal arrangere CHAIN5 årskonferansen hos Fagskolen Kristiania i Oslo. På 

grunn av pandemien flyttes arrangementet til 21. – 23. september 2022, Oslo. 21. september er en 

pre-konferansedag. Nasjonalt fagskoleråd sender en ny henvendelse til Forsknings- og høyere 

utdanningsminister om å åpne konferansen.  

 

Eventuelt 

 

V-13/22 - Sikkerhet og beredskap 

I rådsmøte 14.09 vedtok rådet å etablere en arbeidsgruppe som skal se på sikkerhet og beredskap i 
fagskolen. Det er kun meldt inn to personer til arbeidet.  
 

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
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Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

HK-dir er sekretariat for Fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no  

 

 
 

Vedtak: sekretariatet sender ut en ny henvendelse til rådsmedlemmene. Arbeidsgruppen starter arbeidet 
og kobler på ressurspersoner etter behov.  

O-13/22 - Revidering av redskapsemner og LØM 

Nasjonalt fagskoleråd har bevilget kroner 500 000,- til revidering av redskapsemner og LØM i 2022 og 

arbeidet med å nominere personer til arbeidet starter i disse dager. Det rekrutteres deltakere til 

arbeidsgrupper og referansegrupper. I arbeidsgruppene vil det være fire medlemmer, tre fagpersoner og 

en arbeidslivsrepresentant. Arbeidet estimeres ferdigstilt til uke 49.  

 

Referat slutt.  
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