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Permisjon:
Knut Erik Beyer-Arnesen (Annelise Kiønig stilte som vara fram til kl. 10.30).
Forfall:
Adeline Berntsen Landro (vara Gunnbjørg T. Engehagen), Henning Skau (vara Mathias Hillgren),
Børre Krudtå (vara Siri Halsan)
Observatører fra fagrådene:
Alf Gunnar Furland (NFFM), Ernst Sundt (NFDK), Cathrine Westmork (NFHO) og
Ola Småkasin (NFTF)
Gjester:
O-17/22 Cathrine Westmork, NFFHO
O-18/22 Else Kathrine Nesmoen, HK-dir
O-22/22 Katrine Vinnes (Norsk Industri) og Eirik Hågensen (Rektor Fagskolen i Viken)
D-25/22 Else Kathrine Nesmoen, HK-dir
O-27/22 Martin Paulsen, HK-dir
Fra sekretariatet: Margareth Haukås og Linda Kjosaas
Dagsorden
Sak A -Innkalling - godkjent
Sak B – Dagsorden – godkjent, med en sak under eventuelt
Sak C - Referatet fra rådsmøte 25.01.2022 – godkjent med to endringer. Paal endres til Pål og
VoFo endres til FuN.
D-14/22 Rådets prioriteringer 2022-2023
Rådet startet diskusjonen om prioriteringer for perioden 2022-2023. I tillegg til listen med
presenterte punkter ble karriereveiledning, PPU-HYU og synlighet ble trukket frem som viktig.
Til neste rådsmøte utarbeider AU et forslag til prioritering av sakene og en presisering av
aksjonspunkter under de ulike prioriteringene, for lettere kunne måle resultater av rådets arbeid.
V-15/22 Studietur 2022
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Vedtak: Rådet oppretter en arbeidsgruppe for studietur 2022, gruppen utarbeider et forslag til sted
og program. Tord Hauge leder arbeidet. Første møte i arbeidsgruppen planlegges til 24. mars,
klokken 10.00-11.00 i Zoom. Arbeidsgruppens forslag presenteres i rådsmøte 7. juni.
V-16/22 Utvalg for etter- og videreutdanning i barnehage og skole
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til skriftlig
innspill til utvalgets rapport. Forslaget presenteres i rådsmøte 7. juni.
O-17/22 Helsepersonellkommisjonen
Cathrine Westmork, leder i Nasjonalt fagråd for fagskoleutdanning i Helse- og oppvekstfag
(NFFHO), orientert om arbeidet med innspill til Helsepersonellkommisjonen. Arbeidsgruppen
jobber med å gi gode innspill, basert på innspill fra sektoren. Noen av innspillene rettes mot å
anerkjenne høyere yrkesfaglig utdanning som gyldig opp mot sykepleierutdanning, synliggjøring,
bevisstgjøring og oppskalering av relevant utdanning.
O-18/22 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Else Kathrine Nesmoen, HK-dir, orienterte kort om direktoratet, oppgaver og tilskuddsordninger.
Direktoratet har etter hvert mange tilskuddsordninger og jobber med å gjøre dem enkle for
sektoren å forholde seg til. Direktoratet ser også på bransjeprogrammene og mulighet for å gjøre
dem mer forutsigbare og langsiktig. Ny organisering i HK-dir vil være på plass 1. mai og
avdelingene vil bli organisert på tvers av kontorsteder.

V-19/22 Arendalsuka
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd gir AU fullmakt til å gå i dialog med relevante organisasjoner for å
samarbeide om arrangementer for å spre informasjon om høyere yrkesfaglig utdanning og
Nasjonalt fagskoleråd under Arendalsuka.
O-20/22 Batterikompetanse i fagskolen
Katrine Vinnes fra Norsk Industri orienterte om funnene i rapporten BattKOMP –
Kompetansebehov i batteriindustrien. Rapporten viser kartlegging og analyse av
kompetansebehov forbundet med storskala satsing på batteriindustri i Norge. Eirik Hågensen,
rektor ved Fagskolen i Viken, orientere om det første HYU- studiet for batteriindustrien. Tilbudet
er basert på behovene som er beskrevet i rapporten BattKOMP og tilbys i samarbeid med flere
fagskoler, både på norsk og engelsk. Eirik trekker frem langsiktig finansiering av program som
avgjørende for å lykkes.
V-21/22 Nasjonale fagråd – revisjon av mandat
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Vedtak: AU forbereder et forslag til revidert mandat til neste rådsmøte. Saken settes opp som

vedtakssak.
O-22/22 Statsbudsjett
Nasjonalt fagskoleråd spiller inn til statsbudsjett om høsten og til revidert nasjonalbudsjett om
våren. I anledning revidert nasjonalbudsjett deltar Nasjonalt fagskoleråd, ved AU, på høring i
stortinget. Innspillene baseres på rådets tidligere diskusjoner og prioriteringer. Rådsmedlemmene
oppfordres til å ta kontakt om det er andre saker som er viktig å trekke frem.
AU fokuserer på et koordinert og samlet budskap, som vil styrke sektorens posisjon. Relevante
saker å spille in til budsjett er: opptrappingsplan, studentombud og finansiering.
O-23/22 Studentombud
Saken ble trukket pga. forsinkelser med publisering.
O-24/22 Hovedorganisasjonen Virke
Pål Thygesen orientere om Virke, som en norsk hovedsammenslutning for handels- og
tjenestenæringen, og representerer over 24 000 virksomheter med over 280 000 ansatte innen
norsk næringsliv. Virke favner bredt og jobber mye med ideell sektor. Ideell vekst, historisk
pensjon og lignende. Virke bistår medlemmene i å være seriøse arbeidsgivere, med arbeidsrett i
fokus og forhandling av tariffavtale. Det er et mål med likebehandling mellom offentlig og privat.
Virke registrerer automatisering og digitalisering som en megatrend og i kjølvannet økte
kompetanse- og konkurransekrav. Virke har fokus på fleksible tilbud som kan kombineres med
jobb og opptrapping av studieplasser. Oppskaleringen må gjøres i henhold til behovene i
arbeidslivet.

D-25/22 Situasjonen i Ukraina
Rådet diskuterte hvordan høyere yrkesfaglig utdanning kan bidra på utdanningssiden inn mot
Ukraina? I første omgang er det viktig å få avklart hvor mange som kommer, hvem de er og hvilke
kompetanser og behov de har. En mulighet er flere studier på engelsk, i tillegg til et unntak fra
krav om norskkunnskap. I møte med flyktningene er det viktig med å ha fokus på studentvelferd
og et godt samarbeid mellom formelle og uformelle aktører. Sektoren er klar til å bidra der det er
behov.
HK-dir kaller inn til et møte for videre dialog.
D-26/22 NOKUT strategi og lang saksbehandlingstid
NOKUT har startet arbeide med en ny strategi, pga. omorganisering, flytting av oppgaver og
ressurssituasjon internt. NOKUT kan per i dag behandle bare1/3 av akkrediteringssøknadene før
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sommeren. Resten må forskyves til høsten da det kommer en ny utlysningsrunde. Dette får store
konsekvenser for sektoren og fagskolenes samfunnsoppdrag hindres. Kunnskapdepartementet ser
på saken. Rådet ønsker svar på om NOKUTs prioritering rammer andre sektorer i tillegg til HYU.
AU gis fullmakt til å sende en henvendelse til departementet for å løfte problematikken og bidra
med et overblikk på hvordan akkrediteringsbehandlingstiden treffer fagskolen.
O-27/22 Evaluering av fagskolemeldingen - finansieringssystemet
Martin Paulsen (HK-dir) orienterte om Deloittes rapport om finansieringssystemet for fagskolene.
Deloitte konkluderer med noen hovedfunn, herunder formålstjenlige endringer i finansieringen,
for lav finansiering for å sikre kvalitet. m.fl. Deloitte kommer med en rekke forslag med bakgrunn
i hovedfunnene.
Rådet uttrykker bekymring knyttet til manglende kostnadskartlegging, noe som vil føre til
ytterligere forsinkelser i arbeidet med finansiering på reelt kostnadsnivå.

Referat slutt.
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