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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 07.06.2022 – Referat  

Til stede: 

Tord Hauge NHO Sture Normann Flaaten RFF 

Trine Røssevold NFFL Adeline Berntsen Landro RFF 

Knut Erik Beyer-

Arnesen   

FFF   Thea Tuset   ONF   

Ingrid Paaske 

Gulbrandsen 

Spekter Henning Skau  ONF   

Børre Krudtå KS Kari Olstad  FuN  

Målfrid Rønnevik   NHO   Jan Oddvar Holthe Skolenes 

landsforbund, LO 

Medlemmer:  

Forfall fra Utdanningsforbundet, Virke og LO – vara har ikke anledning. 

Ingrid Paaske Gulbrandsen stiller som vara for Trond Bergene, Spekter.  

 

Observatører:  

Alf Gunnar Furland (NFFM), Ernst Sundt (NFDK), Cathrine Westmork (NFHO) og Fredrik Rene 

Hæren (NFØA), Carl Endre Espeland (HK-dir) 

 

Gjester:  

O-42/22: Oddmund Løkensgard Hoel 

O-43/22: Sveinung Skule 

O-44/22: Pernille Ziegler 

O-48/22: Kjersti Hopland Kvåle 

O-55/22: Else Kathrine Nesmoen 

 

Fra sekretariatet: Margareth Haukås og Linda Kjosaas 

 

Dagsorden    

Sak A -Innkalling – godkjent 

Sak B – Dagsorden – godkjent 

Sak C - Referatet fra rådsmøte 26.04.2022 – godkjent   

 

mailto:fagskoleradet@hkdir.no


3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

HK-dir er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no  

 

 
 

O-42/22 Regjeringens ambisjoner for høyere yrkesfaglig utdanning 

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel orienterte om regjeringens ambisjoner for høyere 

yrkesfaglig utdanning, revidert nasjonalbudsjett og oppfølging av Hurdalsplattformen.  

I tillegg orienterte statssekretæren om arbeidet med utsynsmeldingen, en overordnet og 

retningsgivende behovsmelding. Fremover vil det bli større fokus på prioritering av folk fremfor 

prioritering av penger. Regjeringen fokuserer på et utdanningssystem som dekker hele landet og 

arbeidskraft i distriktet. Fagskolen er god på omstilling og HYU blir sentral i ny 

kompetansereform. I tillegg er tema for første rapport i KBU fagskoler. I arbeidet med 

dimensjonering er det viktig å ikke glemme utdanninger som faller utenfor 

kompetansebehovsanalyser, som kunstutdanninger. Rådsmedlemmene understrekte viktigheten av 

vekst og forutsigbarhet for sektoren.  

 

O-43/22 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, orienterte om 

organiseringen av HK-dir, planer og målsetting for høyere yrkesfaglig utdanning.  

 

O-44/22 Vurdering av målene for driftsmidlene til fagskolene 

Kunnskapsdepartementet ved Pernille Ziegler orienterte om de fire mål for driftsmidlene til 

fagskolene og foreslo følgende endringer i mål 2 og 3:   

Mål 2: Relevante fagskoleutdanninger som svarer på arbeidslivets kompetansebehov 

Mål 3: God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning i hele landet  

 

Rådet ønsker fagskoleutdanninger endret til høyere yrkesfaglig utdanning og god tilgang på 

høyere yrkesfaglig utdanning for hele landet.  

 

O-45/22 Fagskulen Vestland  

Adeline Landro orienterte om hvordan de jobber for å bygge fremtidens fagskule på Vestlandet, 

ambisjoner, organisering og strategien frem mot 2025. Fagskulen har mål om blant annet styrke 

studentdemokratiet og internasjonalisering.  

 

O-46/22 Kompetansepolitisk råd 
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Målfrid Rønnevik orienterte fra første møte i Kompetansepolitisk råd. I møte ble rådet konstituert 

og på agendaen var både utsynsmeldingen og mandat. Rådsmedlemmene diskuterte en utvidelse 

av mandatet og administrativ gruppe utarbeider et forslag til nytt mandat til junimøte.  

 

V-47/22 Distrikstmeldingen   

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtar arbeidsgruppens innspill til Distriktsmeldingen og 

sekretariatet oversender til Kommunal- og distriktsdepartementet med følgende endring:  

En presisering av fordeling av fagskolestudenter mellom offentlige og private fagskoler 

 

O-48/22 Fagskolekonferansen 2022 

Fagskolekonferansen arrangeres 9. og 10. november i Bergen. Kjersti Hopland Kvåle fra HK-dir 

presenterte siste utgave av konferanseprogrammet. Rådet tok saken til orientering. 

 

V-49/22 Høring av rapport om finansieringssystemet for fagskoler  

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd nedsetter en arbeidsgruppe, med sekretærressurs, som utarbeider et 

forslag til høringssvar innen 12. august. Forslaget sendes på innspillsrunden i rådet i perioden 12. 

august – 22. august. Arbeidsgruppen ferdigstiller dokumentet i perioden 22. august – 31. august. 

Sekretariatet leverer høringssvaret innen frist.  

 

O-50/22 Studietur – Nasjonalt fagskoleråd 

Tord Hauge, leder av arbeidsgruppen, informerte om planen for studieturen. 

Årets studietur går til Harstad. Datoene vedtatt er 13. og 14. september, og programmet utarbeides 

i samarbeid med Fagskolen i Nord. Nasjonalt fagskoleråd dekker reise nordover 12. september 

ved behov. Påmelding vil sendes ut i etterkant av møtet og påmeldingsfrist er 1. juli.  

 

V-51/22 Innspill til Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtar forslag til innspill og sender det til EVU-utvalget med 

følgende endring: Stryk «isteden» og sett inn «i tillegg» i setningen: Vi ønsker isteden faste 

utviklingsmidler gjennom høyere tilskuddsnivå til utdanningsinstitusjonene som legger til rette for 

utvikling ved både små og store institusjoner (kapittel 4 i innspillet). 

 

V-52/22 Revidert mandat for nasjonale fagråd  

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd vedtar nytt mandat for fagrådene med følgende endringer:  
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1) «Hvis fagrådet ser seg tjent med en annen sammensetning av leder- og nestledervervet har 

fagrådet anledning til å vedta dette.» - denne sammensetning skal godkjennes av nasjonalt 

fagskoleråd. 

2) «Holde Nasjonalt fagskoleråd orientert om kontakt med politiske myndigheter» - dette punktet 

fjernes.  

 

V-53/22 Utsynsmeldingen 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråds medlemmer sender innspill og kommentarer til 

fagskoleradet@hkdir.no innen 14.juni. Sekretariatet sammenfatter og Nasjonalt fagskoleråds 

representant, Tord Hauge, tar med seg innspillene til meldingen i møte med Kompetansepolitisk 

råd.   

 

O-54/22 Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning deles ut årlig og er på 1 million 

kroner. Prisen skal belønne utdanningskvalitet og en jury nedsatt av HK-dir vurderer 

nominasjoner til prisen. Nasjonalt fagskoleråd er invitert til å stille med en representant i jury for 

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning.  

Arvid Ellingsen er nominert av Nasjonalt fagskoleråd til å sitte i juryen. 

 

O-55/22 Studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning – Ukrainske flyktninger  

Else Kathrine Nesmoen orienterte om HK-dirs arbeid, og at man fremdeles ikke hadde signaler 

om at man ville få midler til å åpne opp for tiltak i HYU. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt antall 

og behov. Det mangler også et europeisk likestillingsprinsipp for utdanning som gjør rekruttering 

vanskelig. Rådet foreslo en pilot, eksempelvis innen IT-fagene. I stedet for å tenke hvordan 

akkurat denne situasjonene kan løses bør det heller være fokus på mer langsiktige løsninger, et 

system som kan bygges opp og ned. Alt etter situasjonene. Kriser bør sees i et større perspektiv.  

 

V-56/22 Høring Forslag til endringer i opptaksforskriften, fagskoleforskriften og 

utdanningsstøtteforskriften for personer med oppholdstillatelse etter utlendingsloven 

kapittel 4  

Vedtak: Nasjonalt Fagskoleråd støtter forslaget og sekretariatet sender inn høringssvar med en 

merknad om manglende økonomisk refusjonsordning for fagskolesektoren. 
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V-57/22 Valg av ny nestleder i nasjonalt fagskoleråd  

Vedtak: Adeline Berntsen Landro velges som ny nestleder i Nasjonalt fagskoleråd. 

 

 

 

Referat slutt. Saker til rådsmøte. 
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