
 

   

 

Nasjonalt fagskoleråd 14.09.2022 – Referat  

Til stede: 

Tord Hauge NHO Hanne Børrestuen KS 

Adeline Berntsen Landro RFF Jill Hellem YS 

Knut Erik Beyer-

Arnesen   

FFF   Thea Tuset   ONF   

Trude Tinnlund LO Henning Skau  ONF   

Trond Bergene Spekter Kari Olstad  FuN  

Målfrid Rønnevik   NHO   Siri Halsan KS 

Trine Røssevold NFFL Anneliese Kiønig FFF 

Kristin Bødtker Walstad Virke Harry Arne Haugen RFF 

 

Forfall:  

Arvid Ellingsen, LO, Tormod Korpås (Utdanningsforbundet), Heidi Møller-Strand (FFF), Ketil 

Solbakken (RFF) 

 

Observatører:  

Ernst Sundt (NFDK), Cathrine Westmork (NFHO) og Fredrik Rene Hæren (NFØA), Anja 

Johansen (FFF), Inger Marie Aarre (ONF), Finn Jacobsen (ONF), Tom Alexander Østensen 

(ONF), Else Kathrine Nesmoen (HK-dir) 

 

Gjester:  

D-58/22 Levekårsundersøkelsen: Maja-Lisa Lervåg (SSB) 

 

Fra sekretariatet: Margareth Haukås og Linda Kjosaas 

 

Dagsorden    

Sak A -Innkalling – godkjent 

Sak B – Dagsorden – godkjent 

Sak C - Referatet fra rådsmøte 07.06.2022 – godkjent   

 

D-58/22 Levekårsundersøkelsen 

Maj-Lisa Lervåg innledet om levekårsundersøkelsen med spesielt fokus på studenter i høgare 

yrkesfagleg utdanning. Det er 10 år siden forrige runde og fagskolestudenter er representert med 

2000 studenter i undersøkelsen. Svarprosenten var på 70,2 prosent. Tema for undersøkelsen er 

studieforhold, helse, bolig, jobbsituasjon og økonomi. Undersøkelsen viser blant annet at det 

økonomiske bildet for studenter er alvorlig. Det er en større andel fagskolestudenter som har 

problemer med å betale regninger enn studenter i universitet og høyskole. Dette er noe rådet må ha 

fokus på fremover 

 

O-59/22 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

Fagskolen i Nord og Noroff presenterte sine erfaringar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og 

innplassering av høgare yrkesfagleg utdanning. Begge skisserer flere store utfordringer. Maritime 

utdanninger er styrt av internasjonale konvensjoner og standarder som underkjennes i Norge. 
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Kvalifikasjonsrammeverket gjør at fagskolen ikke kan tilby utdanningen næringslivet trenger, 

siden det er låst til ett nivå (Nivå 5). Personer med norske nivå 5.2 kvalifikasjoner må konkurrere 

med utenlandske aktører innplassert på nivå 6 og 7 dokumentasjon på samme utdanning. I tillegg 

ble det trukket frem problemstillinger som annerkjennelse, akademisk verdi og 

samfunnsøkonomisk verdi. En klar oppfordring er å jobbe samlet for å få endret 

kvalifikasjonrammeverket slik at utdanninger kan innplasseres etter innhold og ikke etter 

institusjon.  

 

O-60/22 Voksenopplæringsforbundet (VOFO) / Fleksibel utdanning Norge (FuN) 

Kari Olstad presenterte Fleksibel utdanning Norge (FuN) og Voksenopplæringsforbundet 

(VOFO). FuN jobber for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle uavhengig av bosted, 

livssituasjon og individuelle behov og har et bredt spekter av medlemmer. VOFO er 

studieforbundenes interesseorganisasjon med hovedformål å styrkes studieforbundenes 

rammevilkår i arbeid med å gi voksne læringsmuligheter.  

 

D-61/22 Utvikling av læremidler 

Thea Tuset (ONF) informerte om mangel på lærebøker og undervisningsmateriell i høyere 

yrkesfaglig utdanning. Rådet diskuterte muligheter for å få på plass flere tilpassede læremidler i 

høyere yrkesfaglig utdanning. En mulighet er digitale læremidler og starte med de store 

studentgruppene. De nasjonale fagrådene oppfordres til å se på hvordan de kan tilnærme seg 

teamet. 

 

O-62/22 Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023 

Tord Hauge orienterer om invitasjon fra Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023. 

Høgskolen i Innlandet i samarbeid med ICDE, arrangerer 15. – 17. februar 2023 den tredje 

internasjonale konferansen med «Lifelong Learning for Lifelong Employability» som tema. 

Nasjonalt fagskoleråd er samarbeidspartner for konferansen.  

 

O-63/22 Kompetansepolitisk råd  

Tord Hauge orienterer fra møte i Kompetansepolitisk råd 16.06. Rådet består av mange ulike 

aktører og jobber med å finne form og retning for arbeidet. Hovedtema for møte var 

utsynsmeldingen. Meldingen skal ikke inneholde tiltak, men vil si noe om prioriteringer.  

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
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Rapporter fra Kompetansebehovsutvalget skal danne grunnlag for melding. Rådet opplever skille 

mellom kompetansebehovsutvalget og utsynsmeldingen som uklart.  

 

D-64/22 Statsbudsjettet  

Tord Hauge innleder til diskusjon om rådets innspill og fokusområder til statsbudsjett. Saken tas 

opp som en forberedelse til publisering av statsbudsjettet 2023, 6. oktober 2022. Rådet vil jobbe 

videre med studieplasser som første prioritering, i tillegg til studentombud og studentøkonomi. 

Rådet er forberedt på at det vil komme forslag til kutt.  

 

O-65/22 Finansieringssystemet i høyere yrkesfaglig utdanning  

Nasjonalt fagskoleråds arbeidsgruppe for finansieringssystemet i høyere yrkesfaglig utdanning 

utarbeidet et forslag til høringssvar. Forslaget har vært på innspillsrunde i rådet i og ble levert i 

henhold til fristen. Høringssvaret ligger her: Høring av rapport om finansieringssystemet for 

fagskoler - regjeringen.no. Rådet tok saken til orientering.  

 

O-66/22 CHAIN5 – konferanse i Oslo  

Knut Erik Beyer Arnesen orienterer kort om siste nytt i forberedelsene til CHAIN5 konferansen i 

Oslo 21-23. september. Det er stor interesse og så langt 140 påmeldte til konferansen. Det er lagt 

spesiell vekt på interessentene i fagskolesektoren, LO, NHO, HK-dir og NOKUT er sentrale 

aktører i programmet.  

 

O-67/22 Arendalsuka 

Nasjonalt fagskoleråd deltok på Arendalsuka, som inneholdt mange møter og aktiviteter knyttet til 

høyere yrkesfaglig utdanning. Tord Hauge orienterer fra Arendalsuka og meddelte stor interesse 

for  høyere yrkesfaglig utdanning. Nasjonalt fagskoleråd deltok i en debatt sammen med blant 

annet LO, ledet av Røe Isaksen.   

 

O-68/22 Høring nasjonale planer for redskapsemnene 

Den 21. august åpnet høringsrunden for redskapsemnene: realfaglig redskap, yrkesrettet 

kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) og sektoren har mulighet til å 

komme med skriftlige innspill til og med den 30. september. Sekretariatet oppfordrer 

rådsmedlemmene til å ta en aktiv rolle og spre informasjon om arbeidet i sine kanaler.  

 

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horin-om-fagskoler/id2908691/?uid=db847437-fdf2-46f4-9b5d-c388c8fe0467
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horin-om-fagskoler/id2908691/?uid=db847437-fdf2-46f4-9b5d-c388c8fe0467
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V-69/22 Nominasjon av kandidater til NOKUT – styret for perioden 2023-2026 

Vedtak: Forslag til kandidater sendes til sekretariatet (fagskoleradet@hkdir.no) innen 23. 

september. AU får fullmakt til å fatte endelig beslutning om hvem som nomineres.  

 

NHO fremmer Svein Harald som kandidat (gjenvalg).  
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