
 

   

 

 

Referat 25.10.2022    

Til stede: 

Tord Hauge NHO Thomas Volden Åse KS 

Ketil Solbakke RFF Einar Hanisch YS 

Anja Johansen   FFF   Thea Tuset   ONF   

Arvid Ellingsen LO Henning Skau  ONF   

Trond Bergene Spekter Marthe Dirdal  FuN  

Målfrid Rønnevik   NHO   Siri Halsan KS 

Trine Røssevold NFFL Heidi Møller-Strand FFF 

Kristin Bødtker Walstad Virke Kristin Vik Utdanningsforbundet 

Jan Oddvar Holthe LO   

 

Forfall:  

Tormod Korpås (Utdanningsforbundet), Hanne Børrestuen, Børre Krudtå,  

 

Observatører:  

Fredrik Rene Hæren (NFØA), Ole Kristian Thoresen (NFTF), Ernst Sundt (NFDK) 

 

Gjester:  

O-79/22 Nasjonale planer - høringer: Kjerstin Bruvold Klokkeide (HK-dir) 

 

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   

 

O-70/22 Statsbudsjettet 2023  

Nasjonalt Fagskoleråd deltar i høring hos Utdannings og forskningskomiteen på stortinget 

Høringene er 24.-25. oktober. Forslag til statsbudsjett er en økning på 500 studieplasser, ingenting 

på studentombud eller studiestøtte. I høringen Nasjonalt fagskoleråd adresserte behovet for at 

regjeringen forholder seg til den omtalte opptrappingsplanen i Hurdalsplattformen, det sterke 

behovet for finansiering av nasjonalt studentombud og at Nasjonalt Fagskolerådet mener 

studiestøtten burde heves. I tillegg belyste Nasjonalt fagskoleråd øvrige saker som over tid har 

vært viktig for fagskolesektoren.  

 

Innspill fra rådet var å nevne spesifikt saksbehandlingstidene i NOKUT, samt behovet for både en 

langsiktig og en kortsiktig løsning. 

 

Sekretariatet deler høringsinnspillet med rådsmedlemmene.  
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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-71/22 Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)/ Kristne Friskolers Forbund (KFF) 

Trine Røssevold presenterte Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)/ Kristne Friskolers 

Forbund (KFF). NFFL er en interesseorganisasjon for ideelle, frittstående skoler i Norge og KFF 

samler de fleste kristne friskoler, fagskoler og kristne høgskoler i Norge. Organisasjonene deler en 

plass i Nasjonalt fagskoleråd. NFFL er opptatt av å fremme kunnskap om ideelle skoler, sikker 

drift og definisjonen av en privatskole. De mest aktuelle sakene er evalueringen av 

finansieringssystemet og innstramming av regelverk kap. 6A.  

V-72/22 Rådsmøter 2023 

Vedtak: rådsmedlemmene vedtar følgende møtedatoer for 2023.  

Møte   Dato    Møteform  

Rådsmøte 1 + workshop Tirsdag 24. januar  Fysisk  

Rådsmøte 2  Tirs 14. mars  Digitalt  

Rådsmøte 3  Tirs 25. april  Digitalt 

Rådsmøte 4  Tirsdag 6. juni  Digitalt  

Rådsmøte 5+ studietur innenlands    12. - 13. september  Fysisk  

Rådsmøte 5+ studietur utenlands    12.- 14. september  Fysisk  

Rådsmøte 6  Tirsdag 24. oktober  Digitalt  

Rådsmøte 7  Tirs 5. desember  Fysisk  

 

D-73/22 Nasjonalt fagskoleråd - Budsjett 2023  

Rådet diskuterte mulige aktiviteter for 2023 og følgende forslag ble fremmet:  

- En budsjettpost med midler til utredninger og analyse (t.d. historisk kunnskapsgrunnlag 

om sektoren, analyse av konsekvensen av tilskuddene, analyser som kan gi 

kunnskapsgrunnlag til utsynsmeldingen 

- Samling for fagrådene i forkant av Fagskolekonferansen 2023 

- Eget arrangement for Fagskolerådet 

 

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  

 

 
 

D-74/22 Høringsarbeid   

Rådet diskuterte endringer i retningslinjer for høringer og konkluderte med at Nasjonalt 

Fagskoleråd «kan trekke inn representanter fra de nasjonale fagrådene». Retningslinjen diskuteres 

med fagrådene og settes opp som vedtakssak i neste rådsmøte 

O-75/22 Julemiddag 

Neste rådsmøte avsluttes med julebord Oslo gamle rådhus fra klokken 16.30 – 20.00. I tillegg til 

rådsmedlemmene sender AU invitasjon til politisk ledelse, Kunnskapsdepartementet, lederne i de 

faglige rådene og HK-dir, les hele invitasjonen vedlagt denne saken.  

 

V-76/22 Kompetansepolitisk råd – innspill til utsynsmeldingen  

Utsynsmeldingen var tema i møte 16. juni, og i etterkant av møtet sendte medlemmene sine 

innspill til Kunnskapsdepartementet. KD ber nå om ytterligere innspill til arbeidet. 

 

Innspill fra rådet:  

- Man bør være mer konkret på hva som skal til, og eksempelvis nevne omfordeling mellom 

UH og HYU i finansieringssystemet og dimensjonering. Vurdere å ta med forslag om å 

utrede hvordan den yrkesfaglige veien kan styrkes med konkrete virkemidler. 

- En forutsetning for vekst er å styrke rådgivertjenesten da HYU fortsatt er lite kjent. 

 

Vedtak: Innspillene tas med i arbeidet, og man ber medlemmer som har videre innspill om å sende 

dette inn til sekretariatet innen fredag den 29. oktober. 

 

V-77/22 Kontaktinformasjon  

Vedtak: rådsmedlemmene samtykker til å dele e-post på rådets nettside. Medlemmene bes ta 

kontakt med sekretariatet hvis de ønsker å trekke samtykket.  

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  

 

 
 

O-78/22 Fagskolekonferansen 2022 

Margareth Haukås orienterte om Fagskolekonferansen som arrangeres i Bergen, 9. og 10. 

november. Det er 230 påmeldte. I programmet er det ulike faglige poster og tid til mingling. Les 

meir om konferansen her: Fagskolekonferansen 2022 (fagskoleradet.no) 

 

 

O-79/22 Nasjonale planer – høringer  

Kjerstin B. Klokkeide orienterer om rutine for høring av nasjonale planer. Rådet diskuterte årsak 

til få høringssvar fra fagskolene, og det ble nevnt at noen fagskoler kan være små og har lite 

kapasitet. 

mailto:fagskoleradet@hkdir.no
https://fagskoleradet.no/arrangementer/fagskolekonferansen-2022

