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Til stede:  

Navn  Organisasjon 

Ola Småkasin RFF 

Svein Harald Larsen Nelfo 

Frode Janborg Forbundet for ledelse og teknikk, FLT 

Margrethe Gjessing Byggenæringens Landsforening, BNL 

Bård Inge Thun Fylkeskommunene 

Sjur Inge Veim Utdanningsforbundet 

Tone Kjersti Belsby Norsk Industri 

Arne Ivar Petersborg Nito/Tekna 

Tom Alexander Østensen ONF 

 
Forfall:   
 
 
Gjest: Sak 14/22 - Kjetil Tvedt, Norsk Industri 
Observatør: Carine Gronholz, Udir 
Fra sekretariatet: Else Kathrine Nesmoen og Linda Kjosaas, HK-dir 
 
Møteleder: Ola Småkasin 
Referent: Linda Kjosaas 
 
  
Dagsorden   
Sak A - Innkalling - godkjent uten merknader  
Sak B - Dagsorden – godkjent med tillegg av to saker under Eventuelt – finansieringssystemet og valg i RFF 
Sak C - Referat fra fagrådsmøte 2/22 31.03.22 – godkjent uten merknader  
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Sak Tema Type 

13/22 Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd 

Leder i fagrådene er invitert til å delta i møtene til Nasjonalt fagskoleråd. Ola orienterte 

fra møtet og trakk fram sak om opptaksutvalget der Nasjonalt fagskoleråd søker 

deltakere i arbeidsgruppe, samt sak om rådets prioriteringer for perioder. Sistnevnte sak 

kan gjerne kobles til sak om fagrådets prioriteringer. Sakspapirer og referat publiseres 

på nettsidene: https://fagskoleradet.no/om-nasjonalt-fagskoleraad 

O 

14/22 Norsk Industri informerer om deres arbeid med HYU v/Tone Kjersti Belsby og Kjetil 

Tvedt, Norsk Industri 

Det er vedtatt at hvert medlem av NFTF presenterer sin organisasjon med spesielt fokus 

på deres arbeid med HYU. 

Tone Kjersti Belsby presenterte, hennes presentasjon er vedlagt referatet.  

 

Kjetil Tvedt informerte også om innspill til opptaksutvalget, ledet av Marianne Aasen, og 

ønsket en diskusjon i fagrådet. Spørsmålet han stilte rådet var «hva om fagskolene 

tilbød praktiske versjoner av de videregående fagene, og man ved dette kunne forbedre 

karakter til å komme inn på høyere utdanning samtidig som man da lærte noe 

praktisk?»  

O 

15/22 Situasjonen i Ukraina v/ Else Kathrine Nesmoen, HK-dir 

Forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har uttalt at han forventer at 

både høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) og høyere utdanning er klar til å ta imot 

flyktninger fra Ukraina i undervisningen fra høsten 2022. 

Else Kathrine Nesmoen, HK-dir, innledet om HK-dir sin rolle i dette arbeidet og åpnet for 

dialog om hvordan HYU kan bidra med utdanning for flyktninger.  

Innspillene fra rådet gikk i hovedsak på viktigheten av å identifisere flyktningenes 

utdanningsbakgrunn, Ukrainas fagskolesystem, hvilke korte løp kan passe i første 

omgang og er språk en utfordring? Rådet var positive til fagskolen som aktør i mottak av 

flyktninger, og så det som viktig å bidra både på kort sikt, men også på lenger sikt i 

utdanningen ukrainere som skal tilbake og bygge opp igjen landet sitt. 

 

D 

16/22 Orientering om Nasjonale planer 2020, 2021 og redskapsemner og LØM 

Ola Småkasinen informerte om arbeidet som omfatter oppstart av revidering av 

redskapsemner/LØM, siste innspurt for revisjonsrunde to som skal levere ferdige planer 

O 

https://fagskoleradet.no/om-nasjonalt-fagskoleraad


 

Nasjonalt fagråd for teknisk fagskoleutdanning - NFTF 
3 

 

De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt fagskoleråd. 
HK-dir er sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

E-post: fagskoleradet@hkdir.no 

 

 

til godkjenning innen 1. juni, og kvalitetssikring av planene fra første runde. Disse er litt 

forsinket, men man ser for seg at man snart får et resultat på bordet.  

Oversikt over arbeidet med Nasjonale planer er publisert her: 

fagskoleradet.no/nasjonale-planer 

17/22 Studentmedvirkning v/Frode Janborg og ONF v/Tom Alexander Østensen 

Studentmedvirkning; hvordan involvere og engasjere deltids- og nettstudenter. Frode og 

Tom innledet og åpnet for dialog. 

Noen viktige momenter som kom opp i debatten var at 1) studentdemokratiet må 

synliggjøres fra dag en av studiene, og skolene må sette av tid til dette. 

Studentdemokratiet må være forankret som prioritet i skoleledelsen. 2) Viktig at det er 

avsatt tid og midler til arbeidet. 3) Sikre et regionalt samarbeid mellom 

studentrepresentantene ved de ulike skolen, og bedre kontinuitet.  

Rådet konkluderte med at man må informere bedre og fortsette, og gjerne styrke det 

gode arbeidet som pågår. Sammenhengen mellom velfungerende studentdemokrati og 

kvalitet er nødvendig for å kunne oppnå akkreditering. 

D 

18/22 Fagrådets prioriteringsområder 

Vedtak: Arbeidsgruppe med minimum tre medlemmer fra NFTF opprettes. 

Medlemmer i arbeidsgruppen blir representanter fra BNL, ONF, Nelfo og RFFs 

representant. 

V 

Fast sak 

D/22 

Aktuelle saker fra ONF  

Tom orienterer om aktuelle saker fra ONF, blant annet om tiårsjubileet, evaluering av 

landsmøtet og planlegging av den kommende perioden. Politisk rådgiver i ONF har sagt 

opp, og organisasjonen søker nå ny medarbeider. 

O 

Fast sak 

E/22 

HK-dir, v/sekretariatet, informere om nyheter fra HK-dir relatert til HYU  

HK-dir informerte om fagskolekonferansen den 9. og 10. november, og om arbeidet 

initiert av Nordisk ministerråd om «harmonisering av nordiske utdanninger». Fagrådet 

har interesse av å være med i arbeidet og Svein Harald Larsen blir med i arbeidsgruppen. 

Innspill til arbeidsgruppen kan formidles via rådets representant eller til 

fagskoleradet@hkdir.no innen 24. mai. 

O 

Eventuelt Høring av rapport om finansieringssystemet 

Deloitte har på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

evaluert finansieringssystemet for fagskoler. Kunnskapsdepartementet sender 

rapporten Evaluering av fagskolemeldingen. Andre delrapport –finansieringssystemet på 
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høring, og ber om innspill til anbefalingene i rapporten gjennom den digitale løsningen 

på www.regjeringen.no/id2908691. Høringsfristen er 1. september 2022.  

Nytt styre i RFF 

Nytt styre er valgt og det kommer en ny representant inn i fagrådet fra neste møte av. 
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