
 

De nasjonale fagrådene er rådgivende organ 
under Nasjonalt fagskoleråd. 
Diku er sekretariatet for Nasjonalt 
fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 
E-post: fagskoleradet@hldir.no 

 

  

 

Møte i NFTF nr. 2/2022    
Dato: 31.03.22, klokken 09.00 – 11.00.  

Sted: Teams  

 

Faste saker 
Sak A  Godkjenning av møteinnkalling  Vedtak  

Sak B  Godkjenning av dagsorden  Vedtak  

Sak C  Referat fra rådsmøte NFTF 11.02.2022 Vedtak  

Sak D Aktuelle saker fra ONF Orientering 

Sak E Aktuelle saker fra HK-dir Orientering 

 

Dagsorden 
 

Start Slutt Totalt Tittel Sakstype 

09:00 09:10 00:10 Velkommen og godkjenning av faste saker A - C Vedtak 

09:10 09:15 00:05 Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Orientering 

09:15 09:30 00:15 BNL informerer om deres arbeid med HYU Orientering 

09:30 09:35 00:05 Status innspillsrunde mandat for nasjonale fagråd Orientering 

09:35 09:50 00:15 
Orientering om Nasjonale planer 2020, 2021 og 
redskapsemner og LØM 

Orientering 

09:50 10:00 00:10 PAUSE  

10:00 10:15 00:15 
Studentmedvirkning - hvordan involvere og engasjere 
deltids- og nettstudenter 

Diskusjon 

10:15 10:30 00:15 Evaluering av fagskolemeldingen, andre delrapport Orientering 

10:30 10:40 00:10 Kompetansebehovsutvalget (KBU)  Orientering 

10:40 10:50 00:10 Aktuelle saker fra ONF Orientering 

10:50 10:55 00:05 Aktuelle saker fra HK-dir Orientering 

10:55 11:00 00:05 Eventuelt og saker på vent  
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Referat fra møte 1/22 i NFTF 11.02.2022  
 
 
Til stede:  

Navn  Organisasjon 

Ola Småkasin RFF 

Svein Harald Larsen Nelfo 

Frode Janborg Forbundet for ledelse og teknikk, FLT 

Kjersti Grindal Byggenæringens Landsforening, BNL 

Tom Alexander Østensen ONF 

Bård Inge Thun Fylkeskommunene 

Sjur Inge Veim Utdanningsforbundet 

Tone Kjersti Belsby Norsk Industri 

Arne Ivar Petersborg Nito/Tekna 

  
Forfall:   

-  

 
Gjester: Carl Endre Espeland, HK-dir 
 
  
 

 

Møteleder: Ola Småkasin 
Referent: Kjersti Hopland Kvåle 
 
  
Dagsorden   
Sak A -Innkalling  
Sak B - Dagsorden 
Sak C - Referatet fra møte 6/21, 01.12.2021 
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Sak Tema Type 

01/22 Konstituering av nytt fagråd 
Alle organisasjoner har meldt inn nye representanter til fagrådet. Fylkeskommunene og 
Utdanningsdirektoratet har meldt inn at de ønsker observatørplass i fagrådet.  
Det nye fagrådet konstituerer seg selv, i henhold til vedtektene i mandatet. 
 
Kommenter: Det er pr i dag ingen representanter fra private fagskoler i fagrådet og RFF er 
den eneste organisasjonen med representant. Det er derfor ingen å alternere ledervervet 
med. Bakgrunnsinfo.: I Nasjonalt fagskoleråd alternerer ledervervet mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjon, og det ble ved oppretting av fagråd bestemt at i fagrådene skulle 
ledervervet være hos fagskoleorganisasjonene.  
 
Vedtak: 
Til leder velges: Ola Småkasin, RFF 
Til nestleder velges: Frode Janborg, FLT 
Vara: Representantene melder inn vara for hver organisasjon 
Gjennomgang av tekst for ledervervet ved innspill til mandatet, se sak 2/22.  

V 

02/22 Mandat for de nasjonale fagrådene 
Mandatet, som er felles for de nasjonale fagrådene, er sendt på høring med frist 3. mars 
2022. 
Etter en felles gjennomgang ble det vedtatt at AU får i oppgave å utarbeide forslag til nytt 
innhold fra NFTF. 
 
Vedtak: 
 AU utarbeider forslag til endringer, på vegne av NFTF, basert på innspill i møtet. 

 

03/22 
(33/21, 
27/21, 
19/21, 
17/21, 
04/21) 

Status godkjenning av de nasjonale planene, 2020 
Arbeidet med kvalitetssikring av de nasjonale planene har av flere årsaker blitt forsinket. 
Målet er fortsatt at planene skal være ferdig gjennomgått innen første kvartal 2022.   

 

4/22 Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY) 
Carl Endre fra HK-dir orienterte om etableringen av pilotordning med to sentre for 
fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY), og ønsker å be de nasjonale fagråd om 
innspill til utviklingen av pilotordningen. Planen er utlysning i mai og tildeling ved utgangen 
av 2022.  
Det er ønske om innspill fra NFTF om hva et slikt senter bør være. Frist for innspill er 
28.02.22 
Kommentar: NFTF påpekte at fristen er noe kort. HK-dir presiserer at innspill bør sendes 
innen fristen for å ivareta fremdriftsplanen, forslag som kommer inn etter fristen vil så langt 
det er mulig bli tatt med. 
 
Vedtak: Frode sender møteinnkalling til alle i NFTF med frivillig deltakelse. Det er også mulig 
å sende andre representanter i møtet.  

O/V 

05/22 BNL informerer om deres arbeid med HYU 
Saken utsettes til neste møte grunnet for liten tid. 

O 

Fast 
sak 
D/22 

Aktuelle saker fra ONF 
Saken utsettes til neste møte grunnet for liten tid. 

O 
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Fast 
sak 
E/22 

Aktuelle saker fra HK-dir 
Saken utsettes til neste møte grunnet for liten tid. 

O 

 Eventuelt 
Minner om fristen, 25.02.22, for å nominere kandidater til revidering av redskapsemner og 

LØM. Se brev sendt på e-post, med påminnelse 14.02.22 

Minner om å følge med i Teamskanalen, der publiseres aktuelle saker.  

 
Saker på vent: 
Saker som tidligere er tatt opp, men som foreløpig ikke er på sakslisten  
 
1. NFTF arbeider videre med forslag om å utarbeide en aktivitetsplan, prioriteringsområder 
og definering av roller for fagrådet.  
2. NFTF arbeider videre med studentmedvirkning 

 

  

Referat fra 11.02.2022 slutt, tilbake til saksliste. 
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Saker til møte i NFTF 31.03.22 
 

O-06/22 Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: AU v/Ola Småkasin 

Bakgrunn 
Leder i de nasjonale fagrådene er invitert til å delta som observatør i rådsmøtene til Nasjonalt 
fagskoleråd. Ola orienterer kort fra møtet. 
Sakspapirer fra møtene til Nasjonalt fagskoleråd er publisert her: fagskoleradet.no 
 

O-07/22 BNL informerer om deres arbeid med HYU 
Fra: BNL v/Kjersti Grindal 

Tidligere saksnummer knyttet til saken: 05/22 

Bakgrunn 
Fra møte i NFTF 01.12.21: AU ønsker å foreslå en organisering av møtene hvor medlemmene på rundgang 
får anledning til å presentere sin organisasjon med spesielt fokus på deres arbeid med høyere yrkesfaglig 
utdanning. 
 

O-08/22 Status innspillsrunde mandat for nasjonale fagråd 
Fra: AU v/Ola Småkasin 

Tidligere saksnummer knyttet til saken: 02/22 

Bakgrunn 
Det har være en innspillsrunde for mandatet til de nasjonale fagrådene. Mottatte innspill er presentert 
for Nasjonalt fagskoleråd og forslag til nytt mandat vil bli behandlet i rådsmøtet 26. april. 
 

O-09/22 Orientering om Nasjonale planer 2020, 2021 og redskapsemner 
og LØM 
Fra: AU v/Ola Småkasin 

Bakgrunn 
Nasjonale planer 2020 er til gjennomgang hos kvalitetssikringsgruppen. 
Nasjonale planer 2021 er på innspillsrunde frem til 21. mars. 
Arbeidsgrupper og referansegrupper for revidering av redskapsemner og LØM er under etablering. 
Oversikt over arbeidet med Nasjonale planer er publiser her: fagskoleradet.no/nasjonale-planer 
 

D-10/22 Studentmedvirkning  
Fra: AU v/Frode Janborg 

Bakgrunn 
Studentmedvirkning; hvordan involvere og engasjere deltids- og nettstudenter. Med referanse til sak 
D/21 i fagrådsmøtet 20.10.21, diskuteres saken videre med fokus på hvordan øke studentmedvirkningen 
og hvordan kan NFTF bidra til bedret studentdemokrati.  
 

  

https://fagskoleradet.no/om-nasjonalt-fagskoleraad
https://fagskoleradet.no/nasjonale-planer
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O-11/22 Evaluering av fagskolemeldingen, andre delrapport 
Fra: AU v/Ola Småkasin 

Bakgrunn 
Fagskolemeldingen, Fagfolk for fremtiden, ble vedtatt av Stortinget våren 2017. Gjennom 
fagskolemeldingen foreslo regjeringen til sammen 48 tiltak som skal bidra til å styrke og videreutvikle 
fagskolesektoren. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gitt Deloitte i oppdrag å 
gjennomføre en evaluering av fagskolemeldingen. 

Andre delrapport fra evalueringen er nå klar. Rapporten omhandler fagskolesektorens 
finansieringssystem, og retter særlig oppmerksomhet mot i hvilken grad og hvordan finansieringssystemet 
bidrar til å nå nasjonale målsettinger for sektoren. (jf. deloitte.com/evaluering-av-fagskolemeldingen) 

O-12/22 Kompetansebehovsutvalget 
Fra: AU v/Frode Janborg 

Bakgrunn 
Kompetansebehovsutvalget (KBU) analyserer fremtidens kompetansebehov og ledes av Sveinung Skule, 
direktør i HK-dir. Utvalget skal i juni levere en rapport om høyere yrkesfaglig utdanning og har bl.a. 
gjennomført webinaret Kompetansebehov i endring – hvordan bør fagskolene bidra?  
Informasjon om utvalget, medlemmer, aktiviteter og opptak av webinaret finner du her: 
kompetansebehovsutvalget.no 
 

Fast sak D/22 Aktuelle saker fra ONF  
Fra: ONF v/Tom Alexander Østensen  
Bakgrunn  
Tom orienterer om aktuelle saker fra ONF.  
  
  

Fast sak E/22 Aktuelle saker fra HK-dir  
Fra: HK-dir v/sekretariatet 
Bakgrunn  
HK-dir, v/sekretariatet, informere om nyheter fra HK-dir relatert til HYU.  
 
 

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/risk/articles/evaluering-av-fagskolemeldingen.html
https://kompetansebehovsutvalget.no/

