
   
 

 

Rådsmøte nr. 2/2023    
Dato: 14.03.2023, klokken 10.00 – 11.00.  
Sted: Teams 
Faste saker 

Sak A  Godkjenning av møteinnkalling  Vedtak  
Sak B  Godkjenning av dagsorden  Vedtak  
Sak C  Referat fra rådsmøte  Vedtak  
  Saksdokumenter:   

1. Protokoll fra rådsmøte 24.01.2023  
Ordinære saker 

Start Slutt Totalt Saksnr. Tittel Sakstype 

10:00 10:05 00:05   Velkommen og godkjenning av saker   
10:00 10:05 00:05 O-11 Revidert nasjonalbudsjett Orientering 

10:05 10:10 00:05 V-12 Studietur - opprette arbeidsgruppe Vedtak 

10:10 10:15 00:05 O-13 Sektormøte om studiekvalitet, 
studentøkonomi og studentvelferd 

Orientering 

10:15 10:25 00:10 V-14 Arbeidsgruppe for ECTS  Vedtak 

10:25 10:30 00:05 V-16 Stortingsmelding om 
profesjonsutdanning  

Vedtak 

10:30 10:45 00:15 O-17 Nasjonale planer Orientering 

10:45 10:50 00:05 V-18 Helsepersonellkommisjonens NOU – 
Tid for handling  

Vedtak 
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Referat 24.01.2023 
Til stede: 
Målfrid Rønnevik NHO Trude Tinnlund LO 
Bente Søgaard YS Heidi Munthe-Kaas NFFL 
Tormod Korpås Utdanningsforbundet Tord Hauge NHO 
Heidi Møller Strand Forum for Fagskoler  Ingrid Marie Aarre ONF 
Thea Tuset ONF Vegard Iversen KS 

Anja Johansen 
Forum for 
Fagskoler/Abelia 

Ingrid Paaske 
Gulbrandsen 

Arbeidsgiverforeningen 
Spekter 

Arvid Ellingsen LO Kari Olstad 
Fleksibel utdanning 
Norge 

Ketil Solbakke RFF Gunnbjørg T. Engehagen RFF 
Hanne Borrestuen KS  Kristin Walstad  Virke 

Observatører:  
Ole Kristian Thoresen (NFTF), Ernst Sundt (NFDK), Harry Haugen (NFMF), Cecilie Gaarder 
Skaug (NFGF) og Cathrine Westmork (NFFHO), Elin Dahling (daglig leder, RFF) 
 
Gjester:  
V-01/23 - Nina Ellingsen Høiskar 
O-10/23 – Anne-Cathrine Hjertaas og Dagfinn Hertzberg 
 
Fra sekretariatet:  
Margareth Haukås og Linda Kjosaas 
 
Dagsorden    
Sak A -Innkalling – godkjent 
Sak B – Dagsorden – godkjent 
Sak C - Referatet fra rådsmøte 06.12.2022 – godkjent   
 

V-01/23 Høring NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler 

mailto:fagskoleradet@hkdir.no


 
 

 
 

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.  

HK-dir er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no  

 

 
 

Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd svarer på høringen og nedsetter en arbeidsgruppe med 
sekretærressurs. Oppstartsmøte for arbeidsgruppen er mandag 30. januar, klokken 10.00 
 
Foreslåtte medlemmer til arbeidsgruppen:  
Tord Hauge (NHO), Arvid Ellingsen (LO), Thea Tuset og Ingrid Marie Aarre (ONF), Helene 
Ytterborg (Virke), Bente Søgaard (YS), FFF og RFF – kommer tilbake med representant 
 

O-02/23 Regnskap 2022  
Nasjonalt fagskoleråd hadde i 2022 et budsjett på 3 millioner kroner. Utgiftsposter i 2022 er i all 
hovedsak lønn, reiser, studietur og nasjonale planer. Rådet hadde et underforbruk og 224 967 
kroner er tilbakeført til Kunnskapsdepartementet. 

Det ble stilt spørsmål om rådet hadde tatt stilling til underforbruket underveis. Det ble avkreftet, 
men man ønsket å bøte på dette i år ved å ha en strategisk pott som fritt kunne nyttes til ulike 
formål. 

Nasjonalt fagskoleråd tok saken til orientering.  

O-03/23 Rådets arbeid 2023 
Leder av Nasjonalt fagskoleråd oppsummerte rådets arbeid i 2022. Nasjonalt fagskoleråd tok 
saken til orientering. 
 
O-04/23 Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Arvid Ellingsen presenterte Landsorganisasjonen i Norge, som er Norges største 
hovedsammenslutning av arbeidstakere med 990 000 medlemmer og omtrent 300 ansatte.  

O-05/23 Møte med forsknings- og høyere utdanningsminister - Ola Borten Moe 
Nasjonalt fagskoleråd møtte med statsråden 19.januar 2023. Bakgrunnen for møtet var 
saksbehandlingsressurs og etterslep av akkrediteringssøknader i NOKUT. Følgende personer fra 
Nasjonalt fagskoleråd deltok: Anja Johansen (FFF), Ketil Solbakke (RFF), Thea Tuset (ONF) og 
Henning Skau (LO). 

Ministeren mente at institusjonsakkreditering ville løse mye av problematikken rundt lang ventetid 
hos NOKUT. Tidsperspektivet som ble nevnt for en mulig ordning vil være tidligst våren 2024. 
Ellers står det spesifisert i NOKUTs tildeling- og oppdragsbrev at saksbehandling og 
akkreditering av studier innen høyere yrkesfaglig utdanning skal prioriteres.  

På sikt ser ministeren for seg at fagskolesektoren vil utvikle seg til større, og færre aktører.  

D-06/23 Innspill til Kompetansebehovsutvalgets hovedrapport 2023 
Kompetansebehovsutvalget (KBU) jobber med en rapport om kompetansebehov knyttet til grønn 
omstilling, som skal leveres innen 1. juni 2023. I den forbindelse ønsker utvalget å få mer 
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kunnskap om hvordan fagskolesektoren jobber med grønn omstilling og hva sektoren vurderer 
som de viktigste hindringene og mulighetene.  

Nasjonalt fagskoleråd mener at sektoren bidrar mye inn mot den grønne omstillingen og at 
hindringene først og fremst henger sammen med utfordringene man allerede har i sektoren som 
f.eks. struktur og dimensjonering, NKR, finansiering, akkreditering og studentvelferd. Nasjonalt 
fagskoleråd mener at det må legges bedre til rette for at fagskolen fullt ut kan bidra inn mot 
utfordringene samfunnet står ovenfor.  

Det er behov for en klarere og mer tydelig stemme fra sektoren, og det ble oppfordret til å melde 
seg på innspillseminar den 20. februar, samt at organisasjonene representert i rådet kom med sine 
egne innspill.  

Nasjonalt fagskoleråd ytret også ønske om å involvere de ulike fagrådene i innspillet og vil 
komme tilbake med en metodikk for dette.  

V-07/23 Høring NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- 
og karriereutvikling i barnehage og skole 
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd svarer på høringen og EVU arbeidsgruppen videreføres, med 
sekretærressurs, i prosessen med å utarbeide et forslag til høringssvar. Første møte i 
arbeidsgruppen er mandag 30. januar, klokken 11.00. Forslaget sendes på sirkulasjon i rådet i 
tidsrommet 21-23. februar. Sekretariatet sender høringssvar innen frist, 28.02.2023 

O-08/23 Stortingsmelding om profesjonsutdanningene 
Kunnskapsdepartementet vil legge fram en stortingsmelding om profesjonsutdanninger i høyere 
utdanning våren 2024. Kunnskapsdepartementet ønsker en bred og involverende prosess, der både 
universitet og høyskoler, arbeidslivet og studenter tar del.  

Nasjonalt fagskoleråd ønsker å ta en aktiv og fremoverlent rolle her og komme med skriftlig 
Innspill til stortingsmeldingen der man ser nærmere på en utvidet forståelse av profesjonsbegrepet 
og på flere veier inn mot profesjonsstudiet. Saken videreføres til neste rådsmøte.  

V-09/23 Arbeidsgruppe for prosjekt Nasjonalt utdanningsregister 
Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd deltar i arbeidsgruppen for Nasjonalt utdanningsregister og sender 
inn forslag til sekretariatet.  

O-10/23 Kunnskapsdepartementets forventninger til rådet 
Anne-Cathrine Hjertaas delte Kunnskapsdepartementets forventninger til Nasjonalt Fagskoleråd i 
2023.  

For Kunnskapsdepartementet (KD) og sektoren er det en spennende vår i vente med evaluering av 
fagskolemeldingen og NKR. Kunnskapsgrunnlaget om sektoren begynner å bli bedre, men KD 
mente at man fremdeles hadde en del hull. De fastslo hvor viktig det er å ha solide og grundige 
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beslutningsgrunnlag i de videre prosessene. I tillegg kommer det en HYU-melding (2024) der man 
trenger gode innspill fra sektoren – inkludert de faglige rådene.  

Viktigheten av en god og tett dialog mellom Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt fagskoleråd 
ble understreket, samt viktigheten av å ta opp vanskelige saker på en godt utredet måte.  

Nasjonalt fagskoleråd ønsket tilbakemelding fra KD på hvor kunnskapshullene i sektoren lå, og 
dette er en sak en ønsker å utgreie videre. Rådet tok også opp problematikken rundt Samordna 
opptak som behovsgrunnlag for økning av studieplasser, og mente at man her måtte gjøre en 
innsats for å sikre at økningen ble reell.  

Referat slutt 
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O-11/23 Revidert nasjonalbudsjett 

Til: Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: AU, Tord Hauge 
Sak: O-11/23 
 

Bakgrunn 

AU orienterer om prosessen knyttet til statsbudsjett og revidert statsbudsjett.   
 
V-12/23 Studietur Sveits  

Til: Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: AU, Tord Hauge 
Sak: V-12/23 
 

Bakgrunn 

I desember møte 2022 sluttet rådsmedlemmene seg til Sveits som studieturmål og vedtok å 
opprette en arbeidsgruppe som får ansvaret for å se på innhold og planlegging av turen. 

Forslag til vedtak: Nasjonalt fagskoleråd oppnevner arbeidsgruppe bestående av: xxxx. Gruppens 
oppgave er å se på innhold og planlegging va turen. Arbeidsgruppen utarbeider et forslag til 
program som presenteres i rådsmøte 6.06.2023. Første møte i arbeidsgruppen er mandag 20. mars, 
klokken 0900-1000. 

O-13/23 Sektormøte om studiekvalitet, studentøkonomi og studentvelferd 

Til: Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: AU, Tord Hauge 
Sak: O-03/23 
 

Bakgrunn 

Årets utgave av Studiebarometeret viser at studentene er mindre tilfredse med studiet de går på 
enn før. Studiebarometeret føyer seg inn i rekken av undersøkelser, rapporter og tilbakemeldinger 
fra studentene. Samlet viser de tydelig at vi trenger en bred og grundig diskusjon om hvordan vi 
skal rigge studentpolitikken i årene fremover. Forsknings- og høyere utdanningsministeren 
inviterte derfor til møte for å diskutere utfordringene med studentene og fagmiljøer i sektoren. 
Tord Hauge og Ketil Solbakke deltok og orienterer fra møte.  
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Oppdaterte resultater fra 2022: Studiebarometeret - Fagskoleundersøkelsen 

 

V-14/23 The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

Til: Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: AU, Tord Hauge 
Sak: V-14/23 
 

Bakgrunn 

Studiepoeng fra høyere yrkesfaglig utdanning er ikke koblet til ECTS. Nasjonalt fagskoleråd har 
ECTS på sin liste over prioriterte saker og foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som arbeider 
i henhold til utredningsinstruksen for å svare ut følgende:  

1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? 
2. Hvilke tiltak er relevante? 
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? 
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir 

berørt? 
5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor? 
6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

 

Forslag til vedtak: Nasjonalt fagskoleråd nedsetter en arbeidsgruppe som svarer ut bestillingen og 
presenterer resultatet i rådsmøte 24.10.2023. Første møte i arbeidsgruppen er 23. mars, klokken 
9.00-10.00. 

V-15/23 Stortingsmelding om profesjonsutdanning 

Til: Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: AU  
Sak: V-15/23 
 

Bakgrunn  
Kunnskapsdepartementet vil legge fram en stortingsmelding om profesjonsutdanninger i høyere 
utdanning våren 2024. Kunnskapsdepartementet ønsker en bred og involverende prosess, der både 
universitet og høyskoler, arbeidslivet og studenter tar del. Kunnskapsdepartementet planlegg seks 
innspillsmøter rundt om i landet i perioden januar – mars 2023. Fra rundt påsketider og fram mot 
sommeren, vil alle som ønsker det, få mulighet til å sende inn skriftlige innspill.  
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Forslag til vedtak: Nasjonalt fagskoleråd nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeidet et skriftlig 
innspill til stortingsmeldingen. Forslaget behandles i rådsmøte 6.06.2023. Første møte i 
arbeidsgruppen 22. mars, klokken 10.00 

 
O-16/23 Nasjonale planer 

Til: Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: HK-dir, Linda Kjosaas  
Sak: O-16/23 
 

Bakgrunn 

Nasjonalt fagskoleråd skal i gang med å revidere nasjonale planer for tekniske fag og helsefag. 
Planene som skal revideres i 2023 er innen helsefag: administrasjon, veiledning, barsel og 
barnepleie, smittevern og sterilforsyning og observasjons- og vurderingskompetanse. 
Innen tekniske fag skal man revidere planene for: BIM installasjon, BIM konstruksjon, 
prosessteknikk, matteteknikk, boring, brønnservice, havbunnsinstallasjoner, olje- og 
gassbehandling og BIM anlegg. 

HK-dirs prosjektgruppe orienterer om arbeidet. 

V-17/23 Helsepersonellkommisjonens NOU 2022 

 
Til: Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: AU 
Sak: V-17/23 
 

Bakgrunn 

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av 
behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Den har også 
foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet, for å møte 
utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. Helsepersonellkommisjonen la 
frem sin NOU 2. februar 2023, NOU 2023: 4 Tid for handling. NOUen er sendt på høring med 
frist 2.05.2023.  

Forslag til vedtak: Nasjonalt fagskoleråd nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til 
høringssvar. Forslaget behandles i rådsmøte 25.04.2023. Første møte i arbeidsgruppen er: mandag 
20.03.2023, klokken 10.30-11.30.  
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