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Invitasjon til medlemmene i Kompetansepolitisk råd til å gi innspill til prioriteringer i 

Utsynsmeldingen 

Nasjonalt fagskoleråd takker for invitasjonen til å gi innspill til prioriteringer i Utsynsmeldingen.  

Nasjonalt fagskoleråd har følgende innspill:  

Nasjonalt Fagskoleråd ønsker å påpeke at høyere yrkesfaglig utdanning har en viktig selvstendig 

rolle i tilbud av fremtidens kompetanse. Utover den selvstendige rollen bidrar også sektoren til å 

fremme yrkesfaglige karriereveier og øke rekruteringer til yrkesfag. Fremtidens kompetansebehov 

avhenger av arbeidslivet, fagskolesektorens tette tilknytning til arbeidslivet og evne til rask 

omstilling i utdanningens innhold og form gjør at det spille en nøkkelrolle som bidragsyter i å tette 

kompetansebehov både på kort og lang sikt. Fagskolesektoren har også historisk vært både lite 

prioritert og kjennskapen til det har vært lav. På bakgrunn av det mener vi det er helt nødvendig at 

høyere yrkesfaglig utdanning prioriteres systematisk i kompetansepolitikken i årene fremover. Det 

er også viktig at flere får forståelse for hvilke karrieremuligheter det ligger i høyere yrkesfaglig 

utdanning. Karriereveiledningstjenesten i skoler og kommuner må styrke sin kompetanse på høyere 

yrkesfaglig utdanning slik at elever og andre i større grad har tilgang på informasjon om dette. Vi 

ønsker også å legge til at fagskolesektoren er en stor og mangfoldig sektor med mange ulike 

aktører, som på ulike måter bidrar til viktig kompetanse for arbeidslivet og samfunnet for øvrig. 

Når det gjelder spørsmål 2 om rett til EVU, viser Nasjonalt Fagskoleråd til at dette er noe stortinget 

spesifikt ber et partssammensatt utvalg om å ta stilling til, og noe som burde avklares innenfor 

rammene av trepartssamarbeidet. 
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Vennlig hilsen 

Tord Hauge 
leder Nasjonalt fagskoleråd 

 

 Margareth Haukås 
seniorrådgiver / Senior Adviser 

   

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Kopimottaker:                                                                                                                                                                 

Nasjonalt fagskoleråd,Tord Hauge 
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