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Til høring - rapport - Kunnskapssektoren sett utenfra - høringsfrist: 11.04.2016   

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet. 

 

Fylkesrådet i Nordland har behandlet rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» i møte 12.4.2016. 

Rådet gjorde følgende vedtak i saken: 
1. Fylkesrådet mener at rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» setter et viktig søkelys på 

effektiv styring og arbeidsdeling av og innenfor utdanningssektoren.  

2. Fylkesrådet støtter forslaget om en grundig gjennomgang av Utdanningsdirektoratets oppgaver 

og Kunnskapsdepartementets styring av direktoratet. Fylkesrådet ønsker en klarere vurdering av 

hvordan balansen mellom direktoratets forvaltnings- og utviklingsoppgaver skal være.  

3. Fylkesrådet er skeptisk til forventet effekt av å redusere antall nasjonale sentra i 

grunnopplæringen. Rådet anbefaler at oppgavene og målstyringen av sentrene gjøres mer 

enhetlig. Nedleggelse og evt oppretting av nye sentra må bygge på en vurdering av behovene i 

sektoren  

4. Fylkesrådet støtter ikke forslaget om å legge Senter for IKT inn under Utdanningsdirektoratet. 

Senteret bør etter fylkesrådets vurdering fortsatt ligger direkte under Kunnskapsdepartementet. 

Det er fortsatt behov for et slagkraftig og kompetent miljø som kan bistå sektoren med 

veiledning og kunnskapsbygging for pedagogisk bruk av IKT. En innplassering under 

Utdanningsdirektoratet vil kunne svekke synlighet og slagkraft.  

5. Fylkesrådet er enig i at det er behov for å styrke veiledningskapasiteten overfor skoleeiere, 

særlig på barne- og ungdomstrinnet. Dette spørsmålet bør ses i sammenheng med kommune- og 

regionreformen. Det regionale folkevalgte nivået kan med fordel gis et ansvar for veiledning i 

hele grunnopplæringen for å sikre et helhetlig, 13-årig skoleløp.  

6. Fylkesrådet mener det er viktig å sikre en effektiv tjenesteproduksjon i det spesialpedagogiske 

støtteapparatet. Forslagene om endringer for Statped er omfattende sett i lys av pågående 

omstillingsprosess. Utvalgets forslag vil i praksis føre til en nedbygging av Statped, og 

begrunnelse og konsekvensvurdering er for svak på dette punkt. Fylkesrådet mener at utvalgets 

forslag som et minimum må underkastes en grundig konsekvensvurdering før videre 

beslutninger fattes.  

7. Fylkesrådet støtter ikke forslaget om å ta fagskolesaker ut av NOKUT. Etter fylkesrådes 

vurdering er det ingen andre miljøer i Norge som kan ivareta rollen som godkjenner og 

kvalitetssikrer som NOKUT har i dag. Fagskoleutdanningens videre plass i det norske 

utdanningssystemet er tjent med at NOKUT beholder dagens godkjenningsansvar.  



8. Fylkesrådet støtter forslagene om en gjennomgang av oppgaver og ansvar i den nasjonale 

kompetansepolitikken. Rådet er enig i at Kunnskapsdepartementet bør samle ansvaret for 

kompetansepolitikk i en virksomhet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Øystein Johannessen 

fylkesutdanningssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 

 
 

 
 

 

 


