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Referat  
 
Møte i fagskoleutvalget 12.11.13 kl. 09.00 – 16.00 
Til stede:  
Jan Grund (utvalgsleder), Solfrid Lind, Ivar Lien, Bård Inge Thun, Jonny Pettersen, Malin 
Vangsnes, Helge Halvorsen, Trude Tinnlund, Johanne Marie Trovåg, Marta Grongstad og  
Astrid Kristin Moen Sund. 
Joakim Bakke (sekretariatsleder), Grete Gåra Alvern, Øystein Holmedal-Hagen, André 
Kristiansen, Olav Reiersen og Kristin Evensen  

Referent (André Kristiansen)  
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden v/utvalgsleder 
Innkalling ble godkjent og referatet ble godkjent med en mindre justering. 
 

2. Orienteringer v/utvalgsleder og sekretariatsleder  
  

• Utvalgsleder orienterte om møte med Nasjonalt fagskoleråd. 
• Sekretariatsleder orienterte om planleggingen av utvalgets studietur til 

København, noe som følges opp i neste møte. 
• Utvalgsleder/sekretariatsleder orienterte om planleggingen av de regionale 

møtene i:  
o Gjøvik, 4. des 2013 kl. 0930-1530, med fokus på tekniske fagskoler 

 Invitasjon til aktuelle fagskoler og aktører i/rundt 
fagskolesektoren er sendt ut 

o  Trondheim, 13. februar 2014, med fokus på merkantile og kreative 
fagskoler 

o  Stavanger, mars 2014, med fokus på helsefagskoler 
o  Tromsø, mars/april 2014, med fokus på maritime fagskoler 

• Sekretariatsleder orienterte om planlagt møte, 18. november 2013, mellom 
aktuelle departement (HOD, KRD, KD, LMD, MD, NHD og SD) og 
utvalgsleder/sekretariat. 

• Sekretariatsleder orienterte om ny politisk ledelse i departementet. 
• Utvalgsleder orienterte om planleggingen av neste utvalgsmøte. Etter en runde 

i møtet ble det enighet om å invitere følgende organisasjoner: UHR, SRY, 
NPH, Spekter/YS, KS, Virke og ONF. 

 
3. Nasjonalt fagskoleråd og NOKUT 

 
Nasjonalt fagskoleråd 

• Nasjonalt fagskoleråd orienterte om sitt syn på utfordringene knyttet til 
fagskolesektoren.  

 
NOKUT 

• NOKUT orienterte om sitt syn på utfordringene knyttet til fagskolesektoren.  
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4. Presentasjon av NIFUs kandidatundersøkelse 

• NIFU v/Erica Waagene presenterte undersøkelsen Fagskoleutdannedes 
studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon: Kandidatundersøkelse blant 
fagskoleutdannede uteksaminert våren 2012. 

• Presentasjon og spørreskjema er vedlagt. 
 

 
5. Presentasjon og diskusjon rundt utkast til disposisjon 

 
• Utvalget diskuterte utkast til disposisjon av rapporten. Nytt utkast vil bli lagt frem 

på neste møte.  
 

6. Kunnskapsplan og utsetting av eksterne analyseoppdrag 
 
• Orientering om kunnskapsplan ved sekretariatet. 
• Utsetting av eksterne analyseoppdrag. 

o Utkast til oppdrag ble diskutert i utvalget. Utvalget tar sikte på å sette ut et 
oppdrag knyttet til finansiering og forvaltning av fagskolene innen 
utgangen av 2013. 
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