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Referat  
 
Møte i fagskoleutvalget 16.12.13 kl. 09.00 – 16.00 
 
Til stede: 
Fra utvalget: Jan Grund, Solfrid Lind, Ivar Lien, Bård Inge Thun, Jonny Pettersen, Malin 
Vangsnes, Helge Halvorsen, Marta Grongstad, Astrid Kristin Moen Sund, Trond Bergene, 
Kristin Vik og Stein Kristiansen 

Fra sekretariatet: Joakim Bakke, Grete Gåra Alvern, Øystein Holmedal-Hagen, André 
Kristiansen, Olav Reiersen og Kristin Evensen  

Referent (Øystein Holmedal-Hagen)  
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden v/utvalgsleder 
Godkjent. 
 

2. Orienteringer v/utvalget og sekretariatet 
-     Presentasjon av nye utvalgsmedlemmer. 
- Endringer i mandat og sammensetning. 
- Møte med departementene om utvalgets arbeid. 
- Regionalt møte på Gjøvik. 
- Utredningsoppdrag om finansieringssystemet. 
- Økning i lønn for utvalgsmedlemmene. 

 
3. Presentasjoner 

 
a. UHR v/ Ola Stave og Ole-Bernt Thorvaldsen 
- Må ha robuste fagmiljøer for å få god kvalitet i fagskoleutdanningen. Robusthet er også 
viktig i administrasjonen. 
- Viktig å heve status etter endt fagskoleutdanning. 
- Hvordan bruke eksisterende rammer best mulig: realkompetanse, overgangsordninger og y-
vei. 
- Fraråder å innføre studiepoeng innen fagskoleutdanningen.  
- Bør se nærmere på opptaksgrunnlaget. 
- Bør enkelte fagskoleutdanninger få rammeplaner?  
 
b. SRY v/ Rolf Jørn Karlsen, Kari Hoff Okstad og Kristian Ilner  
- Det er behov for korte, yrkesrettede utdanninger, deriblant fagskoleutdanning. 
- Fylkeskommunene må se bedre sammenheng mellom vgs. og fagskole. 
- Fagskolene må videreutvikles slik at det blir lett å ta i bruk utdanningen i arbeidslivet. 
- Fagskoler må være et reelt alternativ til høyere utdanning. 
- Positivt at staten signaliserer statlig eierskap vedr. finansiering av fagskolene. 
- Mer forskning på feltet, mer dialog med arbeidslivet, mer finansiering, bygge robuste 
fagmiljøer. 
- Utvalget oppfordret SRY og de faglige rådene til å sende inn skriftlige innspill  
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c. Virke v/Tormod Skjerve 
- Det er viktig å innføre studiepoeng innen fagskoleutdanningen. 
- Større behov for felles rammeverk mellom fagskole- og uh-sektoren. 
- Bør se på opptaksgrunnlaget for fagskoleutdanningene. 
- Staten bør ha forvalter- og finansieringsansvar for fagskolene. 
- NOKUT bør bli mer fleksible når det gjelder godkjenning av utdanning. 
 
d. Fleksibel utdanning Norge v/Torhild Slåtto 
- Nettstudier er et bra tilbud på fagskolenivå fordi det er fleksibelt, billig, kapasiteten kan økes 
etter behov og det er ikke kostnader til leie av lokaler. 
 
e. KS v/ Jorunn Teien Leegaard 
- Skeptiske til prøveordning for alternativt opptaksgrunnlag. 
- Ikke god nok dimensjonering innen fagskoleutdanning når det gjelder arbeidslivets behov. 
 
f. NPH v/ Arne Johannes Eriksen 
- De faglige kravene for opptak til høyere utdanning må ikke senkes for å ta høyde for 
overgang fra fagskole. 
- Har begrepet yrkesrettet blitt for altoppslukende, siden også dette begrepet også anvendes 
innen høyere utdanning? 
- Begrepene etter- og videreutdanning bør klargjøres. 
 
g. ONF v/Malin Nøss Vangsnes 
- Fagskoler må tas inn i begrepet høyere utdanning.  
- SSB bør ta med fagskolestudenter i levekårsundersøkelser. 
- Fagskoler bør ha rett til å være med i studentsamskipnader. 
- NOKUT må føre tilsyn ved alle fagskoler hvert tredje år. Øke bemanningen og kompetanse i 
NOKUT. 
- Det er et statlig ansvar å ha kunnskap om fagskolesektoren. 
- Må få klare regler for hvordan legge til rette for studentdemokrati. 
- Må få på plass en gradsbetegnelse for fagskolekandidater. 
- Den enkelte fagskolen bør bestemme opptaksgrunnlaget. 
- Større fleksibilitet når det gjelder innpass av utenlandsk utdanning i norsk høyere utdanning 
og fagskoleutdanning. 
 

4. Foreløpig disposisjon 
 
a) Tidslinje 
Godkjent av utvalget. 
 
b) Disposisjon 
Det ble foretatt små endringer ut ifra utkastet. 
Det er viktig å se hen til innspill fra de regionale seminarene før utvalget behandler tekst i 
rapporten. 
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5. Videre diskusjon om fagskolesektorens mest sentrale utfordringer 

Utvalget diskuterte nærmere problemstillinger. 
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