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INNSPILLSMØTE KD – NY STRATEGI FOR HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING 

 

Innledning 

Vi takker for møte med departementet den 25. november og viser til presentasjonen som Kirsti 

Andresen brukte i møtet (oversendt KD 27.11.20). Alle snakker om viktigheten av yrkesfaglig 

utdanning, og endelig kan det settes handling bak ordene med en ny strategi for høyere 

yrkesfaglig utdanning. Norge verdsetter den akademiske høyere utdanningsveien i langt større 

grad enn den yrkesfaglige. Akademisk og yrkesfaglig høyere utdanning må likestilles, og det 

må bli mulig å veksle mellom de ulike utdanningene i Norge slik at den enkelte oppnår den 

kompetansen de ønsker. En slik mobilitet fremmer bedre utnyttelse av kompetanse på tvers av 

miljøer og bidrar til at studenter og arbeidsliv opplever et utdanningssystem som setter deres 

behov i fremste rekke. Vi vil i dette notatet komme med innspill til hvert av punktene vi er 

utfordret på i invitasjonen. 

 

Opptrappingsplan 

De siste årene har fagskolen opplevd en renessanse som arbeidslivets skole. Viser til NOU 

2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, melding til Stortinget nr 9 2016-2017 

Fagskolen for fremtiden og melding nr 7 2020-2021 Kompetansereformen – Lære hele livet, 

som alle peker på fagskolen som ressurs i utviklingen av et kompetent Norge. Regjeringen har 

også varslet en opptrappingsplan for fagskolen som vi venter veldig på. Det vises også til 

partenes arbeid for fagskolesektoren gjennom Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale 

fagrådene.   

 

Fagskolen passer perfekt til å gi arbeidslivet, og den enkelte, tilpassede kvalifikasjoner og 

kompetanse gjennom tilbud om korte, yrkesrettete studier utviklet i samarbeid med bransjer. 

Eksempler på dette er bransjeprogrammene og næringslivets behov for raskt å kunne få en 

offentlig tilbyder i høyere utdanning til å levere. Det er viktig at fagarbeidere får mulighet for å 

ta utdanning verdsatt med studiepoeng, kombinert med jobb. Fagskolen er den eneste høyere 

utdanningsinstitusjonen som verdsetter arbeidspraksis og læring i arbeidslivet.  

 

NOTAT 

Fra: Fagskolen Oslo 

Til: Kunnskapsdepartementet 

Dato: 2. desember 2020 
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Det er i den sammenheng svært gledelig å se pressemeldingen fra regjeringen om fagskolenes 

kraftig økning av studenter. Denne høsten er det over 4000 flere studenter ved fagskolene enn 

året før, iflg. pressemeldingen.  

 

Samarbeider tett med partene i arbeidslivet  

Fagskolen samarbeider tett med partene i arbeidslivet om utvikling av utdanningen og 

tilbudene på skolen, både gjennom det ordinære arbeidet og gjennom de seneste etablerte 

bransjeprogrammer. Fagskolen bidrar dermed til operasjonalisering av den norske tre-part 

modellen – organisasjonenes muligheter for utviklingsarbeid og styrking av 

kompetansebygging og medvirkning. 

 

Inneledende punkter til strategien 

Her følger korte punkter som er svært viktig for strategien for høyere yrkesfaglig utdanning 

(kommer mer tilbake til hvert enkelt punkt lenger ned): 

 Fagskolen kan ikke drive utdanning (som arbeidslivet sterkt etterspør) på 

utviklingsmidler og null forutsigbarhet, der eierne (fylkeskommunene) i svært 

forskjellig grad bidrar med tilleggsfinansiering utover den statlige finansieringen.  

 Fagskolene må få økt tilgang til utviklingsmidler slik at løpende utvikling kan ivaretas 

på en planmessig måte. Dette må synkroniseres med økte studieplasser og finansiering. 

 Det er stort behov for å styrke informasjonen i karrieretjenesten og på andre arenaer. 

 Fagskolen ser gjennom siste forslag til endringer i lov og forskrift at fagskolene vil 

kunne tilby etter- og videreutdanningskurs kortere enn 30 studiepoeng. Dette er svært 

gledelig og etterspurt.   

 Vi trenger en rekrutteringsstrategi for lærere. Fagskolene har sterkt behov for lærere 

med arbeidslivserfaring. 

 Det er viktig å fremme og forsterke det fagskolene er best på; relevans, og samarbeid 

med bransjer – fagskolene kan være den delen av høyere utdanning som kan bli den 

beste "samspillskolen".  Vi trenger systemer for anerkjennelse av at deler av 

utdanningen kan foregå i bedrifter. Kompetansemeglere kan være et alternativ. 

 

Forventninger til strategien 

Fagskolen er opptatt av at den nye strategien peker ut en tydelig vei for fagskolen i årene som 

kommer som arbeidslivets utdanning, og ikke minst som den viktigste videreutdanningsarena 

for de som har yrkesfaglig utdanning fra før (fag/svennebrev). Dette omfatter korte kurs under 

30 studiepoeng opp til 2 og 3-årige fagskoleutdanninger.  

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rekordmange-studentar-ved-fagskulane/id2784716/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2011/12/2020&utm_content=Utdanning
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Konkret forslag til tema og problemsstillinger fra KD 

  

1. Høyere yrkesfaglig utdanning: hvilken plass i utdanningssystemet, og hvilken rolle i 

kompetansepolitikken?  

En strategi for høyere yrkesfaglig utdanning må bygge på utviklingen av fagskolepolitikken, 

men også beskrive utfordringer og muligheter for videre utvikling av høyere yrkesfaglig 

utdanning som selvstendig del av kompetanse- og utdanningssystemet for framtiden. For å få 

til det, bør strategien bidra til å definere høyere yrkesfaglig utdanning i utdanningssystemet i 

forhold til videregående opplæring og høyere utdanning. 

 

Våre innspill her: 

 Fagskolen fyller et rom som ikke finnes i UH sektoren, og fagskolene vil på mange 

måter fylle tomrommet etter distriktshøyskolene. 

 Fagskolene må fremme det de er best på; relevans, og samarbeid med bransjer – 

fagskolene kan være den delen av høyere utdanning som kan bli den beste 

"samspillskolen" – vi trenger systemer for anerkjennelse av at utdanningsløpet kan 

foregå i virksomhet. Det er viktig at fagarbeidere får mulighet for å ta utdanning 

verdsatt med studiepoeng, kombinert med jobb.  

 NKR (nasjonalt kvalifikasjonsrammeverket) må revideres, noe Nasjonalt fagskoleråd 

jobber aktivt med. Fagområdeakkrediterte fagskoler innenfor enkelte fagområder må 

kunne løftes opp på nivå 6. NKR bør også harmoniseres mot EQF og vi må få en 

praksisorientert søyle i tillegg til den akademiske som vi har i Norge. Vi viser her til 

NOKUTs evaluering av fagskolenes innplassering i NKR. 

 Det vil si at vi trenger en dual modell, - et parallelt løp i kvalifikasjonsrammeverket slik 

at utdanning basert på yrkesfag og akademiske utdanning likestilles i 

kvalifikasjonsrammeverket.  Den dagen det er etablert to likestilte søyler vil akademisk 

tilnærming og yrkesfaglig tilnærming til utdanning og kompetanse være likestilte. 

Dette vil gi mange bedre muligheter til å tilegne seg rett kompetanse for et langt liv i 

arbeid og verdiskaping. Vi snakker her om behovet for yrkesbachelor, yrkesmaster, 

yrkes phd, praksisprofessor. Dette er avgjørende for omdømme, anerkjennelsen og 

rekrutteringen til høyere yrkesfaglig utdanning. 

 Vi trenger fullfinansiering av studieplasser (Kunnskapsdepartementet ba Deloitte og 

NIFU i 2016 om å gjennomføre en kostnadskartlegging av studieplasser. I snitt i 

perioden vår 2012 til høsten 2014 er kostnadene knyttet til et studieår på en fagskole 

106 000 kroner per student. I statsbudsjett for 2018 la KD opp til kr 86 000 per 

studieplass.   
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2. Fagskolenes autonomi: hvordan og hvem skal styre hva fagskolene skal tilby?  

Per i dag er det NOKUT som godkjenner fagskolenes studietilbud, men fagskoler kan søke om 

og godkjennes for områdeakkreditering som innebærer at fagskolen selv kan etablere 

studietilbud innenfor et fagområde. Fagskolemeldingen vurderte om fagskolene, lik 

universiteter og høyskoler, skulle få rett til å styre studietilbudene selv, etter en overordnet 

godkjenning av NOKUT. Konklusjonen i 2016 var at fagskolene trengte mer tid til 

kvalitetsutvikling og systemer før dette var aktuelt, og at det skal evalueres etter fem år.  

- Bør fagskolene få større autonomi og i tilfelle hvordan?  

- Hvordan skal arbeidslivet være en aktiv partner i utviklingen av studietilbud?  

 

Våre innspill her: 

 Vi må ha mulighet til å sikre områdeakkreditering og på sikt: Institusjonsakkreditering, 

slik at all høyere utdanning behandles likt og gir oss faglig frihet. 

 Fagskolen bidrar som utviklingsaktør og bidrar til operasjonalisering av tre-part – 

organisasjonenes muligheter for utviklingsarbeid og styrking av kompetansebygging og 

medvirkning. 

 Bransjeprogram som eksempel: det er et økt behov for raskt å iverksette utdanninger 

for å hindre utstøting i arbeidslivet og kompetent arbeidskraft. Det må gjennomføres 

uten å ta fagfolk ut av verdiskaping over lang tid.  

 Det er behov for mer modulbasert utdanning slik som Den digitale fagarbeider. 

Fagskolen Oslo samarbeider tett med partene i arbeidslivet og deres medlemmer slik 

som Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet, NHO, LO, Norsk 

Arbeidsmannsforbund, Sjømat Norge, Norsk nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO mat og drikke, Entreprenørforeningen - 

Bygg og Anlegg (EBA), Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og 

velværebedrifter. Det siste initiativet fikk vi nå fra Hovedorganisasjonen VIRKE og 

Creo1 som vil samarbeid om fagskoleutdanning for teknikere innen sceneteknisk 

bransje for Lyd, Lys, Bilde & Sceneteknikere (LLBS). Koronakrisen har rammet kultur- 

og underholdningsbransjen svært hardt. Dette vil føre til en prekær mangel på 

kompetent arbeidskraft når bransjen skal levere utstyr og bemanning til 

arrangementer etter krisa. Det finnes i dag ingen relevant utdanning for 

arrangementsteknikere innen lyd, lys, bilde og scene i Norge. 

 Bransjeprogram-modellen kan med fordel dyrkes, videreutvikles og være en god 

modell for høyere yrkesfaglig utdanning. 

 Partene har også utviklet modellen for "Balansekunst2" som er et svært godt verktøy 

for å beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet – et verktøy for å forstå 

                                                      
1 Creo er Norges største kunstnerorganisasjon med 9500 medlemmer. 
2 Balansekunst er utviklet av partene og finansiert av Kunnskapsdepartementet 

https://fagskolen-oslo.no/studier/bygg-anlegg-kem-og-fdv/den-digitale-fagarbeider-bygg-og-anleggsnaeringen
https://www.regjeringen.no/contentassets/f3053d412b2b432bab85313e5d7d4529/balansekunst---mars-2018.pdf
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kompetanse både av arbeidslivet og i det formelle utdanningssystemet. Dette kan bidra 

til å sikre arbeidslivet som en aktiv partner i utviklingen av studietilbud. 

 

  
3. Høyere yrkesfaglig utdanning og regionalpolitikken: mellom statlige mål og 

regionale behov?  

Fylkeskommunene er som hovedregel eiere av de offentlige fagskolene. I regionalmeldingen ble 

fylkeskommunenes rolle for strategisk kompetanseutvikling og næringsutvikling koblet tettere 

sammen. Fagskolenes rolle som tilbyder og utvikler av kompetanse regionalt har med dette 

blitt enda viktigere. Samtidig har også fylkeskommunene en viktig forvalterrolle overfor 

private fagskoler som utgjør om lag halvparten av fagskolene.  

- Hvilken rolle skal regionene ha når det gjelder ansvaret for utviklingen av høyere yrkesfaglig 

utdanning? 

 

Våre innspill her: 

 Vi trenger statlige mål og regionale tilpasninger. Kun på denne måten vil 

fagskolesektoren fremstå enhetlig og ikke konkurrerende. Fagskolene må utgjøre 

regionens viktigste samarbeidspart som kompetanseleverandør til regionalt arbeidsliv. 

Fylkeskommunene må aktivt bruke sine egen-eide fagskoler og tilføre disse 

tilleggsfinansiering utover den statlige. Fagskolen Oslo er klar over at private og 

offentlige fagskoler normalt behandles likt når den statlige finansieringen fordeles.  

 Fylkeskommunene må bruke fagskolene i utviklingen av den regionale 

kompetansepolitikken. 

 

  
4. Opptrappingsplan: hvordan få til en ønsket vekst i høyere yrkesfaglig utdanning?  

Stortingets vedtak om en opptrappingsplan, bygger på en forventning om fagskolenes 

betydning for kompetansepolitikken framover.  

- Bør strategien gi signaler om hvilken vekst som har betydning for at høyere yrkesfaglig 

utdanning skal bidra i å gi arbeidslivet og landet viktig kompetanse for framtiden?  

- Og hvordan bidra til en vekst som sikrer at kvaliteten også opprettholdes og utvikles?  

 

Våre innspill her: 

 Vi trenger like rammevilkår for fagskolene. I Oslo konkurrerer vi på ulike vilkår: vi får 

kun statlig tilskudd, mens de private tar skolepenger (ganske mye). Det gir en større 

forutsigbarhet for de private enn den ene offentlige som ikke får noe driftstilskudd fra 

skoleeier (med unntak av støtte til husleie).  



 

 

Side 6 

 

 Utviklingsbehov og vekst må synkroniseres med flere studieplasser. Arbeidslivet 

skriker etter korte og fleksible opplæringsmodeller. Fagskoler må i større grad kunne 

gjennomføre studier under 30 stp. 

 Grunnfinansieringen må økes og finansieringsmodell bør endres. Vi må ha 

forutsigbarhet for å tilby EVU og ha handlingsrom for nyutvikling: 

o Tilførte krav (kvalitet, rapportering, søknadsskriving, utviklingsarbeid osv) må 

bli finansiert. Fagskolene sliter med å klare alt dette med dagens 

finansieringsmodell og den gradvise økningen av krav i sektoren. 

o Fagskolen må sikres akkreditering. Det innebærer å tilføre en høyere grunnsats 

pr student fordi det er store kostnader for å oppnå fagområdeakkreditering. 

Noe som igjen er en driver for høyere kostnader ifm akkrediteringsprosesser.  

o Uttelling i finansieringsmodellen for all studiepoeng-produksjon også for 

kortere studieløp på under 30 studiepoeng (er allerede på gang, men må 

nevnes). 

  
5. Hva annet er din organisasjon opptatt av at strategi for høyere yrkesfaglig 

utdanning bør diskutere og omtale? 

 

Våre innspill her: 

o Styrke informasjonen i karrieretjenesten og på andre arenaer. 

o Det er stor satsing for EVU i videregående skole og i høyere utdanning. EVU må 

fremmes for lærere i fagskolene. Vi trenger en rekrutteringsstrategi for lærere 

– vi vil ha folk med arbeidslivserfaring. 

o Utvikle fagskolene som den fremste utviklingsarenaen for de med fagbrev og 

lang praksis og også tilby relevant førstegangsutdanning for kunst og mediefag 

mm 

o Opptakskrav. Endringer i siste utgave av Lov om høyere yrkesfaglig utdanning 

og nasjonale forskrifter verdsetter karakterer fra videregående skole i større 

grad enn fagbrev, praksis og yrkesfaglig erfaring. Solid praksis etter fag/ 

svennebrev er en forutsetning for god fagskoleutdanning med solid 

læringsutbytte som arbeidslivet trenger. 

 

Vi kommer gjerne tilbake med mer informasjon hvis det er behov for dette og deltar gjerne 

videre i prosessen med strategien for høyere yrkesfaglig utdanning. Hele Norge er tjent med at 

vi får en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning som verdsetter og anerkjenner fagskolens 

betydning for å utvikle et kompetent arbeidsliv. 

 


