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Kompetanse og arbeidstakere i industrien for framtiden 

 

Forbundet for Ledelse og Teknikk har følgende innspill til utsynsmeldingen:  

Utdanningssystemet møter ikke fremtidens utfordringer. Det er om lag 300 000 studenter i 

universitets- og høgskolesektoren. Høgskolene er blitt sammenslått, sentralisert og basert på 

forskning. Det er nå bare 27.000 studenter i fagskolene. Det yrkesfaglige løpet må styrkes og bygges 

opp. Fagskolene kan tilby utdanninger over hele landet, respondere raskt på arbeidslivets behov for 

nye utdannelser, og har særlig mange i de retningene som tilbyr helsefagarbeidere og 

industriarbeidere, akkurat det landet trenger.  FLT vil ha 100 000 flere studieplasser i fagskolene og 

høyere yrkesfaglige utdanninger Dette er også i tråd med Meld. St. 9 (2016-2017) «Fagfolk for 

fremtiden» hvor det står:  

  

Regjeringen mener at norsk arbeids- og samfunnsliv har behov for flere fagskoleutdannede, og at 

veksten i utdanningssystemet fremover bør komme i fagskoleutdanningen fremfor i universitets- og 

høyskoleutdanningen. [...] I fremtiden bør en større andel av studentene studere innenfor 

fagskolesektoren. (Meld. St. 9 (2016-17) Fagfolk for fremtiden, s. 51). 

  

Påbygg på utdanningen skal være mulig for de som ønsker det. Det er viktig å få til en sømløs 

overgang fra høyere yrkesfaglig utdanning til høyere akademisk utdanning. Studiepoeng fra 

fagskole må ha ECTS kobling. Da fagskolepoeng ble omgjort til studiepoeng i 2017 ble det 

argumentert for at de europeiske retningslinjene fra 2012 ikke omfattet høyere yrkesfaglig 

utdanning fra EQF/NKR nivå 5. De nye retningslinjene som kom i 2015 inkluderer derimot høyere 

yrkesfaglig utdanning fra EQF/NKR nivå 5. Norge baserte seg derfor på utdaterte retningslinjer. Alt 

dette er derfor realistisk. 

  

Fagskolene er delvis støttet av fylkeskommunene, det er ulik satsing på skolene, og 

finansieringen er uforutsigbar. Tilbudene er ikke fullfinansiert. Fagskolene må få en trygg og 

forutsigbar finansiering som dekker det reelle kostnadsnivået, samt legge til rette for videre 

Utvikling. 
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FLT ønsker: 

• en reform av fagskole, høgskole og universitetssystemet som ser systemet i en helhet 

• fagskolene må få en trygg og forutsigbar statlig finansiering 

• at nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk endres slik at høyere yrkesfaglig utdanning skal kunne 

innplasseres på nivå 6, 7 og 8 

• 100 000 fagskoleplasser gjennom en forpliktende opptrappingsplan 

• gratisprinsippet bør gjelde for fagskolesektoren på lik linje med universitets- og 

Høyskolesektoren 

• Studiepoeng fra høyere yrkesfaglig utdanning må være tilkoblet ECTS 

  

Vi håper dette innspillet kan være av nytte. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ulf Madsen 

Forbundsleder  

Forbund for Ledelse og Teknikk 
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