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«Fagskolesektoren spiller en veldig viktig rolle i 
kompetansepolitikken. 
Gjennom å tilby korte, yrkesrettede utdanninger, 
så svarer de allerede på næringslivets behov. Men 
vi har sett at det er noen begrensninger i lovverket 
for å utnytte kompetansen til nettopp fagskolen 
enda litt bedre. Vi kommer derfor til å foreslå å 
fjerne begrensningen i minstelengde på 
fagskoleutdanning. Det betyr at fagskolene vil 
kunne lage utdanninger som varer kortere enn et 
halvt år. Det tror vi senker terskelen for å starte en 
utdanning for folk som har hektiske liv og ikke 
nødvendigvis kan forplikte seg til et langt 
utdanningsløp. 
Vi kommer også til å legge fram en strategi for 
høyere yrkesfaglig utdanning i 2021, og ha som 
langsiktig ambisjon å øke kapasiteten i sektoren. »

Forsknings- og høyere
utdanningsminister, Henrik 
Aasheim 15.9.20:



§ 3 Fylkeskommunen skal sørge 
for at det tilbys akkreditert 
fagskoleutdanning i samsvar 
med behovet for kompetanse 
lokalt, regionalt og nasjonalt.

Fylkeskommunens 
rolle i lov om høyere 
yrkesfaglig utdanning 
(hyu): 



Arena for høyere yrkesfaglig utdanning
- et grep for å:

• bedre dialogen med fagskolene
• tydeliggjøre fylkeskommunens 

helhetlige forvaltningsansvar
• informere om fylkeskommunale 

prioriteringer, satsinger og tiltak
• bidra til samarbeid mellom 

fagskolene
• bidra til å synliggjøre skoleslaget
• bedre se fagskolene som aktører 

som kan bidra til å dekke 
Trøndelags kompetansebehov 



Pågående arbeid med å videreutvikle og 
forbedre forvaltningsrutinene i TRFK

• Politisk forankring i TRFK
• I tråd med nasjonale føringer
• I dialog og samarbeid med nasjonale 

myndigheter/hyu-aktører (Diku, KD, 
NOKUT, Unit, Fagskolerådet etc.)

• Samarbeid med andre 
fylkeskommuner for å få mest mulig 
enhetlig praksis uavhengig av 
fylkeskommune

• Avklaring av regionale prioriteringer 
som kan skille seg fra andre fylker 
(kompetansebehov, næringsstruktur, 
skolestruktur, politiske veivalg, 
økonomi etc.)
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