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Innkalling til styremøte Møte nr.:  1- 2019  

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

0900 -1200 (Brunsj serveres i møtet) 

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere, Rom; Gardermobanen 

   

 

Møtedato:  

28. mars 2019 

Kl 0900 - 1200 

Referent: Kai Erik Jensen Antall sider inkl. denne: 4 

 Innkalt: Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder), Eva Ervik (Jdir), Bente 

Tangen (Jdir), Håvard Vestgren (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Jørn 

Granås (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Tor Pålerud (Norsk 

jernbaneforbund), Rolf Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Øyvind 

Gunnestad (Ansatterepresentant),  

Fravær: Magnus Delsett (studentrepresentant 3-18) 

Kopi til:  
   

Saksnr. Godkjenning av innkalling og referat 
 

Informasjonssaker 

• Opptaksprosessen 1. mai 2019 

• Ny faglærer 

• Ny organisasjon Norsk fagskole for lokomotivførere (HMS, leie mv) 
 

 

1 Regnskap 2018 og budsjett 2019 

 

Fagskolen legger fram regnskap 2018 og budsjett 2019. (vedlegg 12) 

 

Budsjett 2019:  

 

Skolens budsjett er i stor grad drift av skolen og kjøp av tjenester for å levere 

opplæring. Fagskolen vil i 2019 ha oppstart av 5 kull. 2 kull hadde oppstart i 2018 og 

vil avslutte henholdsvis juni og november 2019.  

Skolen vil ansette minst en ny faglærer i 2019.  

 

 

Solen arbeider med flere større anskaffelser: 

• Nytt softvare til simulatorene 

• Flere desksimulatorer 

• Innkjøp/leie av digitalt førerbord – Flirt 

• Prosjekt Digiskift – Digital opplæring av skifteøvelser. I samarbeid med NTNU 

• To vogner som er parkert på skolen for opplæring 

 

 

• Digitalt skoleadministrativt system 

• Digitalt eksmensverktøy for gjennomføring av digitale eksamen 

• Merkevarebygging – Norsk fagskole for lokomotivførere, hjemmeside mv. 

• «Stålhall» for oppbevaring av kjøretøy og vogner til opplæring 

 

Disse tiltakene kan sees igjen i kvalitetsrapporten og virksomhetsplanen (vedlegg 13) 

 

Forslag til vedtak 
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Styret tar regnskapet 2018 og budsjett 2019 til orientering 

2 Årsmelding og kvalitetsrapport 2018  

 

Skolen legger fram årsmelding 2018 og kvalitetsrapport 2018 (Vedlegg 9 og 10) 

 

Forslag til vedtak 

 

Styret godkjenner årsmeldingen 2018 

Styret tar til orientering kvalitetsrapporten 2018 

 

 

3 Medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) 

 

Skolen har arbeidet med å bli tilknyttet SiO etter at skolen fikk ny stortingsmelding om 

fagskolen i 2017. (Meld. St. 9 (2016 –2017) Fagfolk for fremtiden, Fagskoleutdanning). 

I meldingen ble det foreslått at fagskoler skulle kunne være tilknyttet 

studentsamskipnad. (side 68-69). Stortinget støttet dette i sin behandling, og det er også 

lagt inn i fagskoleloven (Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, LOV-2018-06-08-28). Det 

står blant annet:  

«§ 15. Læringsmiljø 

Styret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i 

samarbeid med studentorganene, legge forholdene til rette for et godt og 

inkluderende læringsmiljø. 

Hvis fagskolen er tilknyttet en studentsamskipnad, skal styret i samarbeid med 

studentsamskipnaden legge til rette for et godt og inkluderende læringsmiljø og 

arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.» 

 

Skolens rektor har fremmet saken for studentene, og studentene har støttet en søknad 

om medlemskap (Vedlegg 1). Skolen sendt da en søknad til Kunnskapsdepartementet 

(vedlegg 2) og fikk svar om at departementet støttet medlemskap (vedlegg 3). 

Skolen har vært i møte med SiOs administrasjon som har utarbeidet avtaletekst (vedlegg 

4).   

 

Studentenes tjenestetilbud som tilkommer er: 

SiO Mat og Drikke, SiO Athletica, SiO Helse, Karrieresenteret, SiO Foreninger, SiO Bolig, 

SiO Barnehage 

 

Medlemskapet innebærer at skolen kan også gi tilskudd til studenter og ansatte i forhold 

til de treningstjenestene SiO tilbyr sine medlemmer, fristasjonstilskudd.  (vedlegg 5 og 

6). Alle høyskoler og universitet i Oslo er tilknyttet SiO. Det er omtrent 26 000 

aktive medlemmer av 65 000 potensielle medlemmer i SiO. De fleste høyskoler og 

universiteter gir tilskudd gjennom et fristasjonstilskudd for den enkelte student og ansatt 

i forhold til trening. Fagskolen kjenner til at UiO, OsloMet, BI og kunstskolen blant flere 

gir slik fristasjonstilskudd. Universitet i Oslo støtter med høyere sum en det som er 

generelt framforhandlet. 

 

Skolen har ingen gode ordninger for studenter og ansatte for trening. Skolen vil derfor 

anbefale at vi gir tilskudd til dette.  

 

Kostnader for skolen, med utgangspunkt i 100 studenter og 24 ansatte per år, vil være 

estimert til kr 363 000,- /år.  

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f34b56ba52454667a46049aa550b42bc/no/pdfs/stm201620170009000dddpdfs.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28
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SiO medlemskap 
Per 

semester Antall Sum Per år 

Medlemskap       kr 35 000 

Semesteravgift/ 
student kr 600 100 kr 60 000 kr 120 000 

Treningsavtale 
student tilskudd  kr 800 100 kr 80 000 kr 160 000 

Treningsavtale ansatt 
tilskudd  Kr 1000 24 kr 24 000 kr 48 000 

Totalt per år       kr 363 000 
 

 

Forslag til vedtak 

 

Styret støtter at skolen søker medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo slik det er 

skissert i saksframlegget.  

 

4 Entreprenørers behov for lokomotivførere  

 

Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening har vært i kontakt med med 

styreleder og skolen for å diskutere opptakskriterier og behovet for 

lokomotivførere til entreprenørbransjen. Det legges fram et diskusjonsnotat. 

(vedlegg 11) 
 

Forslag til vedtak 

 

Styret tar saken til orientering 
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5 Høring – forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning 

 

Kunnskapsdepartementet har sendt et forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig 

utdanning og endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) på høring. (vedlegg 7 og 8) 

Forslaget følger i hovedsak av den nye fagskoleloven som trådte i kraft juli 2018, Prop. 

47 L (2017-2018) og Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden –  

Fagskoleutdanning (fagskolemeldingen).  

Departementet foreslår å forskriftsfeste nye bestemmelser om fagskoleopptak, 

behandling av personvernopplysninger, skikkethetsvurdering, unntak for treårig 

fagskoleutdanning og godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. I tillegg foreslår 

departementet å overføre bestemmelser om akkreditering av fagskoleutdanning fra 

studiekvalitetsforskriften inn i den nye forskriften, og å oppdatere disse bestemmelsene. 

To av de største temaene i forslaget er opptak og skikkethet. Her foreslås det mange nye 

forskriftsbestemmelser som er inspirert av tilsvarende regulering for høyere utdanning, 

men tilpasset fagskolesektoren. I tråd med tiltak i fagskolemeldingen, foreslår 

departementet blant annet at opptak til offentlige fagskoler organiseres gjennom 

Samordna opptak til fagskoleutdanning ved Unit, og at private fagskoler kan velge å delta 

i det samordnede opptaket. 

Høringsnotater er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no.  Kunnskapsdepartementet 

ber om høringsuttalelser. 

Administrasjonen vurderer å skrive en høringsuttalelse og ber om innspill fra styret til 

høringsuttalelsen.  

 

Forslag til vedtak 

 

Styret tar saken til orientering 

 

6 Eventuelt  
 

 

 

 

 

13 vedlegg; 

 

https://www.regjeringen.no/

