Notat
Flere studieplasser til fagskoleutdanning
BNL ber Stortinget om å sette av midler til:
•
•
•

Arbeid med en langsiktig plan for etter- og videreutdanning.
Nye studieplasser til fagskoleutdanning i 2019.
Oppstart fireårig pilot for Innovativ lærling – 30 millioner.

Byggenæringen består av mange små og mellomstore bedrifter. Det tar derfor tid å få effekt av
etter- og videreutdanningstiltak. Stortinget må ha et langsiktig perspektiv i arbeidet med
kompetansereform og bransjeprogram.
Etter- og videreutdanning og kompetansereform – Ca. 60 000 personer i byggenæringen
har ikke formelle kvalifikasjoner. Det er stort behov for at disse får formalisert og utvidet sin
kompetanse. For mange av de som har formell kompetanse er det stort behov for etter- og
videreutdanning.
Forslaget om fleksibilitet med modulisering av tilbudene er et viktig tiltak for at arbeidstakeren
kan tilegne seg mer kompetanse samtidig som de er i arbeid.
Høyere yrkesfaglig utdanning - Fagskolen er en svært viktig etter- og videreutdanningsarena
for byggenæringen og må være sentrale i kompetansereformen. Fagskolekandidatene har blant
annet kvalifikasjoner som oppfyller krav i plan- og bygningsloven.
BNL ber om at det utformes en opptrappingsplan for studietilbudet i fagskolen. Det må satses
planmessig over mange år for å dekke næringens kompetansebehov. BNL ber om at Stortinget
bevilger midler til nye studieplasser også i 2019.
Det foreslås 2 millioner til sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd. Fagskolerådet og tilknyttede
sektorråd er viktige for utvikling av fagskolesektoren og må ha et profesjonelt sekretariat for å
kunne fylle sin rolle. BNL ber om at dette økes i tråd med innspill fra Nasjonalt fagskoleråd.
Fagutdanning - De siste fire årene har søkningen til bygg- og anleggsteknikk økt. Det er viktig at
det satses slik at den positive utviklingen fortsetter. Forslaget til budsjett synliggjør ikke store nok
ambisjoner for å løfte fagutdanningens posisjon til den profesjonsutdanningen den skal være for
næringslivet og for den enkelte. Imidlertid er det positivt at det satses på kompetanseheving for
yrkesfaglærere og for prøvenemnder, yrkesfaglig fordypning og forskning på fagutdanning.
BNL støtter NHOs viktige forslag om midler til et prosjekt for å synliggjøre og styrke
fagutdanningens betydning for innovasjon i bedriftene.
Universitets- og høyskoleutdanning - BNL støtter regjeringens forslag til satsing på 250
millioner over fire år til kvalitet i høyere utdanning, som del av langtidsplanen for høyere
utdanning og forskning.
Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning må åpne for prosjekter som styrker samspillet
mellom akademia og næringslivet, blant annet tilbud om praksis og bedriften som læringsarena.
Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er
en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4100 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL ble
etablert i 1997 og er en landsforening i NHO. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverksbedrifter og
entreprenørbedrifter.
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