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Innspill til Meld. St. 16 (2016–2017) 
Kultur for kvalitet i høyere utdanning 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 27.000 barnevernspedagoger, 

sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

 
FOs innspill er i hovedsak knyttet til utdanningene til barnevernspedagog, sosionom og 
vernepleiere (BSV utdanningene).   
 
Profesjonsutdanninger 
 
Meldingen skisserer innledningsvis hvilke særlige utfordringer vi står overfor når det 
gjelder kvalitet i høyere utdanning og krav til kunnskap. Disse utfordringene gjelder 
også for helse- og sosialprofesjonene. FO er opptatt av at vi har gode 
profesjonsutdanninger hvor undervisningen er forskningsbasert, og svarer på behovet 
ulike velferdstjenester og praksisfeltet har.  
 
FO ga innspill til arbeidet med meldingen om kvalitet i høyere utdanning. Vi hadde 
håpet på at stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning ville ha forholdt seg til 
noen av våre innspill og i større grad fokusert på helse- og sosialfaglige 
profesjonsutdanninger. Meldingen svarte i så måte ikke opp våre forventninger.  
 
FO mener stortingsmeldingen har få konkrete forslag knyttet til disse utdanningene. Vi 
mener det særegne ved profesjonsutdanninger, i motsetning til rene akademiske fag, 
burde vært løftet fram i meldingen og behandlet i et eget kapittel.  
 
Rammebetingelser 
 
Barnevern, sosionom og vernepleierutdanningene (BSV) skal tilby variert undervisning. 
Særlig er undervisning i små grupper, praksis og ferdighetstrening, undervisning og 
veiledning sentralt. Dette er helt nødvendige undervisningsformer for å utdanne gode 
helse- og sosialarbeidere som er best mulig forberedt og kvalifisert for praksisfeltet de 
skal ut i. Slike undervisningsformer er imidlertid kostnadskrevende og vi er skuffet over 
at meldingen i svært liten grad berører rammevilkårene for disse utdanningene.  FO 
mener det ikke er mulig å diskutere kvalitet løsrevet fra rammene de opererer innenfor. 
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NOKUT førte i 2016 tilsyn med alle 35 BSV utdanningene og fant mangler i 34 av 
utdanningene. To av områdene som går igjen i de ulike rapportene er forholdet til 
undervisning som foregår i praksisfeltet og forskning og utviklingsarbeid.  
 
Det pekes i den sammenhengen særlig på utfordringer knyttet til to områder: 
- Nok og relevante praksisplasser med godkjente veiledere 
- Oppfølging av studentene (og praksisveiledere) mens de er ute i praksis. 
 
Stortingsmeldingen viser til rapporten «Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig 
høyere utdanning» som påpeker stor variasjon i praksisdelen i helse- og 
sosialfagutdanningene. Stortingsmeldingen skriver (s. 63) at «for å sikre at 
praksisundervisningen er relevant og av god kvalitet, er det nødvendig med et nært 
samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og praksisstedet» Det slås videre fast at 
flere forbedringer av kvaliteten i praksisstudiene kan gjøres innenfor eksisterende 
rammer og handlingsrom.  
 
FO er uenig i dette. Å følge opp studenter i praksis, skaffe gode praksisplasser, gi 
oppæring og følge opp veiledere er ressurskrevende. Meldingen skisserer her 
ambisjoner som vi mener det er vanskelig å innfri innenfor nåværende rammer.  
 
Gode profesjonsutdanninger er kostnadskrevende.  BSV utdanningene er kraftig 
underfinansiert, og det er behov for å styrke rammevilkår for å sikre mer 
forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære studier.  Barnevernspedagoger og 
vernepleiere befinner seg i kategori E, mens sosionomer er i F (helt nederst). 
Meldingen beskriver videre (s. 63) at de «ulike involverte departementer vil vurdere 
oppfølgning av rapporten eksempelvis med hensyn til en eventuell styrket lovfesting og 
finansiering av praksisstudiene».  FO er glad for denne presiseringen og vi håper de 
involverte departementene også vurderer rammevilkårene i dette arbeidet. 
 
Generelle kommentarer: 
 
FO synes det er bra at meldingen fokuserer på undervisning og tiltak knyttet til det. 
Blant annet støtter vi forslaget om at institusjonene må sørge for at ansatte som ikke 
har pedagogisk kompetanse får det. Men undervisning og forskning henger tett 
sammen, og institusjonene må i større grad også legge til rette for forskning og gi 
ansatte rom til det.  På våre utdanninger er det i dag en del ansatte uten 1. 
kompetanse og timelærere fra praksisfeltet. Dette er ansatte som også ønsker å forske 
å kvalifisere seg for det. Vi mener at institusjonene på tilsvarende måte som de 
forplikter seg til å gi pedagogisk kompetanse også gir ansatte uten 1. kompetanse 
mulighet til å ta doktorgrad. På BSV utdanningene er det ansatte med 
profesjonsbakgrunn som ikke har doktorgrad og som blir forbigått når stipendiatmidler 
utlyses. Dette er ansatte med verdifull kompetanse, ofte i kombinasjon med god 
praksiskompetanse. De må i større grad enn i dag stimuleres til å ta doktorgrad. 
 
Mvh 
 
Sign               sign  
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 
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