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Referat fra rådsmøte nr. 4 2017 
 
 
 
 
Dato: 18.09.17 
Tid: 10:00 – 16:00  
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm 
 
Rådsmøte 12.30-15.30  
 
 
Til stede: 
 
Ole Michael Bjørndal      NHO Reiseliv 
Einar Øverås (vara)      NHO Reiseliv 
Gunnar Bakke       NHO Mat og drikke 
Gry Anita Holsing Odden (vara)    NHO Mat og drikke 
Astri Sjåvik        KS 
Daniel Karlsrud (vara)      KS 
Torbjørn Mjelstad                                      KS 
Inger Jorunn Åsbø (vara)     KS 
Geir Remme (vara)       KS 
Dina Gaupseth (vara)     Utdanningsforbundet 
Helga Hjeltnes       Utdanningsforbundet 
Trond Urkgjerde       Utdanningsforbundet 
Marit F. Danielsen (vara)     Utdanningsforbundet 
Eva Danielsen       Skolenes Landsforbund 
Bjørn Johansen       NNN 
Merete Helland                                        NNN 
Irene Heimtun (vara)     Fagforbundet 
Eva Erichsen        YS 
Jon Andre Pettersen (vara)     Norsk Sjømannsforbund 
Karl Gunnar Kristiansen     Utdanningsdirektoratet AFY 
Eirik Bertelsen      Utdanningsdirektoratet AFY 
 
 
Forfall 
Espen Lynghaug      NHO Mat og drikke 
Øyvind Haram (vara)     Sjømat Norge 
Jens-Petter Hagen      Fellesforbundet 
Frank Schistad (vara)     Fellesforbundet 
Kirsti Strømhaug (vara)     YS 
Roard Arnt Fredlund (vara)     Skolenes Landsforbund 
Sarah Solheim       Elevorganisasjonen 
Lisbeth Sandtrøen       KS 
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Velkommen – v/ Karl Gunnar Kristiansen 
 
Dagsorden: 
29.4.2017  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
30.4.2017 Presentasjonsrunde av nye medlemmer/ varamedlemmer i FRRM 
31.4.2017  Konstituering av FRRM- Valg  
32.4.2017 Observatør til FRRM 
33.4.2017 Godkjenning av referat rådsmøte 3 – 2017 
34.4.2017  Gjennomgang av mandat for faglige råd og retningslinjene  
35.4.2017  Planlegging av rådets arbeid 

 Orientering om rådets arbeid 
 Konkretisering av arbeidsoppgaver og fordeling av ansvarsområde 

blant medlemmene i rådet. Fremdriftsplan for rådets arbeid. 
36.4.2017 Kort informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger 
37.4.2017 Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve,   
  praksisbrevprøve og kompetanseprøve 
38.4.2017 Søknad om forsøk i kokk- og institusjonskokkfaget fra Østfold fylkeskommune 
 
39.4.2017 Eventuelt 
 
29.4.2017  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak: 
Faglig råd for Restaurant og matfag godkjenner innkallingen til møte onsdag 18.09.2017. 
 
 
30.4.2017 Presentasjonsrunde av nye medlemmer/ varamedlemmer i FRRM 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
31.4.2017  Konstituering av FRRM- Valg 
I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder og nestleder samt en 
representant til arbeidsutvalget. 
 

Vedtak: 
 
Arbeidstakersiden fremmet forslag om Bjørn Johansen som leder. Arbeidsgiversiden fremmet 
forslag om Gunnar Bakke nestleder. Helga Hjeltnes stilte seg til disposisjon som representant til 
arbeidsutvalget. Alle forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet besluttet at nestleder og leder bytter midtveis i perioden. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
32.4.2017 Observatør til FRRM 
Noen av de faglige rådene har tidligere hatt observatør(er) til faglige råd. Observatører kan være 
representanter fra andre offentlige myndigheter. 
I den grad rådet ser at andre offentlige myndigheter kan bidra i rådets arbeid og belyse saker er 
det anledning for rådene å søke Utdanningsdirektoratet om å få oppnevne observatører. 
Søknaden må begrunnes. 
 

Vedtak: 
 

Rådet ser ikke behovet for å ha faste observatører på det nåværende tidspunktet. 
 
 
 



   Side 3 av 6 

 

33.4.2017  Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/2017 
 

Vedtak: 
Faglig råd for restaurant- og matfag godkjenner referatet fra rådsmøte nr. 3/2017. 
 
 
 
34.4.2017  Gjennomgang av mandat for faglige råd og retningslinjene 
De faglige rådene har fått nytt mandat for oppnevningsperioden 2017 – 2021. I tillegg er det 
utviklet nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet. Fagansvarlig presenterer dokumentene på rådsmøte. 
 
 
Etterfulgt av presentasjonen ble følgende saker drøftet: 
 

1. Avgjørende innflytelse: 
Det står i retningslinjene at de faglige rådene skal ha avgjørende innflytelse på læreplanene i 
VG3. Hva er rammene for avgjørende innflytelse? Seniorrådgiver fra Utdanningsdirektoratet Karl 
Gunnar Kristiansen konkretiserer for rådet hva det betyr. Forslagene som fremmes om endringer 
i læreplanen må være innenfor rammeverket og være realistiske. Kristiansen slår fast at det som 
står i mandatet ikke bare er fine ord, men at FRRM skal ha avgjørende innflytelse på læreplanene 
i VG3. 
 
Karl Gunnar Kristiansen informerte om at sekretariatet vil be om en konkretisering av hva som er 
de ytre rammene for læreplanutvikling.  
 

2. Hvordan ivareta dialogen med varamedlemmet. 
Varamedlemmer opplever at de sjelden får informasjon utover referat om utvikling i saken. 
Mange kjenner ikke den de er vara for. Karl Gunnar Kristiansen foreslo at dette kan diskuteres 
videre i AU. Konklusjonen er at man trenger å få på plass bedre rutiner for orientering av 
varamedlemmene i rådet. 
 

3. Reaksjoner på at utenlandstur  
 
Noen reaksjoner på at utenlandstur er trukket ut av rådsprogram i løpet av fireårsperioden. 
Begrunnelsen for dette er at direktoratet mener at de tilgjengelige ressursene heller benyttes til 
rådsaktiviteter.  
 

4. Rådenes arbeidsform 
Rådsleder Bjørn Johansen reiser spørsmål om hvorfor det i retningslinjene er vedtatt fire 
dagsmøter i året. Karl Gunnar Kristiansen informerer om at man ved behov for flere møter kan 
søke om å avlegge flere rådsmøter. I forlengelsen etterlyser Bjørn Johansen en klar oversikt over 
endringer i retningslinjer og mandat for de faglige rådene. 
 

Vedtak: 
 

Faglig råd for restaurant- og matfag tar informasjonen om mandat for faglig råd og 
retningslinjene til orientering 
 
35.4.2017  Planlegging av rådets arbeid 

 Orientering om rådets arbeid 
 Drøfting av arbeidsoppgaver i rådet.  

Sekretariatet ønsker at de faglige rådene allerede nå starter drøfting av viktige arbeidsoppgaver i 
tiden som kommer. Intensjonen med en slik drøfting er å utvikle en fremdriftsplan for de ulike 
arbeidsoppgavene og fordele ansvarsområder blant medlemmene.   
 
Forslag til vedtak: 
Basert på innspillene i diskusjonen arbeider arbeidsutvalget videre med en årsplan for arbeidet i 
rådet. 
 

1. Bjørn Johansen ga en orientering om rådets arbeid i forrige periode. 
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Mest arbeid ble investert i tilbudsstrukturen og utviklingsredegjørelsen i perioden. Rådet leverte 
innspill til en rekke høringsuttalelser i perioden.  
 
Det forrige rådet mente at følgende saker burde prioriteres i den kommende perioden. 

1. Følge opp tilbudsstrukturen 
2. Kvalitetssikring av vurderingsordningen, 
3. Hvordan løser vi kompensasjon for fravær fra jobb i perioden rådsmedlemmene møter i 

rådet for de som ikke får dekket fra arbeidsgiver/ egen organisasjon. 
4. Elever med særskilte behov. 
5. Utstyrssituasjon og råvaresituasjon for de ulike lærefagene.  

 
 
Bjørn Johansen understreker at han tror det i denne perioden vil bli mye arbeid med 
tilbudsstrukturen. Det sluttes opp om forslagene fra forrige råd 
 
Utover disse overnevnte punktene drøftet rådet ytterligere to punkter. 
 
 

2. Økt antall læreplasser og rekruttering 
Karl Gunnar spilte inn forslaget om arbeid med økt antall læreplasser. SRY har dette som 
prioritert oppgave og han utfordret rådet til å reflektere rundt dette. Det foreslås at statistikken 
kan bearbeides noe slik at man kan få frem nyansene og avstanden mellom de ulike lærefagene i 
FRRM. Det påpekes at det er utfordringer med rekrutteringen til utdanningsprogrammet. Det blir 
foreslått at rekruttering bør prioriteres foran læreplasser. 
 
Et annet perspektiv er at det er tvilsomt om rådet har mandat til å arbeide med 
rekrutteringsspørsmålet. En forbedret tilbudsstruktur er rådets svar for å øke rekrutteringen til 
fagene. Konklusjonen er at rekruttering til utdanningsprogrammet bør være med videre på 
agendaen. 

 
3. Manglende kvalifiserte instruktører. 

 
En utfordring er at det ikke bare er problemer med rekrutteringen, men også at bedriftene ikke 
klarer å tilrettelegge for lærlingene med tanke på kvalifiserte instruktører. Videre er useriøse 
aktører med på å svekke rekrutteringsgrunnlaget i bransjene. 
 

 Vedtak: 
 
Basert på innspillene i rådsmøtet utarbeider arbeidsutvalget et utkast til årsplan for arbeidet i 
rådet. Utkast til årsplan vil bli behandlet videre på rådsmøte 1.november. 
 
 
36.4.2017 Kort informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger 
Fra 1. Januar 2017 skal alle reiseregninger leveres elektronisk. Vedlagt innkallingen finner dere 
informasjonsskriv vedrørende elektroniske reiseregninger. 
Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 
 
Valg av møteplass 
Det reises spørsmål om hva som er årsaken til at møtene legges til Oslo. Seniorrådgiver Karl 
Gunnar Kristiansen orienterte at årsaken i all hovedsak er økonomi.  
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 
 
 
37.4.2017 Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve,  
  praksisbrevprøve og kompetanseprøve 
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Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 3-
48 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. Direktoratet foreslår både 
endringer i innhold og struktur. Det foreslås også noen endringer i del VI om 
dokumentasjon. Enkelte endringer gjøres også i kapittel. 4 om voksne og i forskrift til 
friskoleloven. Høringsdokumentene ligger vedlagt denne innkallingen. 
 
Høringsvektøyet finner dere her: 
 
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133 
 
Utdanningsdirektoratet har selv tatt initiativ til å revidere bestemmelsene i forskrift til 
opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag-, svenne- og kompetanseprøven. Med unntak av 
enkelte små tilføyelser, har disse bestemmelsene ikke vært endret siden 2009, og 
tilbakemeldinger fra skolesektoren og bedrifter viser at det er behov for å foreta visse endringer. 
Formålet med revisjonen er å endre de bestemmelsene som ikke fungerer etter sin hensikt, og 
bidra til å gjøre bestemmelsene i delkapittelet tydeligere og enklere.  
 
I prosessen har direktoratet involvert fylkesmenn, fylkeskommuner og faglige råd (vedlagt finner 
dere innspill fr FRRM). De har kommet med synspunkter på hva som bør og ikke bør endres i 
dagens bestemmelser. Disse innspillene har, sammen med direktoratets egne erfaringer, utgjort 
grunnlaget for forslagene til endring. 
 
Høringsfrist er 16. oktober 2017. 
 
Sekretariatet gav en kort presentasjon av sentrale problemstillinger i høringen på rådsmøte. 
 
 
Følgende problemstillinger ble drøftet. 
 

1. Er dere enig i at begrepet «læretida» erstatter «opplæringstida»? 
Rådet er enig i dette. 
 

2. Støtter dere at fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven som hovedregel skal 
avholdes før læretiden er ute? 

Noe diskusjon rundt dette, men rådet støtter at fag-, svenne-, praksisbrev og kompetanseprøven 
som hovedregel skal avholdes før læretiden er ute. Tungtveiende er argumentene om at 
lærlingene trenger gyldig kontrakt med tanke på forsikring og at forsinket avholdelse av prøven 
kan føre til forsinkelse i videre studieløp for lærlinger som ønsker y-veien eller påbygg. Det var 
også viktig for rådet at hvis det hensiktsmessig bør være et større handlingsrom for når prøven 
kan avholdes. Hvis både bedrift og lærling ønsker det er det mulig å avlegge prøven på et senere 
tidspunkt. Da må kontrakt være på plass. 

 
3. Bør det innføres en frist for oppmelding tre måneder før prøven skal avholdes? 

Rådet er uenig i dette. Rådet forstår at fylkeskommunen har behov for forutsigbarhet, men 
mener at det ikke er behov for en frist.  
 

Vedtak: 
 
Med utgangspunkt i diskusjonen under rådsmøtet utformer fagansvarlig sammen med AU forslag 
til høringssvar. AU får også mandat til å svare på resten av høringen. 
 
 
 
38.4.2017 Søknad om forsøk i kokk- og institusjonskokkfaget fra Østfold    
  fylkeskommune 
Utdanningsdirektoratet mottok 14.06.2017 søknad om forsøk fra Østfold fylkeskommune. 
Østfold fylkeskommune ønsker et forsøk med en ny opplæringsmodell som de vil prøve ut innen 
utdanningsprogram for restaurant- og matfag med kokk- og institusjonskokkfaget. Målgruppen 
for forsøket er nyankomne innvandrere i introduksjonsordningen. Mange av disse deltakerne har 
mye relevant yrkesfaring, men mangler formell kompetanse. 
 

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133
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Vedlagt finner dere et kort saksfremlegg til saken samt søknaden fra Østfold fylkeskommune.  
Sekretariatet vil gi en kort innledning til saken på rådsmøtet. 
Forslag til vedtak: 
 
Rådet er i utgangspunktet positiv til av forsøk. Under diskusjonen kommer det opp et poeng 
knyttet til antallet veier til fagbrev og om det finnes alternative opplæringsmodeller denne 
gruppen heller bør tilbys. Opplæringsmodell må veies opp mot kvaliteten på opplæringen slik at 
kandidatene har gode forutsetninger for å bestå fag- og svenneprøven. En risiko ved for dårlig 
opplæring kan bli at kvaliteten til fagbrevet undergraves. 
 

Vedtak: 
 
Basert på diskusjonen skriver fagansvarlig i samråd med AU et svar.  
 
 
39.4.2017 Eventuelt 
 
Flyt-skjema 
 
I forrige periode brukte rådet Flyt-skjema. Rådet ønsker at det brukes videre i neste periode.  
 
Møtet 6. desember 
 
Rådet gir tilbakemelding om at det blir utfordrende for flere representanter å møte på denne 
datoen.  


