
FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG 
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Vår saksbehandler: Eirik Bertelsen 
 

 
Vår dato: 
06.11.2017 
Vårreferanse
: 2017/96 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

 
 
Referat frå rådsmøte nr. 5 2017 
 
 
 
 
Dato: 01.11.2017 
Tid: 10:00 – 16:00  
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo 
 
Møteramme fellesdel: kl. 10:00-11:15. 
Lunsj kl. 11:15 – 12:00. 
Rådsmøte kl. 12:00-16.00. 
 
 
Til stede:  
 
 
Gry Anita Holsing Odden (vara)     NHO Mat og drikke 
Gunnar Bakke       NHO mat og drikke 
Astri Sjåvik        KS 
Torbjørn Mjelstad       KS 
Lisbeth Sandtrøen       KS 
Jens Petter Hagen       Fellesforbundet 
Merete Helland        NNN 
Bjørn Johansen       NNN 
Helga Hjeltnes       Utdanningsforbundet 
Marit F. Danielsen (vara)      Utdanningsforbundet 
Eva Danielsen       Skolenes Landsforbund 
Sarah Solheim       Elevorganisasjonen    
Eirik Bertelsen       Utdanningsdirektoratet 
 
Forfall: 
 
Trond Urkegjerde        Utdanningsforbundet 
Ole Michael Bjørndal       NHO Reiseliv 
Eva Erichsen        YS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Dagsorden rådsmøte 
 
40.5.2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
41.5.2017 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/2017 
42.5.2017 Publisering av foreløpig referat på rådets hjemmesider 
43.5.2017 Godkjenning av årsplan 2017-2018 
44.5.2017 Ny tekst på nettsiden for faglige råd 
45.5.2017 Fylkesbesøk 2018 
46.5.2017 Statistikk om restaurant og matfag  
47.5.2017 Fagbrev på jobb 
48.5.2017 Orienteringssaker 
49.5.2017 Eventuelt  
 
 
 
 
 
40.5.2017  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Fire saker ble føyd til under eventuelt.  

- Arena for kvalitet 2018 
- Nye medlemmer til klagenemd 
- Fagfornyelsen  
- Flytting av rådsmøte 6/2017 til ny dato. 

 
Vedtak: 

 
Faglig råd for restaurant og matfag godkjente innkallingen til rådsmøte onsdag 01.11.2017 
 
41.5.2017  Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/2017 
 
Saksdokumenter (vedlagt) 

- Referat fra rådsmøte nr.4/2017 
 
Vedtak: 

Godkjent med endringer i deltakerliste. 
 
 
42.5.2017 Publisering av foreløpig referat på rådets hjemmesider 
 
Sekretariatet ønsker å publisere foreløpig referat på faglige råds hjemmesider etter hvert 
rådsmøte. Begrunnelsen er at det kan gå lang tid fra rådsmøtet til det godkjennes.  
Tidligere har praksis vært at referatet publiseres når rådet godkjenner referatet påfølgende 
rådsmøte. Forslag til fremgangsmåte: 

1. Fagansvarlig sender referat til AU og rådsmedlemmer for innspill. 
2. Foreløpig referat publiseres på rådets hjemmesider. 
3. Endelig referat publiseres på rådets hjemmesider etter neste rådsmøte. 

 
Referat 
Rådet diskuterte saken. Det var enighet om at det er ønskelig med rask publisering av referat på 
rådets hjemmeside. Rådet godkjenner i fremtiden per mail. Det innebærer at deltakerne på sist 
rådsmøte mottar et forslag til referat på mail fra fagansvarlig syv dager etter rådsmøte. Deretter 
får rådsmedlemmene en frist (3-5 dager) på å gi eventuelle tilbakemeldinger på referatet. Alle 
rådsmedlemmene må svare til fagansvarlig at de godkjenner referatet. Deretter publiseres det på 
faglige råds hjemmeside og sendes ut til hele rådet. 
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Vedtak: 
Ny rutine for godkjenning av referat ble vedtatt av Faglig råd for restaurant- og matfag. 
 
43.5.2017 Godkjenning av årsplan 2017-2018 
Rådet drøftet i rådsmøte nr. 4 viktige arbeidsoppgaver for rådet den kommende tiden. 
Arbeidsutvalget har utarbeidet et forslag til årsplan for 2017-2018, og tar sikte på at rådet skal 
ha fem hovedmål for arbeidet det kommende året: 
 
1. Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. 
2. Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at fylkeskommunene 

jobber under relativt like forhold når det kommer til lokalt gitt eksamen.  
3. Gode utdanningsløp for alle.  
4. Kartlegge utstyrs- og råvaresituasjon for de ulike lærefagene. Merk: rapport på 

utstyrssituasjonen i VGS i de ulike utdanningsprogrammene kommer januar 2018. 
5.  Hvordan sikrer vi god representasjon fra alle partene innad i rådet? Flere av 

rådsmedlemmene får fravær fra jobb i perioden rådsmedlemmene møter i rådet. 
 
Arbeidsutvalget foreslår at rådet setter sammen en fremdriftsplan med konkretisering for hvordan 
hovedområdene skal følges opp det kommende året. 
 
Referat 
 
Bjørn Johansen presenterte for rådet arbeidsutvalget sitt forslag til årsplan for 2017-2018.  
Punkt 1,2 og 4 er det enighet om.  
 
En del ulike meninger kom opp i rådet rundt punkt. 3. Det sto opprinnelig «Gode utdanningsløp 
for elever med særskilte behov», men arbeidsutvalget valgte det mer nøytrale «gode 
utdanningsløp for alle». Begrunnelsen var at man ikke ønsket å stigmatisere denne gruppen. 
Rådet landet på at punkt 3. skal hete «Kvalitetssikring av alle veier mot fagbrev og 
kompetansebevis innenfor restaurant og matfag». 
 
Utdanningsprogrammet har mange elever med lav motivasjon og dårlige forutsetninger. Dette er 
med på å svekke læringsmiljøet i klassene, samtidig som utdanningsprogrammet ikke får 
utdannet et tilstrekkelig antall kvalifiserte fagarbeidere. 
 
I forlengelsen av dette ble det enighet om at rådet skal utforme et «Utfordringsdokument» for 
restaurant- og matfag, som et ledd i kvalitetssikringen av alle veier mot fagbrev og 
kompetansebevis. Etter at rådet har fått et slikt grunnlagsdokument skal man diskutere i rådet 
hvordan det best kan følges opp videre. Et slikt dokument er også en god forberedelse til 
utviklingsredegjørelsen rådet skal produsere i løpet av perioden. 
 
Siste punkt som gikk på representasjon i rådet ble strøket. Dette er ikke et punkt som FRRM kan 
løfte alene og det bør derfor ikke være en hovedprioritet det neste året. Det kan være mer 
naturlig at SRY fremmer det og fagansvarlig kan snakke med de andre rådene og se hvor stort 
problem dette er. Da kan man eventuelt løfte det frem i fellesskap. Et punkt for fremtiden er 
ansvarliggjøring av medlemmene når det kommer til å innkalle vara når man ikke har møte. Det 
foreslås at forfall ikke/ikke møtt presiseres i referatet. 
 
Punkt 4 i årsplanen følges opp etter at det kommer rapport på utstyrssituasjonen i VGS i de ulike 
utdanningsprogrammene kommer januar 2018 
 
Rådet vedtar årsplan for 2017-2018, og tar sikte på at rådet skal ha fire hovedmål for arbeidet 
det kommende året: 
 
1. Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. 
2. Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at fylkeskommunene 

jobber under relativt like forhold når det kommer til lokalt gitt eksamen.  
3. Kvalitetssikring av alle veier mot fagbrev og kompetansebevis innenfor restaurant og 

matfag. 
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4. Kartlegge utstyrs- og råvaresituasjon for de ulike lærefagene. Merk: rapport på 
utstyrssituasjonen i VGS i de ulike utdanningsprogrammene kommer januar 2018. 
 
 Vedtak 

Rådet vedtok revidert årsplan. AU gir en innstilling til videre fremdriftsplan for rådets arbeid 
under rådsmøte 6/2017. 
 
 
 
44.5.2017 Ny tekst på nettsiden for faglige råd. 
 
Teksten til rådet på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og på de faglige råds hjemmesider skal 
oppdateres.  
 
Referat 
Det foreslås at det tilføyes i teksten at man også kan sende inn forslag til rådet via faglige råds 
hjemmesider (når den funksjonen kommer på plass). Prioriteringsområder oppdateres etter 
vedtaket under 43.5.2017. 
 

Vedtak: 
Godkjent med endringer. 
 
 
45.5.2017  Fylkesbesøk FRRM 2018 
 
Rådene kan søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk er dialog 
mellom rådene og fylkeskommunene om utfordringer i utdanningsprogrammet. Rådet var på 
fylkesbesøk i Oslo og Akershus i 2012, Rogaland i 2013 og Sør Trøndelag i 2014. Det ble ikke 
gjennomført fylkestur i 2015 og den planlagte turen til Tromsø høsten 2016 ble avlyst.  
 
Arbeidsutvalget foreslår å gjennomføre fylkesbesøk til Tromsø i september 2018 der 
hovedfokuset ligger på bakerfaget. Arbeidsutvalget foreslår at fylkesbesøket kombineres med et 
ekstra rådsmøte. 
 
Referat  
 
Rådets besøk til Tromsø i 2016 ble avlyst av ulike årsaker. Rådet ønsket å gjennomføre 
fylkesbesøk høsten 2018, fortrinnsvis første uke i september. Tromsø er det foretrukne 
reisemålet for rådet. Rådet ønsket en bred tilnærming til et fylkesbesøk i Tromsø der målet er å 
hente mest mulig impulser. Hovedpunktene i argumentasjonen følger under: 
 
1. Fylket sliter med rekruttering til bakerfaget og faget er lite populært. 
2. Sjømatnæringen og aquakultur. Det ønskes en samtale med lokalt næringsliv. 
3. Rådet ønsker å drøfte med fylkeskommunen rekruttering til utdanningsprogrammet og øvrige 
punkter i årsplanen. 
4. Gjennomføre et femte rådsmøte under besøket. 
 
 

Vedtak 
Det skrives søknad om fylkesbesøk til Udir.  
 
 
 
 
46.5.2017 Statistikk om utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag. 
Rådet ønsker å styrke sin statistikkkunnskap om utdanningsprogrammet. I arbeidet med 
utviklingsredegjørelsen 2015-16 del 1 og 2 benyttet rådet seg mye av statistikk om rekruttering 
og gjennomføring innen restaurant- og matfag i sin argumentasjon ovenfor 
Utdanningsdirektoratet. Bruk av statistikk styrker rådet sin argumentasjon i arbeidet med f. eks 
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fremtidige endringer i tilbudsstrukturen, og arbeidsutvalget tror at rådet med fordel i den neste 
perioden kan styrke kunnskapen sin på dette området. 
 
Mye statistikk om utdanningsprogrammene finnes åpent tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets 
side https://skoleporten.udir.no. En utfordring at ikke all denne statistikken er like tilgjengelig og 
arbeidsutvalget foreslår derfor at rådet utnevner et rådsmedlem til statistikkressurs med ansvar 
for å holde seg oppdatert på tilgjengelig statistikk om utdanningsprogrammet.  
 
Utdanningsdirektoratet sin statistikkavdeling tilbyr opplæring til vedkommende over en dag.  
 
Referat 
Rådet så ikke behovet for å oppnevne en egen statistikkressurs. Rådet ønsker at Udir i fremtiden 
ved behov presenterer statistikk om utdanningsprogrammet for rådet. Arbeidsutvalget sender en 
bestilling til statistikkavdelingen i Udir, der vi ønsker oppdaterte tall om utdanningsprogrammet. 
Statistikken presenteres - om mulig - på neste rådsmøte.  
 

Vedtak 
Rådet så ikke behovet for en fast statistikkressurs i rådet. AU lager en bestilling til 
statistikkavdelingen i Udir. 
 
47.5.2017  Fagbrev på jobb 
 
Kunnskapsdepartementet sendte den 4. april 2017 på høring et notat med forslag om innføring 
av Fagbrev på jobb. På grunnlag av høringsuttalelsene har departementet utarbeidet nytt forslag 
til lovtekst.  
 
Sekretariatets vurdering er at forslaget innebærer en viktig prinsipiell endring i forhold til 
opplæring. Ordningen foreslås etablert uten at det stilles krav til fellesfag (kapittel 3.6 i 
høringsnotatet). 
 
Departementet skriver at de ikke er kjent med at det skaper problemer i arbeidslivet eller for den 
enkelte fagarbeider at det ikke stilles de samme kravene til fellesfag for praksiskandidater som 
for lærlinger. Derfor mener departementet at det ikke er problematisk å utvide denne adgangen 
til å gå opp til fagprøven til også å gjelde den nye ordningen. 
 
Sekretariatet anbefaler at de faglige rådene reflekterer over følgende problemstillinger: 
 

• Fag- og svennebrev skal møte arbeidslivets behov for kompetanse. Hvordan vurderer 
rådet ordningen Fagbrev på jobb med fritak for opplæring i fellesfag i forhold til 
arbeidslivets behov for kompetanse i de ulike fag- og svennebrev? 

• Ordningen med fagbrev på jobb vil kunne omfatte kandidater som er ansatte i en bedrift 
som ufaglært. Videre kan de etter ett års ansettelse tegne opplæringskontrakt med 
bedriften som arbeidsplasskandidat. Departementet legger til grunn at en praksis på ett år 
i full stilling er tilstrekkelig til å opparbeide nok kompetanse til at ordningen kan benyttes. 
Når det tegnes kontrakt skal det gjøres fradrag for det året med praksis som kreves forut 
for kontraktsinngåelsen og for eventuell realkompetanse. Kandidatene skal opp til en 
prøve (samme prøve som praksiskandidater) og bestå denne før de kan fremstille seg til 
fag- og svenneprøve. Kan ordningen med fagbrev på jobb være en konkurrent til dagens 
lærlingordning? 

• Hva vil skje dersom flere oppnår fag- og svennebrev uten å ha bestått i fellesfag? Vil disse 
ha nødvendige kvalifikasjoner til å gå videre på Y- veien, fagskolen og påbygg til 
studiekompetanse (Vg4)? 
 

 
Høringsfrist er 17. november 2017. 
 
Høringsdokumentene finner dere her:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-horing-fagbrev-pa-jobb/id2573670/ 
 
 
Saksdokumenter (Vedlagt):  

https://skoleporten.udir.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-horing-fagbrev-pa-jobb/id2573670/
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- FRRM sin høringsuttalelse til Fagbrev på jobb.  
Referat 
Rådet diskuterte Kunnskapsdepartementets forslag til ny ordning med fagbrev på jobb. 
Departementet argumenterer for at ordningen skal være generell og kunne benyttes i alle fag. 
Departementet forutsetter at den bare vil bli tatt i bruk i den grad det er behov for den og der 
hvor bedrifter og kandidater som er enige i bruken av den. FRRM var opprinnelig forsiktig positiv 
til en innføring av Fagbrev på jobb. Rådet forutsatte imidlertid at oppgaven med å vurdere hvilke 
fag det er aktuelt å inkludere i ordningen gjøres av de faglige rådene. Rådet mente at hvis de 
skulle kunne støtte en innføring av Fagbrev på jobb, må det være de faglige råd innenfor hvert 
utdanningsprogram, som godkjenner hvilke lærefag det skal gjelde.    
 
 

Vedtak 
Forslag til svar delegeres til arbeidsutvalget.   
 
 
 
48.5.2017  Orienteringssaker 
 

- FLYT-skjema. Vedlagt med innkalling. 
Rådet oppdaterer Flytskjemaet og kom med forslag til oppsett. 
 
 

- NOKUT - konferanse om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. 
Astri, Lisbeth og Bjørn fra FRRM deltok på konferansen. Det var representanter fra alle de faglige 
rådene representert. Det ble orientert om bakgrunnen for etableringen av godkjenningsordningen 
og rollen til partene i arbeidslivet. Det ble blant annet diskutert hva som er de vesentlige 
områdene innen restaurant- og matfag. Vesentlige elementer i faget er ikke spikret i faget og det 
utøves mye skjønn. Det har vært et par tilfeller med uenighet mellom sakkyndige og NOKUT 
ønsket råd om retningslinjer for å behandle slike tilfeller. Det er besluttet at denne konferansen 
skal arrangeres årlig.  
 
 
 
49.5.2017  Eventuelt 
 
Fagfornyelsen. 

 
Det ble diskutert under møtet om rådet skal levere innspill til andre skisse til kjerneelementene i 
femten skolefag.  Skissene bygger videre på de første skissene som fikk over ett tusen innspill da 
de lå ute på Utdanningsdirektoratet nettsider tre uker i september. Skissene ligger ute til 
10.11.17.  
 
Rådet diskuterte om de skulle gi høringsutspill til direktoratet, men valgte å oppfordre rådets 
medlemmer til å levere høringsutspill på egenhånd. Høringen som er publisert på Udir.no er 
primært rettet mot enkeltpersoner som i egenskap av sin fagkompetanse kan gi innspill til 
skissene. 
 

Vedtak 
Rådets medlemmer leverer innspill som privatperson ved eventuelle innspill. 
 
Kokkfaget - behov for 2 klagenemndsmedlemmer 

 
I arbeidet med klagebehandling av ikke beståtte fagprøver trenger Utdanningsdirektoratet forslag 
til to medlemmer. En som kan representere arbeidsgiverne og en som kan representere 
arbeidstakerne. Fagansvarlig henvendte seg til rådet med ønske om forslag. 
 

Vedtak 
Medlemmer i rådet sender forslag til fagansvarlig.  
 
 



   Side 7 av 7 

 

Flytting av rådsmøtet og julemiddag. 
 
Da flere medlemmer ikke har mulighet til å møte på rådsmøtet 6.desember, ble det foreslått å 
flytte rådsmøtet til en annen dato. Etter diskusjon med håndsopprekning landet man på datoen 
torsdag 7. desember med påfølgende julelunsj/middag.  
 
 

Vedtak 
Rådet vedtok å flytte rådsmøtet til torsdag 7. desember. 
 
 
 
 
 
 
 
 


