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Dagsorden: 
 
 
15-15 
 

 
Godkjenne innkallingen til dagens møte 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner innkallingen.  
 

 
16-15 
 

 
Godkjenne referatet fra møtet 10. februar 2015 
 
Vedlegg 1  
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner referatet fra møtet 10. februar 2015 
 

 
17-15 
 

 
Orienteringssak: 
Organiseringen og mandatet for arbeidet med tilbudsstrukturen 
 
Vedlagt en samlet oppsummering av alle innspill som er kommet til organiseringen og 
mandatet for arbeidet med tilbudsstrukturen.  
 
Vedlegg 2 
 

 
18-15 

 
Orienteringssak:  
Referat fra fellesmøte mellom SRY, ledere og nestledere i faglige råd og 
Kunnskapsministeren 22. januar 2015.  
 
Vedlegg 3 
 

 
19-15 

 
Orienteringssak:  
Forslag om sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift for 
lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk som har fullført ordinært Vg1 og 
Vg2 i skole 
 
Høringsfristen gikk ut 1. mars. 
 
Saksbehandler Bjørn Wilhelm Bjelke i direktoratet er invitert for å gi en orientering om 
status. 
 
 

 
20-15 

 
Pilot, faglige råds innflytelse på Vg3-læreplaner 
 
FREL, FRTIP, FRRM og FRBA skal delta i pilotprosjekt vedrørende avgjørende innflytelse 
på læreplaner Vg3. Det har vært avholdt to møter om saken siden nyttår. Dessverre har 
ikke noen fra FRBA kunnet møte. 
 
Referat fra møtet 3. februar vedlagt 
 
På møte 13. mars ble man enige om å ha et fellesmøte 3. september. FRBA må vurdere 
om dette er mulig, se vedlagte e-post fra UDIR. 
 
Saksbehandler Viil Gombos i direktoratet er invitert for å gi en orientering.  
 
Vedlegg 4 og 5 
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Forslag til vedtak:  
 
Rådet planlegger møte 3. september for å kunne delta i fellesmøte med de andre rådene. 
 
(eventuelle kommentarer framkommet i diskusjonen) 
 
 

 
21-15 

 
Boreriggoperatørfaget, søknad om nytt lærefag 
 
Vedlagt finner dere søknad fra MEF om nytt lærefag, Vg3 boreriggoperatørfaget. 
Utdanningsdirektoratet ber det faglige rådet om å vurdere søknaden, og sende 
direktoratet tilbakemelding og innspill. Direktoratet avventer videre behandling av 
søknaden til vi har mottatt tilbakemelding fra dere. 
 
MEF har blitt orientert om at søknaden er sendt til rådet for vurdering.  
 
Rådet inviterer representant fra MEF som kan presentere saken. Det settes av noe tid til 
spørsmål.  
 
Vedlegg 6 
 
Forslag til vedtak:  
Søknaden tas med i det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. 
 
 

 
22-15 

 
Anleggsrørleggerfaget - søknad om nytt lærefag 
 
Vedlagt finner dere søknad fra MEF, EBA, Fagforbundet, NRL, NAF om nytt lærefag, Vg3 
anleggsrørleggerfaget, sammen med forslag til kompetanseplattform og læreplan for 
faget. Utdanningsdirektoratet ber det faglige rådet om å vurdere søknaden, og sende 
direktoratet tilbakemelding og innspill.  
 
Direktoratet avventer videre behandling av søknaden til vi har mottatt tilbakemelding fra 
dere.  
 
Thomas og Helge orienterer 
 
Vedlegg 7a, b og c 
 
Forslag til vedtak:  
Søknaden tas med i det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. 
 

 
23-15 

 
Gjennomgang av tilbudsstruktur – videre arbeid for FRBA 
 
DEL I: 
I arbeidet med denne saken presenterer Statens vegvesen sin strategi fremover. 
«Kompetansebehov i anleggsteknikkfagene» v/.. 
 
Det settes av tid til presentasjon og spørsmål. 
 
DEL II: 
"Startpakke" fra UDIR, inklusive oversikt fra årets søkere til bygg- og anleggsfag. 
 
Orientering om eventuell endret framdriftsplan for gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 
 
DEL III: 
Halvor innleder til diskusjon om tilbudsstrukturen. 
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Diskusjonsnotat om noen overordna problemstillinger vil bli sendt ut før påske. 
 
Forslag til vedtak:  
Synspunktene som kommer fram i diskusjonene tas med i det videre arbeidet med 
tilbudsstrukturen 
 
 

 
24-15 

 
Rådsmøter 2015 
 
Forslag fra AU: 

- 2. og 3. juni fra lunsj til lunsj (inkl. sommermiddag om kvelden den 2.) 
- 3. september kl 10 – 16  (viser til sak 19-15) 
- 27. oktober kl 11 - 16 
- 9. desember kl 11 – 16 + juleavslutning 

 
 

  
Eventuelt: 
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Vår saksbehandler: Åge Risdal 
 

 
Vår dato: 
23.02.2015 
Vår 
referanse: 
2015/58 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

 
 

 

Referat fra rådsmøte med  

faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 
 

 

Tid: Mandag 10. februar 2015 kl. 11:00 – 16:00  

 

Sted: Radisson Blu Plaza, Oslo 

 

 

 

Medlem Representerer 

Halvor Langseth  Fellesforbundet  

Thomas Norland  BNL  

Marie Granøien  Fellesforbundet  

Fred Arild Gyldenås  MEF  

Helge Haukeland  Arbeidsmandsforbundet  

Jarle Kristoffersen  Fagforbundet  

Petter Høglund  Utdanningsforbundet  

Marit Lensjø  SL  

Ola Ivar Eikebø  KS  

 

 

Fra Utdanningsdirektoratet   

 

Åge Risdal  

 

Avdeling for fag- og yrkesopplæring  

 

 

Fraværende 

 

 

Jørgen Leegaard  BNL  

Anne Jensen  NHO Service  

Inge Rasmussen  Utdanningsforbundet  
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Dagsorden: 
 

 

 

1-15 

 

 

Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

 

2-15 

 

 

Godkjenne referatet fra møtet 15. desember 2014 

 

Vedlegg 1  

 

Vedtak: 

Rådet godkjenner referatet fra møtet 15. desember 2014. 

 

 

3-15 

 

 

Orienteringssak: 

 

Informasjonsmøte fra Utdanningsdirektoratet og fellesmøte mellom SRY og 

faglige råd 22. januar 2015 på Thon Hotell Opera 

 

Agenda: 

– Organisering av gjennomgangen av tilbudsstrukturen v/Mari Bakke Ingebrigtsen og 

Rasmus Dyrvig Eriksen, Utdanningsdirektoratet  

 

– Svar på oppdragsbrev 10-14 om godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning v/ 

Unni Teien, Utdanningsdirektoratet 

 

– Status i arbeidet med oppfølgingen av tiltak i Samfunnskontrakten v/Marianne 

Westbye, Utdanningsdirektoratet 

 

– Om fornyet Generell del av læreplanverket v/Laila Fossum, Kunnskapsdepartementet 

 

– Status i arbeidet med pilotering om avgjørende innflytelse på Vg3-læreplaner 

v/Jørgen Leegaard, Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 

 

– Orientering om arbeidet og faglige råds mulighet for innspill til ny stortingsmelding 

om livslang læring v/Annette Skalde, Kunnskapsdepartementet 

 

– Runde rundt bordet – rådenes rammebetingelser i 2015 v/faglige råd og SRY 

 

Vedlegg 2a-e 

 

Presentasjonen «Gjennomgang av tilbudsstrukturen»: 
http://prezi.com/67xpibwrlsoy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  

 

 

Fungerende rådsleder Halvor Langseth informerer kort om saken og fellesmøte 22. 

januar. Se sak 10-15  
 

 
  

http://prezi.com/67xpibwrlsoy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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4-15 

 

Orienteringssak: 

 

På rett vei - orientering til de faglige rådene 

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å «styrke kvaliteten 

på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i 

samarbeid med partene i arbeidslivet». 

 

Vedlegg 3 

 

Fungerende rådsleder informerte. 

 

 

5-15 

 

Orienteringssak: 

 

Forsøk om Vg3 maritim innredning er innvilget.  

Sogn og Fjordane fylkeskommune søkjer om godkjenning av forsøk med eit nytt lærefag i 

Vg3/opplæring i bedrift. Det nye fagbrevet skal vere i faget maritim innreiing.  

 

Utdanningsdirektoratet gir sitt samtykke til søknaden om forsøk på Vg3 i maritim 

innreiing. 

 

Saka har gått føre seg lenge, og har no òg vore oppe i spørjetimen i Stortinget. 

Utdanningsdirektoratet vil innan kort tid ta kontakt med fylkeskommunen for å prøve å 

finne ei løysing på forsøk på Vg2 maritim produksjonsteknikk.    

 

I sakens anledning: 

 

Forsøk i maritim produksjonsteknikk på Vg2 

Sogn og Fjordane fylkeskommune søkjer om godkjenning av forsøk med eit nytt Vg2 i 

maritim produksjonsteknikk. Faget skal gje utgangspunkt for forsøk med Vg3 maritim 

innreiing og føre fram til fagbrev i faget maritim innreiing.  

 

På denne bakgrunn gjev Utdanningsdirektoratet sitt samtykke til søknaden om forsøk på 

Vg2 i maritim produksjonsteknikk. 

 

Vedlegg 4a-c 

 

Fungerende rådsleder orienterte. 

 

 

6-15 

 

Orienteringssak: 

 

Vg3 tak- og membrantekkerfaget  

Navneendring fra Vg3 taktekkerfaget til Vg3 tak- og membrantekkerfaget har nå blitt 

vedtatt. Forslagsstiller (BNL) og FRBA er informert. 

 

Fungerende rådsleder orienterte. 
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7-15 

 

Orienteringssak: 

 

Konferanse: Arena for kvalitet i fagopplæringen  

Direktoratet skal sammen med Hordaland fylkeskommune arrangere årets Arena for 

kvalitet i fagopplæringen i Bergen 24.-25.november 

 

Fungerende rådsleder orienterte. 

 

Rådssekretær henvender seg til arrangøren og gir tilbakemelding til rådet om noen i 

rådet kan delta på seminaret. 

 

 

8-15 

 

Høring – krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk 

 

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om å innføre en sentralt gitt skriftlig 

eksamen på Vg3 for lærlinger som går på utdanningsprogram for bygg- og 

anleggsteknikk og som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole.  

 

Vedlegg 6 

 

Link til høringen: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-

bygg-og-anleggsteknikk/ 

 

Frist for uttalelse 1.3.2015 

 

Vedtak:  

Rådet støtter forslaget og uttaler seg som følger: 
 

1. Bør det innføres krav til sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift for 

lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk som har fullført Vg1 og Vg2 i skole? 

 
Rådets svar: JA 

 

2. Er det hensiktsmessig å innføre ordningen med virkning for lærekontrakter inngått fra 

og med 1. august 2015? 

 
Rådets svar: Ingen alternativ, men kommentarer under spørsmål 3. 

 

3. Har dere andre kommentarer til forslaget? 

 
Rådets svar:  

Når skal ordningen innføres? Rådet mener at alle som går ut av Vg2 våren 2015 og 

senere skal gjennomføre sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift. 

Siden denne sentral gitte eksamen avholdes to ganger pr år, ber rådet om en avklaring 

av når lærlingene kan avlegge prøven. Erfaringene fra tilsvarende ordning/praksis for 

elektrofagene bør vektlegges. 

 

Rådssekretær legger inn rådets uttalelse i høringsverktøyet. 

 
  

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-bygg-og-anleggsteknikk/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-bygg-og-anleggsteknikk/
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9-15 

 

Oppnevning av klagenemnd Blikkenslagerfaget 

Direktoratet har fått inn en klage i blikkenslagerfaget, men mangler klagenemnd. Det er 

faglig råd, som innstiller representanter til klagenemnda (arbeidsgiver, arbeidstaker og 

skole). Vi ber råde komme med forslag til medlemmer i klagenemnden. 

 

Partene er invitert til å komme med forslag som vil bli fremlagt i møtet. 

 

Vedtak:  

Fungerende rådsleder hadde fått inn to navn. Øvrige rådsmedlemmer ble oppfordret til å 

melde inn flere.  

 

Fungerende rådsleder og rådssekretær har meldt inn følgende tre til saksbehandler for 

klagenemndene i direktoratet: 

 

Einar Solfjeld (ansatt: Sigfred Berntzen & sønn As) 958 01 152  

(Vara for Solfjeld: Terje Årstad, ansatt: Frank Onsrud Blikkenslageri AS) 982 16 358) 

 

Morten Haug, morten@mhaug.no, tlf. 404 02 106  

(Vara for Haug: Jan Henrik Nygård, jan.henrik@norblikk.no, tlf. 913 82 511/480 13 161) 

 

June Slettstrand, slettstrand.june89@gmail.com, tlf. 98817964 

 

 

10-15 

 

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen 

 

Direktoratet la frem et forslag for hvordan arbeidet med gjennomgang av 

tilbudsstrukturen er planlagt. Direktoratet ønsket tilbakemeldinger på forslaget under 

møtet. 

 

AUFR har utviklet forslag til fremdrift for FRBA. Halvor presenterer forslaget. 

 

Viser til saksdokumenter i sak 3-15. 

Vedlegg 5a-c  

 

 

Fungerende rådsleder viser til sak 3-15 og anbefaler rådet til ikke å gi innspill på saken til 

direktoratet. Det er ikke behov for egen arbeidsgruppe slik rådet ser det. 

 

Rådet går gjennom Halvor Langseth sitt forslag til arbeid videre, vedlegg 5a. 

 

I forbindelse med det arbeidet det faglige rådet skal gjøre i saken, arbeider direktoratet 

med å lage en startpakke hvor aktuellt kunnskapsgrunnlag skal innhentes for Bygg- og 

naleggsfagene. Rådet mener at dokumenter nevnt i utviklingsredegjørelsen er viktige 

dokumenter. Videre anbefaler rådet at aktuelle strategidokumenter hentes frem (slik som 

Bygg21). Nødvendig statestikk må også legges i startpakka. 

 

I forbindelse med arbeidet rådet nå skal gjennomføre i saken, ble Sverre Tiltnes invitert 

for å informere om strategien Brygg 21. Se under. 

 

Vedtak:  

Forslaget i vedlegg 5a tiltres. 

 
  

mailto:morten@mhaug.no
mailto:jan.henrik@norblikk.no
mailto:slettstrand.june89@gmail.com
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Bygg21 sine strategier som har særlig betydning for framtidige fagarbeideres 

ønskede kompetanse.  

 

Innleder Sverre Tiltnes, prosjektleder Bygg21 

Spørsmål og kommentarer 

 

Viser til presentasjonen gitt av Tiltnes. 

 

 

11-15 
 
Identifisere mulige forslag til endringer av tilbudsstrukturen 

 

Gjennomgang av punktene i 3 og 4 i vedlegg 5a 

 

Vedtak:  

Rådsdeltakerne oppfordres til sende inn forslag til endringer i tilbudsstrukturen som rådet 

skal arbeide videre med innen neste AU-møte. 

 

 

12-15 

 

Kommende rådsmøter: 

- 7. april kl. 11-16 

- 2. juni kl. 11-16  

 

Rådet foreslår sommeravslutning kl 19:00 den 2. juni 

 

Rådet vurderer også å utvide to av rådsmøtene i forbindelse med arbeidet med 

tilbudsstrukturen. 

 

I forbindelse med at rådet skal levere delrapport til direktoratet 1. oktober 2015, ble 

følgende forslag diskutert: 

 Utvide møtet 7. april med overnatting og arbeidsmøte videre den 8. april. 

 Utvide møtet 2. juni med overnatting og arbeidsmøte videre den 3. juni. 

 

Dette er avhengig av rådets budsjett. Rådssekretær melder inn ønske på vegne av rådet 

og rapporterer når svar er mottatt. 

 

AU-møte i forbindelse med 7. april, avklares senere. Halvor tar ansvar for dato. 

 

 

 

13-15 

 

Eventuelt: 

 

a) Informasjon om reiseregning v/lærling Joahannes Fivelstad fra  direktoratet 

 

NB: ved bestilling av reise gjennom Berg-Hansen, merk bestillingen med 1760ris.  

Da spores bestillingen til rådssekretær Åge Risdal. 

 

 

b) Aktuelle dokumenter til startpakke tilbudsstruktur: 

Rådssekretør har ønske om hjelp til å finne aktuell dokumentasjon ift startpakken som 

skal utvikles i forbindelse med arbeidet med tilbudsstrukturen. 

 

Oppfordret alle medlemmer til å tipse og sende inn aktuell dokumentasjon som 

medlemmene kjenner til. 
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Sametinget 
 Sametinget har myndighet til å fastsett læreplaner i særskilte samiske fag. Det er fem lærefag 

innenfor duodji/duodje/duetie. Sametinget mener at fagene har potensial for å skape flere 

arbeidsplasser innenfor samiske kulturnæringer og det er derfor ønskelig å rekruttere flere 

duodji-lærlinger. 

 Sametinget har også myndighet til å fastsette læreplan for reindriftsfaget som ligger under 

programfaget Naturbruk. 

 Elevgrunnlaget til å rekruttere elever til fagene er liten. Antall søkere til faget bør ikke være 

avgjørende om faget opprettholdes eller ikke.  Sametinget ønsker at de faglige rådene 

spesielt, har det samiske perspektivet i mente når de arbeider med spørsmålene som er 

foreslått for rådene og for arbeidsgruppa. 

 Ved etablering av arbeidsgruppene mener Sametinget at det bør være en samisk 

representant i de faggruppene der de samiske fagene ligger, det vil si gruppe 3 Opplevelse, 

natur og mat og i gruppe 5 Immateriell kulturarv og verneverdige fag. 

Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) 
Forslag til deltakere i arbeidsgrupper: 

 Turid Borud, avdelingssjef for fag og yrkesopplæring, Hedmark fylkeskommune 

 May Lill Asprusten, daglig leder i OKOS, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark 

(foreslått fra Telemark i gruppe 1) 

 Hans Jacob Edvardsen, fagopplæringssjef i Telemark fylkeskommune (foreslått fra Telemark i 

gruppe 3) 

 Ståle Wold, seksjonsleiar for kvalitet, analyse og dimensjonering i Rogaland fylkeskommune 

 Tove Karlsrud, seniorrådgivar i Vest-Agder fylkeskommune (tidlegare fagopplæringssjef i 7 år) 

 Per Morken, seniorrektor i Hordaland fylkeskommune (tidlegare vore rektor ved Sotra 

vidaregåande skule som er ein av dei største yrkesfagskulane i Hordaland) 

 Erlend Fjose, leder for seksjon tilbud, inntak og formidling i Nordland: 

 Marit Strand Hågensen, spesialrådgiver med ansvar for tilbudsstrukturen i Finnmark 

Aust-Agder 

Har skumlest notatet som reiser en mengde viktige problemstillinger som etter mitt syn krever både 

refleksjoner og diskusjoner. Skolene, fagavdelingene og ikke minst fagopplæring bør involveres. 

Fristen setter imidlertid en grense her, og jeg ser ingen mulighet til å mene noe adekvat i løpet av. 

Ser ikke at det er mulig å mene noe adekvat i løpet av et døgn eller to. Vi har heller ikke kapasitet til å 

bidra nasjonalt i arbeidsgrupper i dette arbeidet, selv om det hadde vært spennende. 

Nordland  
For det vesentlige støtter vi innholdet i dokumentet. Generelt sett meiner vi at det er viktig at 

mandatene formes så åpent så mulig for å gi rom for mest mulig nytenkning. Vi har følgande 

særskilte merknader:  

Siste setning i første avsnitt i pkt 1.1 "... verdsetting på arbeidsmarkedet er av avgjørende betydning 

..."  
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Dette oppdraget er ullent. Økonomi er eit samfunnsfag der ein kan legge inn ulike føresetnader for 

kva verdsetjing skal vere, og dermed få ut ulike svar. Tenkjer vi litt videre på dette er det eit spørsmål 

kva utvala, og i neste omgang fylkeskommunane, skal meine om tilbod som vert lavt verdsett. Når ein 

bransje har svake utdanningstradisjoner, og framleis rekrutterer mange ufaglærde kan det tolkast 

som låg verdsetjing i arbeidsmarknaden. Kan vi forvente at det offentlege ikkje skal satse på denne 

utdanninga. Døme: Yrkessjåfør. Yrket krev sertifisering, men har svake utdanningstradisjoner. 

Samtidig er det ei næring som har store sikkerheitsutfordringer. Bør ikkje utdanning her vere eit 

viktig virkemiddel? 

Avsnitt 3 om endringar i eit meir kontinuerleg perspektiv er spennande. Vi ser ikkje korleis dette kan 

løysast, men vi støtter initiativet om å arbeide for at gode og nyttige endringar kan skje jevnleg. Vi 

meiner t.d. at Kunnskapsløftet ikkje for fint med formgivingsfaga. Men det ser ut til at strukturen 

etter Kunnskapsløftet vart så sementert at det ikkje har vore mogeleg å gjere noko med denne 

uheldige konsekvensen av ei på mange måter god reform. Klarer man å komme fram til strukturar 

som gjør et endringar kan skje raskare er det veldig positivt. 

Øverst på s.2 er det gitt ei oversikt over kva endringar i tilbudsstrukturen som er innanfor dette 

oppdraget. Sjølvsagt må ein avgrense oppdraget, men denne avgrensinga er ganske snever, det gir 

eigentleg berre rom for å stokke litt på dagens struktur. Vi spør oss kvifor gjennomføringa innanfor 

studiespesialisande er betre enn innanfor yrkesfag, også for svake elever. Vi meiner at ein ungdom 

som søker studiespesialiserande har eit 3-årig perspektiv på si utdanning og sin aktivitet. Innanfor 

yrkesfag er det årsperspektivet som gjeld. Det skulle eigentleg ikkje vere nokon grunn til det. Ei 

yrkesfagutdanning går også over fleire år. Kva strukturelle grep kan vi tal for å etablere eit 3/4-

årsperspektiv på yrkesfagløpet. 

Under punkt 2 er det foreslått 5 arbeidsgrupper. Spesielt gruppe 2 "kontor, handel og service" og 

gruppe 3 "opplevelser, natur og mat" har ei uklar grense mellom seg. Vi kan her sjå på ei stor og 

voksande næring, reiseliv. Denne næringa har aldri fått noko ryddig og attraktivt opplæringstilbod. 

Her ramler vel den igjen mellom desse to gruppene, med begrepa service i gr. 2 og opplevelser i gr. 3. 

Vi får mange innspill om at handel, service, opplevelser bør sees i en sammenheng. 

Videre er design og håndverk eit av dei prioriterte utdanningsprogramma, men det klarer vi ikkje å 

sjå igjen i gruppene (m.m. ein definerer formgivingsfaga generelt som små og verneverdige). 

Vi stiller også spørsmål om spørsmålet i vedlegg 1 pkt 1 a er tilstrekkelig for å få frem de nødvendige 

svara. Det er jo en del av bildet at det til tross for at det finnes læreplasser står elever uten tilbud, at 

de takker nei til læreplassene fordi de ikke ønsker å flytte på seg etc (Nordland er et meget langstrakt 

fylke) 

På s. 4 er fylkeskommunane si rolle kort omtalt. Vi meiner det er viktig av fylkeskommunane får, og 

tar, eit ansvar for å bidra til å sikre ein tilbodsstruktur som gir rom for rasjonell drift. Vi kjenner 

utfordringane med "slagord" som "fleksible modeller, skreddersøm og individuell tilrettelegging". Det 

er gode slagord, fine ynskjer men lite rasjonelle og krevjande å gjennomføre. 

Nord-Trøndelag 

Innspill fra Nord-Trøndelag: 
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1. Jevnt over et meget ryddig forslag til organisering  
2. Ang oppnevning av fem arbeidsgrupper: Positivt at det opprettes arbeidsgrupper på tvers av 

utdanningsprogram. Arbeidsgruppe 4 skal dekke svært omfattende fag og kan vurderes delt i 
to eventuelt gi fra seg ett av områdene til en annen gruppe.  

3. Litt uklart forhold mellom de utdanningsprogram som får en prioritet samtidig som en sier at 
alle 9 program omfattes.  

4. Litt uklar framdriftsplan. Når vil de ulike endringene bli gjeldende.  

Oppland  
Vi skulle gjerne ha foretatt en bredere gjennomgang av dokumentet du sendte ut tidligere i uka, men 

tida har rett og slett ikke strukket til.  

Jeg vil allikevel gi deg tilbakemelding på at vi synes dette er spennende og svært interessant arbeid. 

Oppland vil veldig gjerne være med og bidra i arbeidet enten i arbeidsgrupper eller i forhold til andre 

aktiviteter.  

Vestfold 

Etter en rask gjennomlesning synes jeg dette er et godt og grundig forarbeid. Jeg støtter form og 

innhold. Min eneste betenkelighet er at 2017 kommer fort, og dersom læreplanarbeid blir en 

konsekvens i ettertid, er det dårlig tid.  

Hordaland 
Vi viser til notat frå Utdanningsdirektoratet av 7. januar 2015 om forslag til organisering av arbeidet 

med gjennomgangen av tilbodsstrukturen på yrkesfag. Hordaland fylkeskommune sluttar seg til 

tilbakemeldingane og innspela som kom på møtet i kontaktutvalet for fylkesutdanningssjefane (KU) 

21. januar. Vi ønskjer likevel å få fram at i eit så viktig arbeid som no ligg framfor oss, bør kvar 

arbeidsgruppe ha med meir enn ein deltakar frå fylkeskommunane. Deltakarane frå 

fylkeskommunane vil ha med seg førstehandskunnskap og erfaringar frå det yrkesfaglege feltet samt 

godt kjennskap til ulike bransjar inn i arbeidet. 

 

KS 
Som dere ser av punktene nedenfor vil vi komme raskt tilbake til navn på representanter for 

arbeidsgiversiden i kommunal sektor til arbeidsgrupper på tvers av utdanningsprogram.  

Representanter fra skoleeier er tidligere spilt inn til dere, men gjentas nederst i mailen.  

Gjennomgangen av fag- og yrkesopplæringen er et viktig arbeid, og de faglige rådene spiller en viktig 

rolle som representanter for skoleeier, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.  

Anbefalingene fra de faglige rådene må gis tilstrekkelig tyngde, som faglige eksperter i 

trepartssamarbeidet for fag- og yrkesopplæringen.  

I stortingsmeldingen På rett vei pekes det på at det særlig er utdanningsprogrammene Service og 

samferdsel, Design og håndverk, Restaurant og matfag samt Helse og oppvekst som fungerer svakt 

når det gjelder rekruttering til lærefagene, gjennomføring med yrkeskompetanse og rekruttering til 

og verdsetting på arbeidsmarkedet. Samtidig påpekes det at det er store variasjoner mellom ulike 

lærefag. KS ser at det er utfordringer med flere av lærefagene innen Helse og oppvekst, hvor 
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kommunal sektor har flest læreplasser, samtidig er det grunn til å peke på at noen av disse 

utfordringene vanskelig lar seg løse i tilbudsstrukturen i opplæringen alene (deltid/små stillinger, 

etterspørsel etter kompetanse på ulike utdanningsnivåer osv).  

Utdanningsprogrammet Helse og oppvekst er samtidig det utdanningsprogrammet som har hatt aller 

størst vekst i andel læreplasser (20% vekst siden 2011). KS har gjennom sin FoU-ordning hatt flere 

prosjekter om Helse og oppvekstfagene, og starter nå opp et prosjekt om rekruttering av såkalt 

«ufaglært arbeidskraft». Rapportene gir et viktig bidrag til kunnskap om utfordringer og muligheter i 

opplæringen og i arbeidslivstilknytningen for fagarbeidere.  

KS er positiv til at det igangsettes arbeid i tillegg til utredningene fra de faglige rådene, og særlig 

innen de fire utdanningsprogrammene som i stortingsmeldingen er utpekt som særlig utfordrende, 

ref kommentar over. Det er likevel noe uklart hva arbeidsgruppene skal levere, og hvilken tyngde 

anbefalingene fra arbeidsgruppene skal ha. Det er derfor nødvendig med en spissing av mandatet for 

arbeidsgruppene. Et alternativ til arbeidsgrupper som skal levere skriftlige rapporter kunne 

eksempelvis være å etablere ekspertpanel på tvers av utdanningsprogram, og legge til rette for 

møter mellom de faglige rådene og panelene underveis i rådenes arbeid med 

utviklingsredegjørelsene.  

KS har representanter for skoleeier i alle utdanningsprogram, og fra kommunesektoren som 

arbeidsgiver i de fleste av de faglige rådene. Det er viktig at kommunesektorens perspektiver som 

skoleeier og arbeidsgiver også ivaretas i arbeidsgrupper el panel som nedsettes. Det er noe uklart 

utfra notatet fra Utdanningsdirektoratet hvordan arbeidsgrupper skal nedsettes. 

Fylkeskommmunene som skoleeier har forslag til nevn til de fem gruppene, se nederst i notatet. KS 

vil fra arbeidsgiversiden prioritere arbeidsgruppe 1 Helse, oppvekst og velvære men også gruppe 3 

Opplevelser, natur og mat samt gruppe 4 Bygg, industri, teknologi og transport.  

KS vil så snart som mulig komme tilbake til representanter fra arbeidsgiverne i kommunal sektor til 

disse arbeidsgruppene/panelene.  

KS mener det kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved om det er forsvarlig å holde fast i 

framdriftsplanen om mulig iverksetting av ny tilbudsstruktur fra høsten 2017. Dette er også påpekt 

av fylkeskommunene.  

Representanter fra fylkeskommunene til arbeidsgruppene/ekspertgruppene;  

 Erlend Fjose, leder for seksjon tilbud, inntak og formidling i Nordland 

 Marit Strand Hågensen, spesialrådgiver med ansvar for tilbudsstrukturen i Finnmark 

 Turid Borud, avdelingssjef for fag og yrkesopplæring, Hedmark fylkeskommune 

 May Lill Asprusten, daglig leder i OKOS, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark 

(foreslått fra Telemark i gruppe 1) 

 Hans Jacob Edvardsen, fagopplæringssjef i  Telemark fylkeskommune (foreslått fra Telemark i 

gruppe 3) 

 Ståle Wold, seksjonsleiar for kvalitet, analyse og dimensjonering i Rogaland fylkeskommune 

 Tove Karlsrud, seniorrådgivar i Vest-Agder fylkeskommune (tidlegare fagopplæringssjef i 7 år) 

 Per Morken, seniorrektor i Hordaland fylkeskommune (tidlegare vore rektor ved Sotra 

vidaregåande skule som er ein av dei største yrkesfagskulane i Hordaland)  
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Spekter  
Den foreslåtte organisering er et godt forslag. For Spekter er det viktig at det legges opp til gode 

prosesser der arbeidslivets behov for kompetanse kommer tydelig frem og legges til grunn for 

eventuell endringer. En utfordring kan være å lage disse prosessene gode og effektive. Erfaringer så 

langt er at det kan ta lang tid fra et behov for endringer er meldt til endringene er gjennomført (ref 

arbeidet med helsesekretærutdanningen). I den sammenheng vil det også være viktig å diskutere 

Utdanningsdirektoratets rolle. SRY bør ha en helhetlig og overordnet rolle og diskutere spørsmål og 

utfordringer som går på tvers av flere faglige råd.   

LO og NHO 
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Virke 
Ang Utdanningsdirektoratets forslag til organisering av arbeidet med gjennomgang av 

tilbudsstrukturen. Virke vil gi en kort tilbakemelding på notatet her.  

Innledning  

Virke støtter opp om notatet og forslag til hvordan prosessen og organisering av arbeidet med 

gjennomgang av tilbudsstrukturen skal være. Vi synes det er bra at direktoratet er tydelige på 

behovet for å jobbe på flere arenaer for å sikre tilfang av kunnskap og forslag. Fint at det foreslås 

etablering av egne arbeidsgrupper i tillegg til de faglige rådene. Slik kan opplæringstilbudene bli mer 

relevante, og en sikrer eierskap til rekruttering, gjennomføring og verdsetting.  

Å gjøre endringer/oppdateringer som sikrer god kvalitet vet en først når tiltakene iverksettes. Det er 

derfor viktig at endringer som foreslås skal kunne implementeres underveis. Arbeidsgruppene som 

foreslås opprettet følger et viktig prinsipp – de er nemlig koplet opp mot arbeidsmarkedet, mens de 

faglige rådene som først og fremst følger utdanningsstrukturen i dag. De faglige rådene utgjør på 

mange måter kartet, mens arbeidsgruppene utgjør selve terrenget. Vi tror derfor at arbeidet i 

arbeidsgruppene vs de faglige rådene blir supplerende, kompletterende og viser større bredde. Slik 

får en testet ut en annen måte å avdekke behov på og finne løsninger. Arbeidsgruppene blir satt 

sammen på en kloke måte og favne andre aktører enn de som først og fremst oppfatter seg som 

yrkesfagsfamilien. Dette mener Virke vil berike diskusjonene og fremskaffe mer kunnskap til arbeidet 

med gjennomgang av tilbudsstrukturen.  

Dette merker vi oss som spesielt bra:  

 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme 

elevers og arbeidslivets behov.  

 Kunnskapsdepartementet presiserer at verdsettingen på arbeidsmarkedet er av avgjørende 

betydning og skal vektlegges mest i arbeidet med oppdraget.  

 Verneverdige fag holdes utenfor og skal ha en selvstendig gjennomgang.  
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Bra at notatet er tydelig på hvilke endringer som skal gjennomføres:  

Nedleggelser, oppsplitting av programområder og lærefag, sammenslåing av programområder og 

lærefag, endring av opplæringsmodell, forslag til nye programområder og lærefag, navneendringer 

og kryssløp. Vi merker oss at vurderinger av læreplanene ikke inngår i dette oppdraget. Det er klokt.  

Føringene fra Kunnskapsdepartementet er avgjørende slik det er satt opp:  

 Resultatet skal reflektere kompetansebehovene i arbeidslivet.  

 Prioritering av utdanningsprogrammene Service og samferdsel, Restaurant og matfag, Helse 

og oppvekst, Design og håndverk.  

 Bred involvering med opprettelse av arbeidsgrupper i tillegg til prosessene i de faglige 

rådene.  

 Gjennomgangen må organiseres slik at endringsforslagene kan implementeres underveis.  

Økonomi:  

Aktivitetene og samlingen gir frikjøp til både ledere og deltakere. Det er satt av like mye til 

arbeidsgruppene som til de faglige rådene (vi tolker det som en likestilt prosess).  

Opprettelse av arbeidsgruppene:  

Det foreslås opprettet 5 grupper. Gruppene i både navn og sammensetning representerer en reell 

vilje til fornying. Vi er litt usikre på om gruppe 4 vil fungere like godt som gruppe 1,2,3 og 5 siden 

både transport og teknologi er bransjeoverskridende. Det kan godt hende at gruppen kan deles opp 

underveis  

Flere forhold vil være førende i gjennomgangen av de små verneverdige fagene. Det er derfor klokt 

at det legges opp til en selvstendig gjennomgang.  

Avsluttende spørsmål:  

 Virke er opptatt av hvordan oppfølging og koordinering av arbeidet i faglig råd og 

arbeidsgrupper er tenkt gjennomført?  

 Hvordan tilrettelegge for at arbeidsgruppene og de faglige rådene samhandler og utveksler 

kunnskap (de er ikke konkurrerende!)  

 Hvordan sikre rekrutteringen til arbeidsgruppene som ivaretar "ekspertrollen"/hands on-

rollen? Arbeidsgruppenes suksess krever sammensetning utover fag- og 

yrkesopplæringsfamilien. Det bør være et kriterie for utnevnelse.  

YS 
Vi viser til henvendelse fra direktoratet om tilbakemelding på forslaget om organisering av arbeidet 

med gjennomgang av tilbudsstrukturen. YS har gjennomgått notatet og diskutert saken, og ønsker å 

komme med følgende kommentarer, spørsmål og innspill:  

 

Innledningsvis ønsker vi å kommentere opprettelse av egne arbeidsgrupper. Vi er klar over at de 

faglige rådene i inneværende periode har hatt et stort arbeidspress, primært knyttet til 

utviklingsredegjørelser. Opprettelse av egne arbeidsgrupper som skal arbeide med tilbudsstrukturen 
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vil derfor på den ene siden kunne være en arbeidsmessig avlastning for de faglige rådene. På den 

andre siden ser vi at det kan oppstå kryssende interesser mellom rådene og arbeidsgruppene. Hvis 

det skulle oppstå situasjoner med meningsforskjeller mellom de faglige rådene og arbeidsgruppene, 

er det uklart for oss hvordan synspunktene til arbeidsgruppene skal vektes i forhold til de faglige 

råds.  

 

Vi har merket oss at kunnskapsdepartementet i sine føringer for dette arbeidet har sagt at de støtter 

direktoratets forslag om å prioritere fire utdanningsprogrammer, selv om en også skal ha et 

overordnet ansvar for å følge alle gjennomgangene. YS sine representanter i de faglige rådene har 

noe ulikt syn på sammensetningen av fag for de fem arbeidsgruppene, litt avhengig av hvilket faglig 

råd de representerer. En slik sammensetning av arbeidsgrupper med tilhørende fagområder, kan 

være spennende for å se sammenhenger og sammenfallende interesser og faglig "fellesskap" på 

tvers av utdanningsprogrammene. Noen er imidlertid redde for at deres fag skal forsvinne og bli lite 

vektlagt i forhold til andre større fagområder.  

Vi ønsker oss en nærmere presisering av hvordan direktoratet har tenkt å ivareta hovedfokuset på de 

fire prioriterte utdanningsprogrammene gjennom den arbeidsgruppeinndelingen som er foreslått. Er 

det andre tiltak enn de direktoratet nevner under punkt 4.4 i sitt notat?  

 

YS ønsker også en nærmere presisering av ordningen for frikjøp av medlemmer i arbeidsgruppene, og 

da spesielt i forhold til hvilke kriterier som skal gjelde utover prioritering av gruppenes ledere og for 

arbeidsgruppa for verneverdige fag. Årsaken til at vi ønsker dette, er at vi generelt ønsker at den 

fagekspertise som skal sitte i arbeidsgruppene, uavhengig av om disse hentes fra rådene eller 

utenfra, skal velges ut med bakgrunn i sin kompetanse, og ikke ut fra økonomiske muligheter til å 

delta. Vi tror at mange av de som kan være aktuelle for å sitte i arbeidsgruppene er mennesker som 

arbeider innenfor/med det aktuelle faget. Mange av disse arbeider i mindre bedrifter som ikke vil ha 

mulighet til å gi sine medarbeidere fri med lønn. Videre er det slik at de største organisasjonene har 

langt flere fagpersoner som fast ansatte i organisasjonene og/eller som frikjøpte tillitsvalgte, enn det 

som er tilfelle for de mindre organisasjonene. Dette betyr igjen at de største organisasjonene vil ha 

større muligheter for å frigjøre ressurser til dette arbeidet enn det som er tilfelle for de mindre 

organisasjonene.  

 

YS vil ellers presisere betydningen av å utarbeide en god startpakke for dette arbeidet, slik 

direktoratet skisserer i punkt 4.2. For at det planlagte arbeidet skal lykkes, er det viktig at både 

arbeidsgruppene og de faglige rådene får et godt og felles kunnskapsgrunnlag, samt at det blir 

utarbeidet en felles mal for hvordan rapportene skal utformes.  

 

Vi ser at direktoratet i sitt følgebrev til notatet skriver at hovedorganisasjonene vil bli kontaktet med 

forespørsel om å foreslå representanter til arbeidsgruppene. Når direktoratet sender ut denne 

henvendelsen til organisasjonene, ville det være fornuftig å antyde noe om omfanget på det arbeidet 

som skal gjøres. Dette vil, sammen med informasjonen om frikjøp, for oss være en nødvendig 

informasjon i vårt arbeid når aktuelle kandidater skal forespørres.  

 

YS ønsker direktoratet lykke til med det videre arbeide for å opprette arbeidsgrupper og i prosessen 

med utarbeidelse av rapporter og redegjørelser. 
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Utdanningsforbundet 
Vi viser til pågående prosess om gjennomgang av tilbudsstrukturen, og til Utdanningsdirektoratets 

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen 07.01.2015, og til 

fellesmøtet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og faglige råd 22. januar, hvor 

Utdanningsdirektoratet presenterte en modell for hvordan en slik gjennomgang kan gjennomføres. 

Siden partene er gitt utvidet frist med tanke på innspill til struktur og innhold er det vanskelig å gi et 

endelig innspill på alle elementene i opplegget slik det vil bi seende ut.  

Organiseringen av arbeidet – slik vi forstår den 

Utdanningsetaten skisserer en organisering ut fra to prosesser. I den ene delen av prosessen skal de 

faglige rådene levere en anbefaling til Utdanningsdirektoratet. Denne anbefalingen skal bestå av en 

delrapport som skal leveres 1. oktober 2015. Rådene skal fullføre oppdraget når de leverer sin 

endelige redegjørelse 1. mars 2016. Parallelt med dette arbeidet skal det etableres såkalte 

arbeidsgrupper som skal se på problemstillinger og temaer på tvers av allerede etablerte strukturer. I 

forslaget ligger det at disse gruppene skal ta utgangspunkt i næringer og bransjer som har 

nærliggende kompetansebehov/arbeidsmarked.  

Arbeidsgruppene skal på lik linje med de faglige rådene levere sine delrapporter og sluttrapporter 

med samme frister som de faglige rådene. De to prosessene er ment å utfylle hverandre ved at 

arbeidsgrupper og faglige råd kommenterer hverandres del- og sluttrapporter. For øvrig er det ikke 

lagt opp til kontakt mellom råd og grupper.   

Direktoratet har foreslått å oppnevne fem arbeidsgrupper:  

Gruppe 1: Helse, oppvekst og velvære 

Gruppe 2: Kontor, handel og service 

Gruppe 3: Opplevelser, natur og mat 

Gruppe 4: Bygg, industri, teknologi og transport 

Gruppe 5: Immateriell kulturarv og verneverdige fag (prosess med tilleggskriterier)  

Arbeidsgruppene er ment å dekke til sammen alle utdanningsprogrammene. Noen 

utdanningsprogrammer vil være representert i flere av arbeidsgruppene. Det er foreslått at 

direktoratet utnevner medlemmene til arbeidsgruppene som de foreslår skal bestå av ca. ti personer. 

Gruppene er foreslått sammensatt av fagpersoner fra bransjene og andre eksperter, samt 

representanter fra partene i arbeidslivet. Direktoratet foreslår også at fylkeskommunene som 

skoleeier skal være representert i gruppene. Lederen for arbeidsgruppene foreslås utnevnt av 

Kunnskapsdepartementet.  

I forbindelse med gjennomgangen er det utlyst forskning som er ment å bidra til et felles 

kunnskapsgrunnlag for alle involverte i prosessen. NIFU/FAFO ble tildelt oppdraget, og skal levere en 

kunnskapsoversikt i mai 2015 og dybdeanalyse i november 2015. Utdanningsforbundet ønsker all 

forskningsbasert kunnskap om fag- og yrkesopplæring velkommen, og minner om at det det har vært 

et viktig satsingsområdet for SRY. Ved å satse på å bygge opp forskningsmiljø innen fag- og 
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yrkesopplæringen må man også trekke veksel på den kompetansen forskere har i slike 

sammenhenger. 

Utdanningsforbundets innspill til prosessen 

Utdanningsforbundet ser at det kan være hensiktsmessig at det settes ned arbeidsgrupper som kan 

se på tilbudsstrukturen uavhengig av etablerte strukturer slik direktoratet foreslår. Forhåpentligvis vil 

disse gruppene kunne skape synergi og tenke nytt om tilbudsstrukturen.  

Utdanningsforbundet forutsetter at alle utdanningsprogram og fag blir ivaretatt på en naturlig måte i 

arbeidsgruppene. Dette må presiseres i arbeidsgruppenes mandat, og sammensetningen i gruppene 

må sikre at fagområdene blir representert. Vi ber også om det det gjøres en jobb i forkant av 

oppnevningen til gruppene med å plassere de ulike fagene inn i de fem gruppene, gjerne slik at fag 

kommer igjen flere plasser.  

Vi ser at utdanningsprogrammer med lovregulerte yrker er i en særstilling i forhold til andre 

utdanningsprogrammer og fag. Det er særlig viktig at gruppene er i nær dialog med de faglige rådene 

i sentrale spørsmål knyttet til disse fagene. 

Vi minner om at fagopplæringen starter i skole og ender med fag- eller svennebrev. I hovedmodellen 

vil det si at 2/3 av opplæringen faktisk foregår i regi av skolen, og at det er lærere som har 

førstehånds kjennskap både til elevgruppen, læreplaner og er de som har mye av kontakten mot 

bransjer og virksomheter i forhold til Ptf, praksisplasser, læreplasser o.l. Vi legger til grunn at det 

Utdanningsforbundet bli invitert til å være med i alle de fem gruppene, og vi vil gi innspill på navn når 

endelig struktur er vedtatt.  

Ressurser til de faglige rådene  

Utdanningsforbundet har ved flere anledninger de siste årene pekt på at det må settes av flere 

midler til arbeidet i de faglige rådene, og i særdeleshet til våre medlemmer.  Som tidligere påpekt er 

lærere ansatt i videregående opplæring, og har ikke frikjøp til verv i de faglige råd. I løpet av den siste 

perioden har også arbeidsmengden økt betraktelig, det samme har forventningene til rådenes 

innsats gjort. Vi ønsker at Utdanningsdirektoratet dekker frikjøp av lærerrepresentantene i rådene. 

Med den framdriftsplanen som ligger til grunn, mener Utdanningsforbundet at det vil være 

hensiktsmessig å øke hyppigheten av møter i de faglige rådene i perioden og at rådene får utvidet 

sekretærressurs. 

Vi ser frem til videre dialog om mandat og endelig sammensetting av gruppene, og vi vil gi innspill på 

navn i løpet avkort tid. 

 

Faglige råd  

Faglig råd for naturbruk 
Faglig råd for Naturbruk (FRNA) viser til epost fra Utdanningsdirektoratet 28.1.2014 vedrørende 

innspill til gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Rådet behandlet saken på rådsmøtet 3. februar 

2015, og hvor det ble gjort følgende vedtak:  



13 
 

Faglig råd for naturbruk gir sin tilslutning til den foreslåtte prosessen, deriblant at det nedsettes 

arbeidsgrupper. Rådet er imidlertid usikre på antallet grupper og -medlemmer i gruppene, og mener 

det må være en større fleksibilitet enn det direktoratet har forslått. Videre er FRNA opptatt av at de 

faglige rådene må ha innflytelse på personer som skal inn i arbeidsgruppene, og at arbeidsgruppene 

må ha mulighet til dialog seg imellom.  

FRNA mener at arbeidsgruppene bør rapportere til rådene, med kopi til direktoratet. Det er de 

faglige rådene som skal gi råd til Utdanningsdirektoratet. Arbeidsgruppene bør ikke gjøre vedtak eller 

konkludere, men idémyldre/tenke nytt. Det er mulig arbeidsgruppene bør fases ut etter første 

rapportering.  

Mandatet til de faglige rådene og arbeidsgruppene er viktig. FRNA oppfordrer Udir til å se på disse 

mandatene på nytt, og deriblant vurdere om de to bestillingene/mandatene (vedlegg 1 og 2) bør slås 

sammen. Det er også viktig at vurderinger knyttet til overganger til og fra yrkesfag blir en del av 

gjennomgangen/mandatene. 

Faglig råd for service og samferdsel 
Faglig råd for service og samferdsel er positive til organiseringen av arbeidet med tilbudsstrukturen. 

Organisasjonene vil sende inn sine innspill innen fristen.  

Rådet forutsetter at det er de ni faglige rådene gjennom trepartssamarbeidet som kanaliserer 

innspillene til endring av tilbudsstrukturen til Utdanningsdirektoratet.  

Rådet har noen merknader som vi ber Utdanningsdirektoratet ta hensyn til i det videre arbeidet: 

 Det bør vurderes å opprette flere arbeidsgrupper, og rådet anbefaler en egen arbeidsgruppe 

for transport. Subsidiert, dersom det ikke opprettes en egen gruppe for transport bør 

transportbransjen inkluderes i gruppe 2. Rådet ønsker også at sikkerhet og IKT er inkluderte 

fagområder i gruppe 2. 

 Det forventes en god dialog og kontakt mellom faglige råd og arbeidsgruppene i hele 

perioden. Det forutsetter at direktoratet legger til rette for dette. 

Faglig råd for medier og kommunikasjon 
FRMK har behandlet forslaget til gjennomgang av tilbudsstruktur. Vi er enige i behovet for en slik 

gjennomgang som beskrevet i St.meld 20. Vi har følgende kommentarer til det foreliggende 

forslaget: 

1. Vi mener gjennomgangen bør forankres i den etablerte strukturen for partsmedvirkning i 
fagutdanningen, og at de faglige rådenes rolle må styrkes gjennom prosessen. 

2. Vi har vanskelig for å se for oss at de foreslåtte arbeidsgruppene vil kunne bidra konstruktivt i 
en slik prosess. Til det er oppdraget for vidt - og tilsynelatende løsrevet fra strukturen i norsk 
arbeidsliv. Et alternativ kan være arbeidsgrupper med tydeligere definerte problemstillinger 
som enten gjelder alle eller noen utdanningsprogram og bransjer. 

3. Det foreligger omfattende forslag til endringer i fagutdanningen for mediebransjen og den 
kreative bransjen. FRMK mener dette må synliggjøres i hvordan gjennomgangen av 
tilbudsstrukten skal organiseres. 

4. Vi mener det bør organiseres et arbeid mellom - eller forankret i - FRMK, FRDH og eventuelt 
FRSS og FREL, med mandat å utrede behov og løsninger for fagutdanning innenfor medier, 
kommunikasjon, ikt og den kreative bransjen. 



14 
 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 
Vi viser til Utdanningsdirektoratets notat av 7. januar 2015. FRTIP har følgende synspunkter til 

forslaget: 

Vi oppfatter at Kunnskapsdepartementet i sitt brev til Utdanningsdirektoratet, legger klare føringer 

til gjennomføringen av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. FRTIP er enig i 

departementets ønske om at resultatet av gjennomgangen skal være en tilbudsstruktur som i større 

grad viser næringslivets behov, og at et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet skal være en 

forutsetning. Vi støtter også tanken om at dagens utdanningsprogram skal være utgangspunktet, 

men at det er behov for å tenke bredere, fag- og programoverskridende og være mottakelig for 

eksterne vurderinger og impulser.  

FRTIP støtter ikke forslagene om å nedsette egne arbeidsgrupper til denne gjennomgangen. KD 

foreslår arbeidsgruppe til hvert utdanningsprogram, mens Udir foreslår mye bredere sammensatte 

arbeidsgrupper. Vi oppfatter at de faglige rådene allerede i dag har mulighet til å nedsette slike 

arbeidsgrupper ved behov, noe FRTIP har benyttet seg av og har fått litt erfaring med. I forslaget til 

mandat foreslås det flere oppgaver til arbeidsgruppene som i dag ligger i faglige råd. Dette gjelder 

blant annet å beskrive utviklingen i bransjene og behovet for å etablere, sammenslå og legge ned fag. 

Det er selvfølgelig viktig med impulser fra eksterne miljøer, men disse kan rådene selv trekke inn og 

bruke. FRTIP mener at dette er noe som pågår og som rådene selv har de beste forutsetninger for å 

vurdere. Dette kan være forskere eller representanter fra skole og næringsliv. Det kan også være 

hensiktsmessig og en vurderingssak i det enkelte råd om å kommunisere og nedsette felles 

arbeidsgrupper med andre råd.  

Vi ser liten grunn til at de foreslåtte arbeidsgruppene skal overta eller sidestilles de faglige rådenes 

mandat i denne prosessen. FRTIP legger derfor til grunn at det er de faglige rådene som avgir de 

formelle innspillet i trepartssamarbeidet. Videre er vi av den oppfatning at skissen over prosessen på 

side fem, legger til grunn at arbeidsgruppene får et veldig stort omfang. Arbeidsgruppen som 

industrien er foreslått som en del av, vil vel dekke en veldig stor andel av utdanningsprogrammene.  

FRTIP mener klart at disse forlagene medfører dobbeltarbeid i stort omfang, fordi oppgavene som 

skisseres er de samme som rådene i dag gjør, og gjør at de faglige rådene ikke får den innflytelsen på 

prosessen som de skal ha. Det må være de faglige rådene som har et ansvar for å foreslå eventuelle 

endringer av tilbudsstrukturen til Utdanningsdirektoratet. SRY bør også ha en rolle i denne 

prosessen.  

FRTIP støtter likevel forslaget om å opprette en arbeidsgruppe for immateriell kulturarv og 

verneverdige fag i henhold til forslaget og med det beskrevne mandatet. Flere av de faglige rådene 

kan ha interesser og gode innspill her. Innenfor dette området er det større utfordringer, og det er 

viktig å se dette arbeidet i en større sammenheng. Gjennomgangen av de små og verneverdige 

fagene i tilbudsstrukturen må likevel gjøres i de faglige rådene hvor disse fagene har sin tilknytning i 

dag.  

Med bakgrunn i overnevnte vil FRTIP foreslå å slå sammen vedlegg 1 og 2 i notatet.  

I den totale gjennomgangen er det viktig at dette blir noe mer enn en teknisk øvelse i å flytte fag og 

program, eventuelt splitte opp og gi dem nye navn og programmessig tilhørighet. I arbeidet er det 
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også viktig å se på frafallet og hva vi kan bidra med for å redusere dette. Overgangen fra 

ungdomsskolen til videregående opplæring er helt sentral i så måte og må være en del av den  

Faglig råd for restaurant- og matfag 
Faglig råd for restaurant- og matfag viser til henvendelse fra Utdanningsdirektoratet med forslag til 

organisering av arbeidet om gjennomgang av tilbudsstrukturen. Utdanningsdirektoratet ber om 

skriftlige innspill til blant annet mandat og sammensetning av foreslåtte arbeidsgrupper innen 

21.01.15, med ny frist 21.02.15. Saken ble behandlet på vårt rådsmøte 04.02.15. 

Det faglige rådet avviser Utdanningsdirektoratets foreslåtte gruppeinndeling. Rådet anbefaler at 

Utdanningsdirektoratet nedsetter en egen arbeidsgruppe for restaurant- og matfag. Restaurant- og 

matfag er et av fire prioriterte utdanningsprogram i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Det faglige 

rådet mener dette ikke er gjenspeilet i forslag til inndeling av arbeidsgrupper. Rådet viser for øvrig til 

punkt 3 i føringene fra Kunnskapsdepartementet, der det står at partene skal involveres gjennom 

arbeidsgrupper for hvert utdanningsprogram. 

Det faglige rådet ser nytten av å tenke på tvers av utdanningsprogrammene der det er naturlig. Rådet 

representerer flere bransjer og har interesser i flere sektorer. Det må være opp til det enkelte råd å 

skissere hvilke bransjer vi har behov for å diskutere med. For våre områder, vil det for eksempel 

kunne være hensiktsmessig å diskutere enkelte problemstillinger med helsesektoren, øvrig industri 

og reiselivsbransjen. 

Det er de faglige rådene som representerer bransjene og som har legitimitet til å gi råd til 

myndighetene om hvordan tilbudsstrukturen skal se ut. De faglige rådene skal ikke være en 

høringsinstans for arbeidsgruppenes rapporter, men må heller være mottaker av rapportene.  

Til selve mandatets innhold vil rådet spille inn behovet for å se på overganger i fagutdanningen. 

Overganger mellom grunnskole og videregående skole, og mellom skole og lærebedrift er de kritiske 

punkt i elevenes gjennomføring i fag- og yrkesopplæringen, det er der flest faller ut eller gjør feil valg. 

Faglig råd for design og håndverk 
Faglig råd for design og håndverk (FRDH) viser til Utdanningsdirektoratets brev datert 7.1.2015 og 
presentasjon i fellesmøtet 22.2, hvor Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene om innspill på 
forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 

På fellesmøtet mellom SRY og leder og nestleder i de faglige rådene 22.januar ble 
Utdanningsdirektoratets forslag på organisering av gjennomgangen av tilbudsstrukturen presentert. 
Etter anmodning fra partene i arbeidslivet har direktoratet forlenget fristen for å komme med 
skriftlige innspill til 21. februar 2015.  

Faglig råd for design og håndverk har behandlet saken i rådsmøte12.2, og pr e-post i etterkant. FRDH 

drøftet saken med utgangspunkt i de fire punktene direktoratet ber om innspill på: 

 organiseringen av, og mandatet til arbeidsgruppene  

 hvilke næringer og bransjer som deler utfordringer knyttet til de respektive utdanningsprogrammene 

 hvilke utfordringer og temaer, som kan drøftes i arbeidsgruppene  

 identifisere kompetansepersoner som kan tenkes en rolle i arbeidsgruppene  

 

I rådsmøtet ble også innhold i bestillingen av utviklingsredegjørelse 2015/2016 drøftet. 
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FRDH har følgende anbefalinger og forslag: 

1. Organiseringen av, og mandatet til arbeidsgruppene 
NHO og LOs representanter i rådet er kjent med arbeidet som pågår mellom disse to organisasjonene, og at de 

har sendt inn et notat til direktoratet med forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen. Rådet velger derfor å ta utgangspunkt i å kommentere ut fra behovet 

utdanningsprogrammet for design og håndverk (DH) har for denne gjennomgangen og våre innspill til 

organisering gjenspeiler dette. 

 FRDH er positive til at det er en egen gjennomgang og arbeidsgruppe knyttet til de små verneverdige 
fagene og støtter mandatet for denne gruppen. Når det gjelder arbeidsgruppen for de små- og 
verneverdige fagene anbefaler FRDH at sekretæren for FRDH også er sekretær for denne arbeidsgruppen. 
Dette for å få en god kommunikasjon og samhandling mellom denne arbeidsgruppen og FRDH. 

 FRDH ser at flere av de 4 øvrige arbeidsgruppene kan være relevante for FRDH å følge med på. En 
utfordring kan da være hvordan rådet har kapasitet til å følge opp og gi innspill til disse. 

 NHOs representanter i FRDH er av den oppfatning av at arbeidsgruppene skal fungere som en underordnet 
”tankeleverandør” og støttespiller til de faglige rådene og er kun positive til arbeidsgrupper dersom de 
nedsettes av faglig råd og kun rapporterer til rådet. 

 FRDHs medlemmer støtter synspunkter som kommer fra sine respektive organisasjoner når det gjelder 
arbeidsgrupper. 

 FRDH er av den oppfatning at arbeidsgruppene som er foreslått og faglig råd har til dels overlappende 
mandater og dette er svært uheldig. Arbeidsgruppene må i sitt mandat ha en tydelig plassering og rolle 
som er underordnet faglig råd. 
Det må derfor komme tydelig frem i mandatene hvilken rolle arbeidsgruppene skal ha og om det skal være 

et samarbeid mellom gruppene og rådene underveis, og hvordan vektleggingen er tenkt mellom gruppene 

og rådenes anbefalinger. 

 Skal håndverk få mer status, så må også navnet håndverk være med i gruppenavnene. Alternativt og for at 
DH skal være relevant som tema i gruppene må håndverk som begrep komme med i mandatene. 

 DH har mange fag uten tilknyting til en part eller organisasjon. Det kan derfor bli en utfordring å få 
involvert de inn i dette arbeidet. FRDH mener at det er viktig at disse fagene også tas med og gis en god 
vurdering selv uten en organisasjon i ryggen. 

 FRDH ønsker at det gis en mulighet for dialog gjennom hele prosessen mellom de faglige rådene og 
arbeidsgruppene, for eksempel ved dialogmøter. Vi ser at flere av arbeidsgruppene er relevante for DH-
fagene. FRDH bør kunne gi innspill til alle arbeidsgruppene og spesielt ut fra mandatets punkt B. Små fag 
(ikke verneverdige). 
 

2. Hvilke næringer og bransjer som deler utfordringer knyttet til de respektive 
utdanningsprogrammene 

For utdanningsprogrammet DH kan dette gjelde: 

 Helsesektoren (aktivitør) 

 Velvære (frisør) 

 Industri (møbel, metall, tre, tekstil) 

 Service og handel (gull, ur, frisør, blomster) 

 Kultur og kulturarv (møbel, tre, metall og tekstil) 
o Naturvern, mat tradisjoner, etc., ref. arbeidsgruppe 5: (vedlegg 3, mandat Kap 2.1.2) Utredning 

om alternative opplæringsmodeller og herunder en vurdering om det er flere fagområder som kan være 
aktuelle å inkludere i en framtidig enhetlig utdanningsstruktur for kulturfagene. Dette kan for eksempel 
være innen mattradisjoner, bygningsvern, fartøyvern, naturvern, kulturlandskap og kulturminnevern. 

 Bygg og håndverk (møbel, tre, metall og tekstil) 

 Kunst, design og arkitektur (ref opprettelsen av et nytt studieforberedende utdanningsprogram), 
antagelig spesielt relevant for Vg2 og Vg3 interiør og utstillingsdesign. 

 



17 
 

 NHO Handel støtter faglig råds forslag til bransjer som deler utfordringer. Når faglig råd oppretter 
arbeidsgrupper, vil disse kunne komme med innspill til opprettelse av nye fag. Vi ønsker blant annet 
hudpleie, makeup artist, stylist. Hvor hudpleie er et prioritert område, de andre bør vurderes, samt 
det bør grundig undersøkes hvordan det gjøres internasjonalt. Noen av disse vil det ikke nødvendigvis 
dreie seg om opprettelse av nye fagbrev, men å gi disse utdanning som ender i fagbrev. 

 

3. Hvilke utfordringer og temaer, som kan drøftes i arbeidsgruppene 
Her foreslår FRDH at det tas utgangspunkt i hovedtrekkene fra FRDHS utviklingsredegjørelse 

for 2013 og en sortering av problemstillinger ut fra DHs Vg2 tilbud. 

 

3.1 Temaer knyttet til utviklingsredegjørelsen: 

 Hvilke utviklingstrekk i næringslivet tilsier nedgangen i søkningen til DH generelt? 
Det var 2360 søkere til Vg1 i design og håndverk i 2013. Antallet søkere har gått ned med mer enn 

200 per år i snitt siden 2006, en total nedgang på nesten 40 prosent. Antallet søkere til programområdene på Vg2 har gått ned fra 

2833 i 2007 til 1966 i 2013. Det er en nedgang på 30 prosent. Det største programområdet er frisør med 853 søkere i 2013. I 2013 

utgjorde søkerne til frisørfaget over 40 prosent av søkerne til Vg2 innen design og håndverk. Søkertallet til frisørfaget har gått ned 

med 37 prosent siden 2007. Av de andre større fagene har interiør og utstillingsdesign og design og tekstil stabile søkertall. 

Blomsterdekoratørfaget har derimot halvert søkertallet fra 2007 til 2013. Aktivitør er også i ferd med å bli et lite programområde. 

Søkertallet har gått ned fra 73 i 2007 til 25 i 2013. Design og håndverk har en høy andel som velger påbygg til generell 

studiekompetanse. Andelen var 29 prosent i 2011, som utgjør 649 personer. I snitt velger 21 prosent av elever på yrkesfag påbygg 

etter Vg2. 

 Er fag med en yrkeskompetanse attraktive for arbeidslivet? (Dvs. de fagene som ikke har et avsluttende 
fag- eller svennebrev)  
Flertallet av lærerne innen interiør og utstillingsdesign som har gitt innspill til FRDH i arbeidet med denne utviklingsredegjørelsen, 

ønsker og støtter et opplæringsløp som gir studiekompetanse for å kunne få videre høyskoleutdanning innen et vidt spekter av 

design- og kreative yrkesfag. Et 3-årig fagopplæringsløp i skole med lovfestet rett til et 4. yrkesfaglig påbygg til studiekompetanse har 

lenge vært ønsket, og rådet imøteser det arbeidet som er i gang for å innføre en slik rett. Dette anses som avgjørende for å sikre 

rekruttering og fremtidig søkning både til Vg3 interiørdesign og Vg3utstillingsdesign. Gjennom et helhetlig 3-årig fagopplæringsløp i 

skole vil grunnkompetansen innen disse designfagene styrkes og dermed øke elevenes sjanse for å få relevant yrkeserfaring. 

 Demografi og dimensjonering av tilbud i videregående opplæring 
o Fagforbundet er meget bekymret for at skoletilbud legges ned og at private overtar. De er meget bekymret for søkningen 

til Vg1 og videre søking til Vg2 frisørfaget og nedleggelse av offentlige tilbud. Det vil alltid være behov for frisører. Vi tror 
ikke det er behov for en stor økning i antallet som tar svennebrev, men vi ønsker å jobbe for at flere av elevene som 
begynner på utdanningen fullfører. NHO Håndverk1 ser på private aktører som en absolutt nødvendig forutsetning for å få 
tilstrekkelig arbeidskraft. Private skoler fyller to viktige behov: De tilbyr en rask innføring i faget til personer som er uten 
rett, har falt ut av skolesystemet eller ønsker en ny karriere. De private skolene kan bidra til at en rekke personer som 
ellers ville mottatt offentlige stønader får en ny vei inn i yrkeslivet. 

o Utdanningsprogrammet fører frem til en rekke håndverksfag med meget spesialisert kompetanse. Dette er fag som ikke 
representerer store volum av yrkesutøvere, men som til enhver tid har vært og vil være etterspurt av storsamfunnet. (….) 
Ungdom og voksne som ønsker seg utdanning innen disse fagene får ofte ikke muligheter der de bor og velger derfor 
andre tilbud. Å ha et utdanningsløp som gir en sluttkompetanse er viktig for alle. 

o Det er bred enighet i FRDH om at det ikke er et ønske om å legge ned noen fag. 
 

 Se fagenes og yrkenes betydning opp mot samfunnsutviklingen 
Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd har ett mål om å skape større faglig bredde med økt vekt på tverrfaglighet. I Innst. 477 

S (2012–2013) Innstilling fra helse- og omsorgskommiteen til morgendagens omsorg er aktivitørfaget nevnt i kapittelet om faglig 

omstilling. I dette ligger blant annet økt vekt på aktivitet, rehabilitering og habilitering. Omsorgsplan 2015 varslet også sterkere 

satsning på aktivitørene, dette burde medføre økt dimensjonering av faget. 

 Statusen til yrkesfagene og tilgang på læreplasser 
o For å bidra til å heve statusen for håndverksfag bør alle parter innen opplæring ha et sterkere fokus på fag- og fagutøvelse. 

Dette vil bidra til at flere unge søker seg til programfagene for å utdanne seg til håndverkere og fagarbeidere. 
o Rådet ønsker at lærlingtilskuddet legges på linje med kostnadene for å ha en elev i skole et år (i dag er det en forskjell på 

ca. 40.000). Elevene i dag er mindre fagsterke og trenger mer oppfølging enn de gjorde før Kunnskapsløftet. Rådet har 

                                                           
1 Da utviklingsredegjørelsen for 2013 ble utarbeidet var dette navnet på landsforeningen, nå heter den NHO Handel 
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påpekt behovet for å likestille lærlingtilskuddet uavhengig av alder i sin rapport 2008 – 2012, punkt 5.2 fra juni 2012. 
Lærlingtilskuddet bør være likt uavhengig av alder spesielt for de minste håndverksfagene som sliter med rekruttering. 

 Karrieremuligheter 
Etter fullført fag- eller svennebrev er det mange fagutdannede innen vårt utdanningsprogram som ønsker å etablere egen bedrift. 

(….) Et etterutdanningstilbud med et fagskoletilbud som for eksempel Mesterbrevutdanningen antar FRDH vil kunne sikre dette. 

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har et fagskoletilbud i ledelse i håndverksfag som også kan gi mesterbrev 

 Voksne lærlinger  
FRDH ønsker å fjerne begrepet «aldersbetinget opplæringsrett». Fagområdet DH har stor nedgang i antall søkere og vi ønsker å åpne 

opp for unge voksne/voksne som ønsker å utdanne seg i fagene som utdanningsprogrammet dekker. Vi er enige om at voksne, ikke 

bare rettighetselever må få komme inn på videregående skoler og utdanningsprogram. Dimensjoneringen på yrkesfagene baserer seg 

normalt på størrelsene på kullene, da er det i dag ikke plass til voksne søkere. FRHD har tatt opp dette ved flere anledninger og vi ser 

at utdanning innen yrkesfagene faller for de fleste fagene ikke bare innen DH. Det å gi rett til videregående yrkesfaglig opplæring for 

de som allerede har tatt studiespesialisering vil gi en bedre mulighet til å opprettholde yrkesfaglig opplæring i skolen og styrke 

status.   

3.2 Problemstillinger ut fra DHs Vg2 tilbud (og som ikke er en del av de små verneverdige fagene) 

 

A. Aktivitør: fra utviklingsredegjørelsen: 
i. For skoleåret 2013-14 er det kun tre fylkeskommuner, Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Østfold, som har et Vg2-

tilbud i aktivitørfaget. I tillegg er det et privatskoletilbud i Nord-Trøndelag. Det betyr at totalt 25 elever på 4 
skoleklasser gis et tilbud. Dette er kun 1/3 av elevtallet for 6 år tilbake. FRDH mener at denne betydelige 
nedgangen i antall tilbud innebærer at stadig større deler av landet ikke har tilgang til aktivitørutdanning. I 2008 
ble 60 fagbrev utdelt i aktivitørfaget, i 2012 ble det kun utdelt 21. Delta og Aktivitørenes Landsforbund opplever 
situasjonen som alvorlig med tanke på fremtidens kompetansebehov i helse- og omsorgstjenesten. 

 

B. Blomsterdekoratør: fra utviklingsredegjørelsen: 
i. Blomsterdekoratørene er bekymret for rekrutteringen, få søkere til Vg1 og nedlagte Vg2-tilbud i fylkene. 8 

fylker har i skoleåret 2013-14 et tilbud i Vg2 blomsterdekoratør. Dette resulterer i at for mange elever blir faget 
lite synlig i strukturen. Bransjen mener det er tilgang på læreplasser i alle fylker og at det derfor er viktig at de 
fylkene som ikke etablerer et Vg2-tilbud må sørge for at elevene får informasjon og tilgang til plasser i andre 
fylker der tilbudet fremdeles er gjeldende. Bransjen erfarer at flere fylker, i stedet for å veilede elevene til 
dette, gir elevene et tilbud til andre yrker som tilbys i eget fylke. 

ii. Den faglige delen av blomsterhandelen opplever en stadig økende konkurranse fra utlandet. I mange år nå er 
ferdige faglige produkter blitt importert og solgt i mange andre kanaler, dagligvarehandelen, bensinstasjoner 
osv., enn i den etablerte delen av bransjen. Disse ferdige produktene er laget av arbeidskraft med et annet 
lønnsnivå enn norske arbeidstakere. Produktene blir følgelig billige, de selges i stort antall, og kundene 
oppfatter disse prisene som «riktige». Norske fagarbeidere og norske blomsterhandlere lider, og mange må 
legge ned driften. Vil vi i fremtiden leve i et land der en brud ikke lenger kan få bestille sin brudebukett, eller de 
sørgende ikke lenger kan få bestille en krans? Dette kan bli virkelighet hvis ikke fylkene opprettholder 
muligheter for ungdom til å utdanne seg innen faget. 

 

C. Båtbygger: Av to Vg3 fag er ett fag innen dette Vg2 programmet et lite og verneverdig fag, 
trebåtbygger. 

 

D. Design og gullsmedhåndverk: fra utviklingsredegjørelsen: 
i. Søkningen til gullsmedfaget har gått noe ned, men rekrutteringen er sikret i forhold til skoleplasser. 
ii. Det er flere søkere enn plasser. Antallet faglærte er stabilt, dette sikres i stor grad ved at det er to 

fylkeskommuner, Aust-Agder og Oslo, som tilbyr landsdekkende tilbud med Vg3 i skole over to år. I tillegg 
er det et privatskoletilbud i Østfold. 

iii.  

E. Design og tekstil: av 11 Vg3 fag er det kun ett fag innen dette Vg2 programmet som ikke er et lite og 
verneverdig fag, kjole- og draktsyer. Fra utviklingsredegjørelsen: 

i. Kjole og drakt har gått litt opp i forhold til antall søkere og antall som fullfører med et svennebrev. Dette 
er positivt, men FRDH ønsker å se nærmere på om dette er en konsekvens av at flere fylkeskommuner nå 
gir et Vg3 tilbud i skole og ikke en konsekvens av flere læreplasser. 

 

F. Design og trearbeid: av 5 Vg3 fag er det ett fag innen dette Vg2 programmet som ikke er et lite og 
verneverdig fag, møbelsnekkerfaget. Fra utviklingsredegjørelsen: 

i. I skoleåret 2013/2014 finnes Vg2 design og trearbeid i 5 fylker og 8 skoler. (…) Vi ser at flere og flere fylker 
legger ned Vg2-tilbud og dermed får ikke Vg1 elevene reelle valg for Vg2. Nedgang i tilbud på Vg2 gir 
automatisk nedgang på Vg1. Ungdommen vil ikke velge noe de ikke kan fullføre sin utdanning innen. 
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(…)Det er kommet forslag om å slå sammen eller etablere et kryssløp fra design og tre, treteknikk og 
industriell møbelproduksjon til et Vg2 Trehåndverk eller møbel og treteknikk (møbel- og innredningsfag). 

 

G. Frisør: fra utviklingsredegjørelsen: 
i. Frisørfaget har hatt en nedgang i søking til offentlig skole Vg2, men de opprettholder jevn søking til 

frisørfagene gjennom private opplæringsarenaer der unge voksne også kommer inn. Fagforbundet er 
meget bekymret for at skoletilbud legges ned og at private overtar. De er meget bekymret for søkningen 
til Vg1 og videre søking til Vg2 frisørfaget og nedleggelse av offentlige tilbud. Det vil alltid være behov for 
frisører. Vi tror ikke det er behov for en stor økning i antallet som tar svennebrev, men vi ønsker å jobbe 
for at flere av elevene som begynner på utdanningen fullfører. NHO Håndverk ser på private aktører som 
en absolutt nødvendig forutsetning for å få tilstrekkelig arbeidskraft. Private skoler fyller to viktige behov: 
De tilbyr en rask innføring i faget til personer som er uten rett, har falt ut av skolesystemet eller ønsker en 
ny karriere. De private skolene kan bidra til at en rekke personer som ellers ville mottatt offentlige 
stønader får en ny vei inn i yrkeslivet. Det er uenighet mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjonene, NHO og Fagforbundet, knyttet til om bedriftene skal få likt tilskudd 
uavhengig om lærlingen er voksen, er rettighetselev eller ikke. NHO håndverk ønsker likt tilskudd, dette 
støttes ikke av Fagforbundet. Skolenes landsforbund stiller seg bak Fagforbundets synspunkter i begge 
sakene. 

ii. Dersom enkeltmannsforetak, stolleie1 og mangel på krav til fagutdanning ikke reguleres, står hele 
lærlingordningen for frisører i fare. I Finland er 80 % av frisørene enkeltmannsforetak, i Sverige er dette 
også utstrakt. Svekkede fagmiljøer, svart arbeid og få lærebedrifter blir den skremmende og uønskede 
konsekvensen. 

 

H. Interiør og utstillingsdesign: av 3 Vg3 fag fører 2 fag til yrkeskompetanse og ett til fagbrev, 
profileringsdesign. Fra utviklingsredegjørelsen: 

i. Interiør og utstillingsdesignfagene på Vg2 har også hatt en liten nedgang. Det er flere tilbud på Vg3 for 
interiørfaget enn for utstillingsfaget. Det har vært stor nedgang i overgangen fra Vg2 til Vg3, der elevene 
har valgt Vg3 påbygging til studiekompetanse i stedet for Vg3 interiør eller Vg3 utstilling. Når det gjelder 
faget Vg3 profileringsdesign så finnes det både læreplasser og bedrifter, men det er få søkere til disse. 

I. Annet: Endre navn. Fra utviklingsredegjørelsen:  
i. FRDH ønsker å endre navn på utdanningsprogrammet, fra design og håndverk til håndverk og design. 

Dette for å understreke at fagene i programmet i hovedsak er håndverksfag og at det er praktisk 
håndverkskompetanse som er programmets hovedfokus. Design er en viktig del av kunnskapen I fagene 
men «alle» kan ikke bli designere. Rådet ønsker også at denne endringen videreføres i de ulike 
programområdene, for eksempel gullsmedhåndverk og design, tekstil og design, duodji og design etc. 

 

4. Identifisere kompetansepersoner som kan tenkes en rolle i arbeidsgruppene 
FRDH anbefaler at det avventes med å komme med forslag til representanter i arbeidsgruppene til 

mandat og organiseringen av arbeidsgruppene er fastsatt. Når dette er avklart vil FRDH kunne sende 

ut til de ulike miljøene vi kjenner om de har forslag til deltakere i arbeidsgruppene. Vi antar at mange 

som arbeider i fagene i små og mellomstore bedrifter vil ha behov for å se både omfang og rammer 

før de kan si ja til et slikt oppdrag. 

NHO handel har allerede flere potensielle kandidater, blant annet hos frisør, hudpleie, bunad 

tilvirker, håndvever. Her vil NHO Handel bidra etter forespørsel fra faglig råd ved opprettelse av 

arbeidsgruppe. 

Når det gjelder arbeidsgruppe 5 har representanten fra Norges Husflidslag følgende forslag: 

 Norges husflidslag, Linda Thiis, husflidskonsulent i Buskerud og underviser på vg skole på Kongsberg  DH                                    

 Representant for de private skolene Hjerleid, Plus skolen og Østfold møbelsnekkerskole.  

 Inger Smedsrud, SSV 

 Eivind Falk, Norsk hådverksinstitutt 

 Unni Kjus, Kulturringen i Akershus, opplæringskontor for gamle håndverksfag 

 Morten  Klemp, Opplæringskontoret  for små håndverksfag 

 Stian Roland, Institutt for bunad og folkedrakt  

 Mona Løkting, Selvstendig  produsent nå etter å ha vært stipendiat i faget og jobbet på  husflidens 

systue i flere år. 

 Eva Steinvik Wold, i styret for tekstilhåndverkerne, driver Bunadsaum AS – alle ansatte har tatt fagbrev  

 Bjørg Hustad, selvstendig produsent i vevefaget 
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 Charlotte Engstad, vever, i styret til Tekstilhåndverkererne.  

 Gry Grindbakken, sølvsmed/filigransølvsmed.  

 Tore  Friis Olsen, Forbundet Kysten 

 Cathrine Jenssen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

 Museumsforbundet 

 Studieforbundet kultur og tradisjon v/ Kjærsti Gangsø 

 Jan Solberg, Norsk kulturvernforbund 

 VOFO 

 Elisabeth Sørheim, Norske kunsthåndverkere.  

 Gro Ebbestad, Drammen vg skole. (en skole  som har vektlagt entreprenørskap) 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk vedtok 20. februar 2015 følgende om hvordan rådet vil arbeide 

med gjennomgangene av tilbudsstrukturen: Slik vil vi løse oppdraget: 

1. Fagarbeideren i framtidas bygg- og anleggsnæring, hva sier næringsstrategiene? 

 Bygg21 

 Transportplan, havnestrategi 

 Skog 22 
2. Statistikk og annen og bakgrunnsmateriale, UDIR vil utarbeide "startpakker" i løpet av februar 

2015 
3. Gjennomgå/diskutere tidligere ikke iverksatte vedtak /ønsker vedrørende tilbudsstrukturen og 

gjenta, eventuelt justere, disse vedtakene.  
4. Diskutere uavklarte problemstillinger 
5. Samle i konkrete vedtak til forutsetninger og endret tilbudsstruktur 
For øvrig viser rådet til høringssvar fra organisasjonene. 

Faglig råd for helse- og oppvekstfag 
Viser til referat frå møte i Fagleg råd for helse- og oppvekstfag 27.01.15 og diskusjon rundt 

organisering av arbeidet med tilbodsstruktur i fag- og yrkesopplæringa. FRHO deler 

utdanningsstyresmaktene sitt ønskje om at resultatet skal vere ein tilbodsstruktur som i større grad 

enn i dag reflekterer kompetansebehova i arbeidslivet. Vi ser behov for å sjå sjå faga i ein større 

samanheng enn kva som ligg innanfor dagens utdanningsprogram og forslaget om å kople velvære-

feltet til helse- og oppvekstfaga kan ha relevans. 

Rådet understrekar at det kan vere stort behov for å nedsette ulike typer arbeidsgrupper der 

formålet både kan vere større breidde men også å tilføre problemstillingar meir fagkunnskap og 

spisskompetanse enn kva rådet samla representerer. Uansett kva type arbeidsgruppe som skal 

nedsettast må dei vere eit supplement til rådet og rådsmedlemmenes kompetanse. Helse- og 

oppvekststyresmaktene vil ha ei særskilt rolle her. Det er betydelege forskingsmiljø både på helse- og 

oppvekstområdet. Det kan vere aktuelt å trekkje med representantar frå desse i arbeidsgrupper, men 

på den andre sida vil mykje av den kunnskapen desse har føreliggje skriftleg og kunne nyttast som 

kunnskapsgrunnlag. På velvere-område er situasjonen noko annleis. Der vil ein truleg måtte leite i 

andre miljø for å kome i kontakt med ekspertar i bransjen. 

Når det gjeld mandat og organiseringa av dei fem arbeidsgruppene viser vi til brev av 13.02.15 frå LO 

og NHO. Vi viser også til notat frå Virke. 

Vi kan på det noverande tidspunkt ikkje kome med nærmare forslag til fagmiljø/institusjonar eller 

personar som kan vere aktuelle for arbeidsgruppene. 
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REFERAT 
Informasjonsmøte fra Utdanningsdirektoratet og fellesmøte 

mellom SRY og faglige råd 22. januar 2015 
 
Til stede:  

Karl Gunnar Kristiansen, Udir  

Aina Helen Bredesen, Udir  

Sebastian Løken Asbjørnsen, Udir 

Rolf Jørn Karlsen, SRY 

Carl E. Rønneberg, SRY 

Kristian Ilner, SRY 

Astrid K. Moen Sund, SRY 

Kari Hoff Okstad, SRY 

Jorunn Teien Leegaard, SRY 

Bente Søgaard, SRY 

Dagfinn Hertzberg, KD 

Anne. K. Eggen, FRSS 

Trude Tinnlund, SRY  

Erik Bolstad Pettersen, Udir 

Liv Guneriussen, gjest 

Rasmus Dyrvig Henriksen, Udir 

Liv Christiansen, FRTIP 

Tone Kjersti Belsby, FRTIP 

Olav Reiersen, Udir  

Guri Amundsen, FRTIP 

Arvid Eikeland, FRNA  

Petter Nilsen, FRNA 

 

Bodil Onsaker Berg, FRNA  

Ragnhild Skarholt Bølviken, Udir 

Eli Sogn Iversen, FRHO 

Anne Yun Rygh, FRHO 

Tonje Thorbjørnsen, FRHO 

Ellinor Tande, FRSS 

Karin Lund, FRSS 

Mari Bakke Ingebrigtsen, Udir  

Kari Jørgensen, FRMK 

Knut Øygard, FRMK 

Janne Ottersen Fraas, FRDH 

Marianne Monsrud, FRDH 

Espen Lynghaug, FRRM 

Bjørn Johansen, FRRM 

Benedicte Helgesen Bergersen, Udir 

Inger Vagle, FREL 

Svein Harald Larsen, FREL 

Are Solli, FREL 

Knut Maarud, Udir 

Halvor Langseth, FRBA 

Åge Risdal, Udir 

Anne Leirvik 

Kari Fyhn 

 
 

Informasjon om pågående arbeid i Utdanningsdirektoratet 
 

Organisering av gjennomgangen av tilbudsstrukturen v/Udir 

Direktoratet presenterte et forslag til organisering av arbeidet med gjennomgang av 

tilbudsstrukturen. Dette omfatter utarbeiding av utviklingsredegjørelser i de faglige rådene og 

etablering av fire arbeidsgrupper på tvers av faglige råd. Disse skal gi innspill i prosessen.  

 

Direktoratet har foreslått at arbeidsgruppene skal være bredt sammensatte, foreta en detaljert 

faggjennomgang, og vurdere framtidige behov for kompetanse. Arbeidsgruppene og de faglige 

rådene skal levere sine rapporter innen 1. mars 2016, og endringer iverksettes innen høsten 

2017. 

 

Kommentarene i møtet var hovedsakelig knyttet til etableringen av arbeidsgruppene, 

sammensettingen av disse og hvilken rolle de skulle ha. Det kom frem at det foreslåtte mandatet 

for arbeidsgruppene og mandatet for faglige råd er svært like, og flere utrykte at de ikke så 

behovet for arbeidsgrupper.  Enkelte uttalte seg imidlertid også positivt til forslaget. De ser på 

dette som en spennende utfordring som kan bidra til ordskifte om aktuelle temaer. Mange 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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bemerket at de hadde hatt kort til på å sette seg inn i forslaget, og at de ikke hadde tatt 

standpunkt i saken. 

 

Direktoratet avsluttet diskusjonen med å oppløyse at flere av spørsmål som kom opp må tas opp 

med KD, og at vi vil se på sammensettingen av arbeidsgruppene.  
 
Svar på oppdragsbrev 10-14 om godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning 

v/Udir  

Utdanningsdirektoratet har blitt bedt om å utrede og anbefale en nasjonal ordning for 

godkjenning av utenlandsk fagutdanning. Direktoratet ba de faglige rådene kommentere og gi 

innspill til saken innen 15.01.2015. Syv faglige råd har kommet med innspill. Foruten 

modellvalget, har rådene kommentert om det skal være språkkrav til søker og søknaden, krav 

om språkopplæring, spørsmål om egenandel, spørsmål om å kunne søke før ankomst til Norge, 

begrepet «sidestille kompetanse», faglig bistand, klageinstans, samt forhåndsgodkjenning og 

informasjon om ordningen. Svarene fra rådene varierer i hvilken grad de anbefaler eller ikke 

støtter punktene ovenfor. Det var også andre forslag til modeller på tvers av de fire alternativene. 

Ingen modeller peker seg således ut.  

 

Direktoratet takket for innspillene, og tar sikte på å besvare oppdragsbrevet innen 9. februar. 

 
 

Fellesmøte mellom SRY og faglige råd 
 
Om fornyet Generell del av læreplanverket v/Kunnskapsdepartementet (KD) 

KD presenterte arbeidet med ny generell del av læreplanen og spurte i hvilken grad læreplanen 

ble brukt i lærebedriftene. Departementet ønsket fag- og yrkesopplæring mer synlig. De inviterte 

derfor til å komme med synspunkter på læreplanen, og særlig formålsbeskrivelsen. 

 

SRY og de faglige rådene kom med tilbakemeldinger om at bedriftene er opptatt av ideene, men 

generell del er lite brukt, og stilte spørsmål om hvordan dette skal verdsettes. 

 

Kunnskapsdepartementet avsluttet med å invitere til et videre samarbeid for å gå inn i dybden i 

dette. Saken skal behandles i SRY-møtet 5.3.15. 

 

 

Status i arbeidet med pilotering om avgjørende innflytelse på Vg3-læreplaner  

Kunnskapsdepartementet har invitert faglige råd for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, 

restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon til en pilotering/utprøving hvor de skal 

gis avgjørende innflytelse over læreplaner for vg3 – opplæring i bedrift.  

 

Svein Harald Larsen, Faglig råd for elektrofag orienterte kort om status i dette arbeidet.  

Saken ble drøftet i møte mellom KD og de faglige rådene fredag 26.september. Nytt møte blir 3. 

februar. 

 

Kunnskapsdepartementet refererte til gode konstruktive runder med de fire faglige rådene. Det 

diskuteres nå om beslutningsmyndighet kan gis til de faglige rådene. KD lovet at oppdragsbrevet 

ville komme i god tid før møtet neste møte 3.2.2015. 

 

 

Orientering om arbeidet, og faglige råds mulighet for innspill til ny stortingsmelding om 

livslang læring og utenforskap 

Kunnskapsdepartementet v/Annette Skalde presenterte arbeidet med melding til Stortinget om 

livslang læring og utenforskap. Tre departementer arbeider med meldingen: BLD, ASD og KD. 

Målet er å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne som har lite utdanning, svake 

grunnleggende ferdigheter eller som ikke har anerkjent kompetanse. I målgruppa er blant annet 

unge som faller mellom ungdomsretten og voksenretten, unge innvandrere som kommer sent i 

skoleløpet, arbeidsinnvandrere og voksne uten utdanning. Problemstillinger som vil bli drøftet er: 

 

 Er 2+2 modellen tilpasset voksne? 

 Problemer med å få læreplass 

 Praksiskandidatordningens krav 
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Partene i arbeidslivet vil ha mulighet til å bidra på innspillskonferanse i løpet av våren. Det kan 

også gis innspill før og etter dette. Meldingen legges fram mot slutten av 2015. 

Tilbakemeldingene fra rådene og SRY var at dette var positivt, men at det er på tide å handle, og 

ikke bare fortsette å utrede nok en gang. 

 

Runde rundt bordet – rådenes rammebetingelser i 2015 

SRY inviterte de faglige rådene til å ta opp aktuelle saker, inkludert rådenes rammebetingelser for 

2015. Flere meldte om ressursproblemer blant rådsmedlemmene og i sekretariatet, og ba om 

ikke å få flere oppdrag. At rådene ikke får dra på fylkesbesøk i 2015 ble trukket fram som en 

negativ tilbakemelding til Udir. 

 

Utdanningsdirektoratet oppsummerte at direktoratet må få ned antallet saker til rådene. Det ble 

pekt på at leder og nestleder må prioritere hvilke saker/høringer rådet skal engasjere seg i. 

Direktoratet opplyste at det jobbes med et brev til organisasjonene med varsel om behov økte 

ressurser hos medlemmene. 
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Bakgrunn for oppdraget: 

Med bakgrunn i Meld. St. 20, vil Kunnskapsdepartementet gjennomføre en pilot hvor 

partene i arbeidslivet gis større innflytelse på læreplanene på Vg3. Formålet er at de som 

ansetter lærlinger og fagarbeidere og har et eierskap til faget skal oppleve å ha avgjørende 

innflytelse på innhold og utvikling av faget slik at det er i tråd med kompetansebehovet  i 

virksomhetene. Dette vil  være til beste for elevene som får en kompetanse som er 

etterspurt i arbeidslivet. Departementet forventer også at dette tiltaket på sikt vil bidra til 

flere læreplasser. 

 

Forsøket innebærer ikke en overføring av formelt ansvar og myndighet. 

Utdanningsdirektoratet skal fortsatt fastsette læreplaner på yrkesfaglige 

utdanningsprogram på Vg3. Piloten omfatter læreplanene på Vg3, ikke endringer i 

tilbudsstrukturen. 

 

Dagens regulering og forvaltning av læreplaner Vg3 

De faglige rådene gir råd om blant annet læreplanene i de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene og rådene skal «vektlegges spesielt». Faglig råd skal også gi 

innspill til og foreslå strukturendringer i utdanningsprogrammene. Slike endringer 

besluttes av Kunnskapsdepartementet. 

 

Tilbudsstruktur og læreplaner fastsettes av sentrale myndigheter, også for den delen av 

opplæringen som foregår i bedrift. Etter opplæringsloven er det departementet som 

fastsetter målene for opplæringen (§ 3-4). I fag med læretid i bedrift skal departementet 

oppnevne læreplangrupper som skal hjelpe til i arbeidet med å fastsette innholdet i 

opplæringen, og det skal sørges for at både arbeidslivet og skolesiden får ta del i arbeidet 

(§ 12-5).  

 

Både tilbudsstruktur og læreplaner har forskriftsstatus. Ved endringsforslag er det derfor 

krav om blant annet utredningsplikt og høring, jf. forvaltningsloven og 

utredningsinstruksen. Myndigheten til å fastsette og endre læreplanene på yrkesfaglige 

utdanningsprogram på Vg3 er i dag delegert til Utdanningsdirektoratet. 

 

Utdanningsdirektoratets oppgaver knyttet til piloten  

1. Ansvarsforhold og rammer for piloten 

De fire faglige rådene som deltar i piloten vil i pilotperioden få et særlig ansvar for 

oppfølging og utvikling av Vg3-læreplanene innenfor sitt fagområde. Dette innebærer også 

endringer av vurdering i læreplanene, for eksempel lengden på fagprøven eller krav til 

eksamener på Vg3 for lærlinger og praksiskandidater.  

I piloten vil dette innebære at direktoratet skal legge til rette for å iverksette forslag til 

endringer fra disse faglige rådene dersom: 

 de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift  

 de ikke har større økonomiske konsekvenser,  

 og ikke har direkte konsekvenser for innholdet på Vg1 og Vg2 

Dersom endringene får konsekvenser for Vg1 og Vg2 må de faglige rådene ta dette opp 
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med Utdanningsdirektoratet og KD. 

Direktoratet skal sikre at endringer av læreplaner følger forvaltningsreglene og gjeldende 

bestemmelser for utvikling av læreplaner. Direktoratet skal sammen med de faglige rådene 

utarbeide en plan for samarbeidet gjennom pilotperioden. Det faglige rådet sender 

endringsforslag på høring. Direktoratet skal bidra med forberedelse til høring, utsendelse, 

tilrettelegging og arbeid med høringsoppsummering og forberedelse til fastsetting. 

 

I forbindelse med utprøving er det aktuelt å nedsette læreplangrupper som skal vurdere 

endringer i læreplaner. For pilotperioden blir det viktig å sikre representativitet i 

læreplangruppene i utprøvingen, for å bidra til å sikre sammenhengen i opplæringsløpet. 

Direktoratet skal organisere arbeidet med læreplangruppene i pilotperioden. Det 

inkluderer forberedelse og møtevirksomhet for gruppene. 

 

Læreplanendringer krever konsensus i det faglige rådet i utprøvingsperioden. Dersom det 

oppstår uenighet mellom direktoratet og et faglig råd i spørsmål som omhandler 

læreplanene på Vg3, skal saken legges fram for departementet. Både direktoratet og det 

faglige råd det gjelder, vil da få anledning til å legge fram saken.  

 

2. Oppfølging og evaluering 

Det holdes jevnlig felles kontaktmøte i piloten mellom de faglige råd, direktoratet og 

departementet  i utprøvingsperioden for eventuelle oppdateringer og avklaringer. Disse 

kontaktmøtene skal også ha et fast punkt knyttet til evaluering av piloten. Ved utgangen av 

pilotperioden gjennomføres en felles evaluering av utprøvingen. Direktoratet får i ansvar å 

lage en oppsummerende rapport om piloten i samarbeid med de faglige rådene som deltar. 

 

På bakgrunn av evalueringen skal det tas stilling til om pilotprosjektet har gitt ønsket 

innflytelse for de involverte faglige råd,  eventuelt om det er behov for andre tiltak for å 

sikre at læreplanene på Vg3 er tråd med virksomhetenes kompetansebehov. 

 

Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Forsøket innebærer ikke en overføring av formelt ansvar og myndighet. 

Utdanningsdirektoratet skal fortsatt fastsette læreplaner på yrkesfaglige 

utdanningsprogram på Vg3. Piloten omfatter læreplanene på Vg3, ikke endringer i 

tilbudsstrukturen. Piloten skal inkludere fire faglige råd: bygg- og anleggsteknikk, elektro, 

restaurant – og matfag, og teknikk og industriell produksjon. Oppdraget utføres innenfor 

gjeldende budsjett. 

 

Med hilsen 

 

Johan Raaum  

Ekspedisjonssjef  

 Dagfinn Hertzberg  

 Seniorrådgiver 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Referent: Viil Gombos 
Direkte telefon: 23 30 13 14  , e-post: vgo@udir.no 

 

 
 
 

 

 

Møtereferat 
 
Dato:  
11.02.2015 

 

 
Venter på evt. kommentarer fra rådene (de har fått e-post) 

 
 

 
Referat fra møte 3. februar 2015 om faglige råds innflytelse på  

Vg3-læreplaner 
 
Utdanningsdirektoratet skal bidra til, og bistå FRTIP, FRBA, FREL og FRRM i gjennomføring av en 

pilot der rådene skal få større innflytelse over læreplaner i Vg3.  

Deltakere: 

FRTIP 

Liv Christiansen  

Tone Belsby   

FRRM 

Bjørn Johansen  

Espen Lynghaug  

FREL 

Svein Harald Larsen  

Are Solli  

Fra Utdanningsdirektoratet: 

Eli-Karin Flagtvedt (ALU) 

Cathrine Børnes (JUR1) 

Anne Katrine Kaels (FY) 

Kirsti Aandstad Hettasch (VUR2) 

Ylva Christiansen Sundt (JUR1) 

Aina Bredesen (FY) 

Bjørn Bjelke (VUR) 

Frode Midtgård (ALU) 

Ragnhild Falch (ALU) 

Viil Gombos (ALU) 

Forfall:  

FRBA Jørgen Leegaard 

 

 

Saksliste: 

1. Hva innebærer oppdraget? 

 gjennomgang av oppdragsbrev 3-15 

 rammer og felles forståelse 

2. Gjennomgang av framdriftsplan for læreplanendringer 

 arbeids- og ansvarsfordeling ved læreplanendringer 

3. Planlegging av pilotperioden 

 evaluering 

 organisering av arbeidet i piloten 

 kontaktmøter 

 

Sak 1: Hva innebærer oppdraget? 
Eli-Karin Flagtvedt gikk igjennom oppdragsbrevet punkt for punkt. 

 

Bakgrunn for oppdraget 

1. «Departementet forventer også at dette tiltaket på sikt vil bidra til flere læreplasser.» 

De faglige rådene og Utdanningsdirektoratet er enige om at vi ikke må ha store 

forventninger til flere læreplasser i pilotperioden (ut 2016), men at dette er et mål på sikt. 

 

2. Utdanningsdirektoratet skal fortsatt fastsette læreplaner på yrkesfaglige utdanningsprogram 

på Vg3. 

Utdanningsdirektoratet fastsetter læreplanene og de faglige rådene har avgjørende 

innflytelse underveis og på det som skal fastsettes.  

 

 

 

 

mailto:vgo@udir.no
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Dagens ordning 

3. I fag med læretid i bedrift skal departementet oppnevne læreplangrupper som skal hjelpe til i 

arbeidet med å fastsette innholdet i opplæringen, og det skal sørges for at både arbeidslivet 

og skolesiden får ta del i arbeidet (§ 12-5). 

I dag oppnevner Utdanningsdirektoratet læreplangrupper etter å ha bedt de faglige rådene 

om forslag til medlemmer. Rådene må ta stilling til hvordan de ønsker å delta i denne 

prosessen. 

      

4. Ved endringsforslag er det derfor krav om blant annet utredningsplikt og høring, jf. 

forvaltningsloven og utredningsinstruksen. 

Utdanningsdirektoratet og de faglige rådene er enige om at det er de faglige rådene som 

skal utrede og begrunne behovet for endringer også i piloten.  

 

Utdanningsdirektoratets oppgaver knyttet til piloten 

5. Rådenes innflytelse på læreplaner innebærer også endringer av vurdering i læreplanene, for 

eksempel lengden på fagprøven eller krav til eksamener på Vg3 for lærlinger og 

praksiskandidater. 

De faglige rådene understreker at dette er et viktig punkt og det er viktig å jobbe sammen 

med vurderingsavdelingen her. Utdanningsdirektoratet er enig i det, og vil sørge for gode 

rutiner.  

 

6. Dersom endringene får konsekvenser for Vg1 og Vg2 må de faglige rådene ta dette opp med 

Utdanningsdirektoratet og KD. 

De faglige rådene ser for seg at når det er snakk om endring av læreplaner på Vg3, vil det 

i mange tilfeller ha innvirkning på Vg1 og/eller Vg2. Det vil derfor bli behov for møter 

vedrørende dette. 

 

7. Direktoratet skal sammen med de faglige rådene utarbeide en plan for samarbeidet gjennom 

pilotperioden. 

Vi starter med en slik plan på møtet i dag (sak 3).  

 

8. Det faglige rådet sender endringsforslag på høring. 

I prinsippet er det en forvaltningsmyndighet som sender læreplaner på høring, men i 

piloten skal det faglige rådet gjøre dette. Utdanningsdirektoratet har et nytt 

høringsverktøy som gjør arbeidet med oppsummering av høringsinnspill enkelt.  

 

Vi diskuterte hva som ligger i at rådet sender læreplanforslaget på høring, men 

konkluderte ikke endelig på dette punktet. Vi var innom spørsmål som: Skal høringen 

sendes fra Utdanningsdirektoratet? Skal vi bruke Utdanningsdirektoratet høringsverktøy? 

Hva med brevmal og signering? Vi avklarer dette opp på møtet med de fire faglige rådene 

13. mars 

 

De faglige rådene understreker at det er viktig at de er med i høringsprosessen (før og 

etter). Rådene ønsker at Utdanningsdirektoratet gjør en oppsummering av 

høringsinnspillene, samtidig som de får tilgang til alle høringssvarene dersom de ønsker 

det.  

 

9. Direktoratet skal bidra med forberedelse til høring, utsendelse, tilrettelegging og arbeid med 

høringsoppsummering og forberedelse til fastsetting. 

Dette er oppgaver som Utdanningsdirektoratet utfører som sekretariat for de faglige 

rådene. En presisering her er at det er Utdanningsdirektoratet som formelt fastsetter 

læreplanendringene.  
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10. Sikre representativitet i læreplangruppene i utprøvingen, for å bidra til å sikre sammenhengen 

i opplæringsløpet. Direktoratet skal organisere arbeidet med læreplangruppene i 

pilotperioden. Det inkluderer forberedelse og møtevirksomhet for gruppene.  

Dette er oppgaver som Utdanningsdirektoratet utfører som sekretariat for de faglige 

rådene. 

 

11. Læreplanendringer krever konsensus i det faglige rådet. 

De faglige rådene sier at dette er uproblematisk, rådet snakker seg fram til konsensus. Det 

er i rådenes interesse å ha en best mulig fagopplæring og det er derfor viktig at det er 

enighet i rådet. 

 

12. Dersom det oppstår uenighet mellom direktoratet og et faglig råd i spørsmål som omhandler 

læreplanene på Vg3, skal saken legges fram for departementet. 

Vi satser på at det ikke blir mange uenigheter. Utdanningsdirektoratet vil ikke legge seg 

opp i rådenes faglige begrunnelser, så en eventuell uenighet vil dreie seg om det 

læreplanspesifikke.  

 

13. Det holdes jevnlig felles kontaktmøte i piloten mellom de faglige råd, direktoratet og 

departementet i utprøvingsperioden for eventuelle oppdateringer og avklaringer. 

Vi avtaler faste møter mellom de faglige rådene, Utdanningsdirektoratet og 

Kunnskapsdepartementet hvert kvartal.   

 

14. Disse kontaktmøtene skal også ha et fast punkt knyttet til evaluering av piloten. 

Vi er enige om at vi må forberede evalueringen tidlig i piloten. Synspunkter på 

evalueringen ligger i sak 3 i referatet.   

 

Føringer for oppdraget 

15. Forsøket innebærer ikke en overføring av formelt ansvar og myndighet 

Med forsøk her, henvises det ikke til forsøk etter opplæringsloven § 1-4. Piloten skal 

gjennomføres innenfor rammene av opplæringsloven.  

 

16. Oppdraget utføres innenfor gjeldende budsjett. 

Av hensyn til budsjettet trenger Utdanningsdirektoratet en oversikt over omfanget av 

læreplanendringer i pilotperioden. De fire faglige rådene skal ha rådsmøter i løpet av 

februar. Der skal de ta opp piloten og på bakgrunn av det vil rådene kunne gi en 

tilbakemelding på dette. Dette blir sak på møtet 13. mars. 

 

De faglige rådene ser ikke for seg at de skal gå igjennom og vurdere endringer i alle Vg3-

læreplanene. Piloten går over en to-årsperiode og rådene vil prioritere fag og omfang på 

bakgrunn av det.  

 

Sak 2: Gjennomgang av framdriftsplan for læreplanendringer 
I piloten skal de faglige rådene være med i hele læreplanprosessen. Det vil være ulike behov for 

endringer i læreplanene og omfanget av endringer vil variere.  Det vil derfor variere hvordan og 

når rådene ønsker å delta i prosessen. Dette må vi avtale for hvert endringsforslag, og det gjør vi 

med utgangspunkt i den framdriftsplanen Utdanningsdirektoratet presenterte på møtet.  

 

De faglige rådene og Utdanningsdirektoratet er enige om at alle endringene vi skal gjøre i piloten 

starter med et møte mellom det aktuelle faglige rådet og aktuelle saksbehandlere i 

Utdanningsdirektoratet. Der går vi igjennom framdriftsplanen og avklarer hva 

Utdanningsdirektoratet skal bistå med og hva det faglige rådet skal gjøre. 
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Sak 3: Planlegging av pilotperioden 
 

Evaluering 

Ved utgangen av pilotperioden gjennomføres en felles evaluering av utprøvingen. Direktoratet får 

ansvar for å lage en oppsummerende rapport om piloten i samarbeid med de faglige rådene. På 

bakgrunn av evalueringen skal det tas stilling til om pilotprosjektet har gitt ønsket innflytelse for 

de involverte faglige råd, eventuelt om det er behov for andre tiltak for å sikre at læreplanene på 

Vg3 er tråd med virksomhetenes kompetansebehov. 

 

 

Vi er enige om at evalueringen ikke skal være et stort eksternt arbeid og at vi må forberede 

evalueringen tidlig i piloten. Evaluering av piloten settes opp som sak på møtet 13. mars. Til 

møtet forbereder de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet seg på hva de mener evalueringen 

skal inneholde, hvem som deltar og hvordan det kan gjøres. 

 

Organisering av arbeidet i piloten  

Organisering av arbeidet i piloten består av to prosesser; arbeid med de enkelte 

endringsforslagene og det overordnede arbeidet med hele piloten. 

 

De fire faglige rådene ønsket et møte hvor de diskuterer felles problemstillinger i piloten med 

bakgrunn i dagens møte. Leder og en til fra hvert av de fire rådene deltar. Utdanningsdirektoratet 

deltar som sekretariat for møtet der det er ønskelig og som Utdanningsdirektoratet der det er 

naturlig.  

 

I møtet planlegger vi det overordnede arbeidet med piloten og ser på arbeidet med de enkelte 

endringsforslagene. Møtet er satt til 13. mars kl. 9:00 – 14:00. Vi deler møtet i to, hvor en del er 

felles for alle rådene og en del der hvert av rådene har egne møter med aktuelle saksbehandlere 

fra Utdanningsdirektoratet. 

 

Foreløpig har vi følgende saker til møtet: 

 planlegging av pilotperioden og felles problemstillinger rådene ønsker å drøfte 

 evt. møte for alle medlemmene i de fire rådene (med piloten er tema, før sommeren?) 

 faglig råd skal sende på høring – avklare det praktiske rundt publisering 

 evaluering i og av pilotperioden 

 gjennomgang av framdriftsplaner for endringsforslag 

 

Kontaktmøter  

Vi er enige om å ha faste møter mellom de faglige rådene, Utdanningsdirektoratet og 

Kunnskapsdepartementet hvert kvartal. Her ser vi for oss et møte med sånn ca åtte personer; en 

fra hvert råd og to fra henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for 

eksempel. 

 

Utdanningsdirektoratet avklarer datoer og hvem som inviterer til kontaktmøtene møtene med 

departementet. Vi ser for oss at det første møtet blir i mai og at det blir to møter høsten 2015. 
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Forslag til nytt fagtilbud i videregående opplæring – Boreriggoperatør

Viser til utdanningsdirektoratets rutine- og prosedyrebeskrivelse for endringer i tilbuds-
strukturen i videregående opplæring, yrkesfaglige utdanningsprogrammer, punkt 2.6 –
nye lærefag.

Vedlagt følger vårt forslag til nytt lærefag VG3 Boreriggoperatør samt beskrivelse av faget.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er behov for utfyllende opplysninger, 
eventuelt ønske om dialog med vårt fagmiljø i den videre behandling av dette forslag om 
opprettelse av nytt fag.

Med vennlig hilsen
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Einar Østhassel
seksjonssjef
Avd. Brønn- og spesialboring

Vedlegg
Kopi FELLESFORBUNDET

MEF avd. Kompetanse

Om MEF
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som 
representerer ca 1.960 små, mellomstore og store bedrifter med ca 28.000 arbeidstakere. Hovedtyngden 
av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også 
skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsselskaper.
Samlet omsetter medlemsbedriftene for ca 65 milliarder kroner årlig. Forbundet har egen hovedavtale 
med LO samt to landsdekkende tariffavtaler.
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Sammendrag
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), avd. Brønn- og spesialboring fremmer forslag om
opprettelse av nytt fagtilbud : VG3 Boreriggoperatør

Faget henvises til bygg- anleggsteknikk og bygger på: VG2 anleggsteknikk.

Faget gir kompetanse i bruk av bore -/fundamenteringsrigg og høytrykkskompressor.

Fagopplæringen fokuserer på relevante kompetansemål innenfor riggbransjens hovedområder:

-brønnboring, utnytting av grunnvann til vannforsyning og energi ( geoenergi)

-peling- og fundamenteringsarbeider i grunnen

Norske bransjen består av ca. 50 brønnboringsbedrifter og ca. 30 fundamenteringsbedrifter.

Blant sistnevnte omsetter 5-10 bedrifter over 200 millioner. I sum omsetter bransjen for 

anslagsvis +/- 2,5 milliarder kroner. Antall sysselsatte i bransjen innen kategori fag- og 

yrkesutdannet anslås til ca 500-600 og med økende andel eldre arbeidstakere.

I tillegg kommer et stort antall mindre bedrifter innen tradisjonelle fjellarbeid, tex pallboring.

Bransjen forvalter store maskinelle verdier med strenge krav til både metode og produksjon. 

Rekruttering av boreriggoperatører/ riggarbeidere med høy kompetanse vil være et helt 

avgjørende faktorgrunnlag, også i forhold til videre kvalitetssikring/rapportering av produksjon 

innen særlig byggherrestyrte entreprisearbeider.  

Forståelse for norske forhold omkring boremetode og produkt er viktig del av fagarbeiderens 

kompetanse.

Fagets historikk
I Norge har boring etter vann foregått siden slutten av forrige århundre. Selv om metode og 
teknikk har endret seg radikalt – er formålet fortsatt det samme: nok og godt vann.

Den tidlige norske brønnboringshistorien kan deles inn i faser eller perioder. På midten av 1950-
tallet kom myndigheten på banen og innledet bla. støtteordninger for mer brønnboring for å øke 
bruk av grunnvann til vannforsyning. 

De senere år har nye produksjonsområder kommet til, bla økt satsing på fornybar geoenergi –
noe som har resultert i omfattende boring av energibrønner. Teknologisk sett har borebransjen 
endret fullstendig karakter – fra gamle riggtyper med beskjeden produksjon – til dagens rigger 
med avanserte kompressorløsninger, såkalt «boosterteknologi.

Den tradisjonelle yrkesbetegnelsen «Brønnborer» gir signaler om en stolt og hardt arbeidende 
yrkesstand med god fagkunnskap om vann og fjellets beskaffenhet.



4

I dag videreføres og ivaretas den samme kunnskapen av spesialiserte fagarbeidere som vil gi sitt 
fag en plass innenfor den offentlige skole. 

Økt satsning på infrastruktur medfører også økt aktivitet i byggegrunn. Kunnskap om 
grunnforhold er nødvendig for moderne forvaltning. Forsterkning av byggegrunn der hvor bygg 
og infrastruktur skal etableres er slettes ingen ny tanke. Det nye er imidlertid at alt fortettes som 
del av en generell urbanisering samt alt er så mye større og tyngre i forhold til laster og teknikk i 
grunn.

Partene for faget
Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for faget ivaretas av hhv. MEF og LO v/ Fellesforbundet og 
Norsk Arbeidsmannsforbund.  Det er opprettet tariffavtale mellom MEF – LO hvorav 
brønnboring/ grunnarbeider er del av tariffens omfangsbestemmelse, jf. Overenskomst for 
Miljøvirksomheter, § 1. Virkeområde.

Forslag om opprettelse av faget anbefales av tariffpartene.

Fagets plassering i tilbudsstrukturen
Yrket som boreriggoperatør rekrutteres som del av øvrige anleggsbransjen. Norske 

anleggsbransje favner over flere yrkesgrupper hvorav de mest beslektede for faget 

boreriggoperatør vil være:

- fjell- og bergverksfaget

- anleggsmaskinfører

- vei- og anleggsfaget

Disse yrkesfag har eget fagbrev, men hvor opplæring i borrigg og høytrykkskompressor skjer på 

et overordnet nivå.

Petroleumsbransjens yrkesutdanning for sitt boredekkpersonell er annen type industri og uten 

tilnærming til dette fag for øvrig.

Det er vår vurdering at faget boreriggoperatør opprettes best som et VG3 løp med basis i annet 

VG2 innen bygg- anleggsteknikk.

Presentasjon boreriggoperatør
Arbeidet
Boreriggoperatør er et yrke som krever både god fysikk og gode kunnskaper om anvendt tyngre 
produksjonsutstyr som rigg og kompressor.  Hvert produksjonssted har sine egne forutsetninger 
og det kreves erfaring for å løse de utfordringer man møter i produksjonen.  

Det er tre hovedarbeidsområder som bore- og fundamenteringsbedrifter driver innenfor:

- boring av grunnvannsbrønner og utvinning av varme og kjøling
- fundamentering/ pelearbeider
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- entreprenørboring, for eksempel boring under veier osv.

Som boreriggoperatør bruker man mobile borerigger utstyrt med ulike typer av boreverktøy. 
Fagarbeideren monterer og vedlikeholder maskiner av ulike slag. 

Ofte kjører man tung lastebil med tilhenger og trenger i så fall førerkort for dette. I arbeidet 
inngår også å reparere og vedlikeholde utstyret, og det utføres sveisearbeid av ulikt slag. Man
foretar tekniske beregninger og bruker avansert utstyr. Foruten ferdigheter i bla boring er det 
således viktig at man har kunnskap og kompetanse i rapportering fra produksjon.

I arbeidet må man løse de problemene som oppstår når det bores. Iblant må man bruke både 
fantasi, tekniske kunnskaper og hørsel for at man til slutt skal få et bra resultat.

Det er vanlig at boreriggoperatør også arbeider med boring for fundament. Det betyr at man for 
eksempel borer hull i fjell som brukes til å forankre og stabilisere bropilarer ved for eksempel 
vei- og jernbaneutbygging.

Arbeidet oppleves av mange som fritt og ansvarsfullt. Man beveger seg utomhus og arbeidet 
krever fysisk styrke. Man må ikke være redd for å ta i et tak eller bli skitten. Man må være 
innstilt på å være mobil da produksjonsplasser kan være av kortere og lengre varighet og 
medfører mye reising.

Fagarbeiders kompetanse

Brønnboring - kompetansemål  

1. Lovverkets anvendelse 
2. Kvartærgeologi/ hydrogeologi
3. Borrigg/ kompressor
4. Utsetting av brønner
5. Boreteknikk/ metoder
6. Brønnkonstruksjoner
7. Vedlikehold i brønner, vannbehandling 
8. Miljøundersøkelser 
9. Rapport og protokoll
10. HMS – Sikker produksjon

Pele og spuntarbeid – kompetansemål
1. Tekniske uttrykk og begreper 
2. Grunnarbeid og fundamentering
3. Maskinmanualer/ Prosesskoder/ Norske Standarder
4. Borrigg/ kompressor
5. Betong - stålpeler
6. Spunt
7. Byggeplassen
8. Sveising og skjærebrenning/ varme arbeider
9. Rapport og protokoll
10. HMS – Sikker produksjon
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Anbefalte/ obligatoriske kurs
Varme arbeider/ svets
Signal/ anhukerkurs
Lastebilkran
Maskinførerkurs, typegodkjenning

Rekrutteringens størrelse
Et anslag for rigg/ borebransjens rekrutteringsbehov estimeres til rundt  +/- 40 lærlinger pr. år.  I 
tillegg kommer et betydelig antall eldre boreriggoperatører som forventelig er godt motivert for å 
formalisere sin realkompetanse innenfor rammene av gjeldende tilbudsstruktur dersom fagbrev 
lar seg opprette. (§3-5,voksenkandidat)

Til forberedelse av dette forslag om opprettelse av faget har verdikjedens ulike aktører 

vært forespurt:

- entreprenør/ borefirma, byggherre/ tiltakshaver, leverandør/ konsulent

Det uttrykkes stor interesse hos ledelse og ansatte for å få fagbrev som 

boreriggoperatør etablert. Det registreres stor interesse blant bedrifter for å medvirke til 

å få etablert faget som del av bedriftsopplæringen. 

Fagskole
Det foreligger godkjenning av NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) av 1-årig 
høyskoleutdanning for faget «boreriggoperatør». Studiet har et omfang på 60 fagskolepoeng og 
er organisert i moduler med både teoretisk og praktisk opplæring. Av praktiske årsaker, men 
også grunnet manglende fagbrev (opptakskriterier) har borebransjen i liten grad korrespondert på 
tilbudet.

Nordiske land
Verken Danmark eller Sverige har etablert faget boreriggoperatør som del av et offentlig 
skoletilbud og på videregående nivå. Det nærmeste man kommer et norsk tiltenkt faglig innhold 
vil være det danske tilbud om hhv et a – eller b- sertifikat som grunnvannsforvalter. I Sverige 
finnes ikke tilbudet annet enn som et 18 ukers tilbud i privat regi og med et vesentlig annet 
innhold enn hva som fremmes fra norsk bransjehold. 

Vedlegg

1. Norsk Geoteknisk Forening, uttalelse
2. Maskinpark
3. MEF, avd. Brønn- og spesialboring. Lærebedrifter.
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(vedlegg 1)
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(vedlegg 2)
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(vedlegg 3)
MEF, avd Brønn- og spesialboring, 
medlemmer

Agder Brønn & Spesialboring AS Agder

Andebu Brønnboring AS Vestfold

Ango Brønnboring AS Østfold

Anleggsdrift Brønn og Energiboring AS Østfold

Brustugun Brønnboring AS Oppland

Brødrene Myhre AS Oppland

Brønn og Energiboring Buskerud AS Buskerud

Brønn og Spesialboring AS Nord-Rogaland/Hordaland

Bråten Brønnboring AS Buskerud

Båsum Boring AS Buskerud

Båsum Boring Trøndelag AS Sør-Trøndelag

Edland Brønnboring AS Telemark

Follo Brønnboring AS Østfold

Gudbrandsdal Brønnboring AS Oppland

Hallingdal Bergboring AS Buskerud

Hallingdal Brønn og Graveservice AS Buskerud

Heistad Brønnboring AS Møre og Romsdal

Innlandet Brønn- og Energiboring AS Hedmark

Konningrud Brønnboring AS Hedmark

Kraft Energi og Brønnboring AS Østfold

Kragerø Brønnboring AS Telemark

Lande Brønnboring AS Telemark

Nordenfjeldske brønn- og spes.bor. AS Hedmark

Nordnorsk Brønnboring AS Nordland

Norsk Boreteknikk AS Møre og Romsdal

Norsk Brønnboring Hedmark

Porsgrunn Brønnboring AS Telemark

Stålesen Brønnboring AS Agder

Sør-Norsk Boring AS Telemark

Sørlandet Brønnboring AS Agder

Trøndelag Brønnboring AS Sør-Trøndelag

Universal Brønnboring AS Oslo/Akershus

Valdres Brønnboring AS Oppland

Vestnorsk Brunnboring AS Nord-Rogaland/Hordaland

Vestviken Brønnboring AS Telemark

Østfold Brønnboring AS Østfold

Østlandet Brønn og Energiboring AS Vestfold

Torkild Øveren Anleggsdrift Buskerud
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