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Innkalling til møte faglig råd for 

bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 
 

       

Tid: Fredag 11. mars 2016 klokken 09:00 – 14:00, inkludert lunsj. 

 

Sted: Utdanningsdirektoratet, 1 etg. Schweigaards gate 15 B, Oslo 

 

Medlem Representerer 

Jørgen Leegaard  BNL  

Halvor Langseth  Fellesforbundet  

Thomas Norland  BNL  

Anne Jensen  NHO Service  

Marie Granøien  Fellesforbundet  

Fred Arild Gyldenås  MEF  

Helge Haukeland  Arbeidsmandsforbundet  

Jarle Kristoffersen  Fagforbundet  

Petter Høglund  Utdanningsforbundet  

Matz Andre Antonsen (vara) SL (for Marit Lensjø) 

Ola Ivar Eikebø  KS  

Inge Rasmussen  

Adrian Sørensen 

Utdanningsforbundet  

Elevorganisasjonen 

 
 
Fra Utdanningsdirektoratet   

 

Åge Risdal  

 

 

 

Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
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Dagsorden: 

 
 

01-16 

 

Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

 

02-16 

 

Godkjenne referatet fra møtet 9. desember 2015 

 

Referat, se vedlegg 1 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet 

 

 

03-16 

 

Orienteringssak: 

 

Fellesmøte med statsråden for SRY og ledere og nestledere av faglige råd,  

3. desember 2015. 

 

Viser til Sak 65-15. Referat fra dette fellesmøte (vedlegg 2): https://fagligerad.no/sry/ 

 

 

04-16 

 

Orienteringssak: 

 

Fellesmøte SRY og ledere og nestledere av faglige råd, 17. februar 2016. 

 

Jørgen Leegaard og Halvor Langseth deltok på møtet. 

 

Her følger møteinnkalling (vedlegg 3): https://fagligerad.no/sry/ 

 

 

05-16 

 

Orienteringssak: 

 

Nyoppnevning av SRY og de faglige rådene for perioden 2016-2020.  

 

Viser til sak 68-15, hvor det står:  

 

SRY ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet juni 2012, og de faglige rådene ble 

oppnevnt av Utdanningsdirektoratet etter delegert myndighet fra departementet 

september 2012. I henhold til mandatet, skal SRY og de faglige rådene oppnevnes for 

inntil fire år av gangen. 

 

Kunnskapsdepartementet ber i vedlagt brev SRY og de faglige rådene vurdere om 

departementet skal forlenge oppnevningsperioden i ett år.  Bakgrunnen er arbeidet med 

gjennomgang av tilbudsstrukturen.  

 

Vedtaket i Rådsmøte 9.desember var følgende: Faglig råd slutter seg til at perioden kan 

forlenges. 

 

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at oppnevningsperioden forlenges med 1. år. 
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06-16 

 

Orienteringssak: 

 

Sak 71-15 Søknad - Ny videregående skole etter friskoleloven -  opplæring i 

yrkesfaglige utdanningsprogram - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS 

 

Søknaden er avslått av Utdanningsdirektoratet (Udir) blant annet på grunn av at 

Hordaland fylkeskommune var negative til søknaden. 

 

Det blir en kort orientering om saken. 

 

 

07-16 

 

Orienteringssak: 

 

Oppnevning av nye medlemmer i klagenemnder innen utdanningsprogram bygg- 

og anleggsteknikk 

 

Vi kan opplyse at vi nå i de senere månedene har hatt behov for å oppnevne ny 

representanter til klagenemndene for renholdsoperatørfaget, rørleggerfaget og 

glassfaget.  

 

Direktoratet vil orientere om at de senere årene har blitt gjennomført 

kompetansehevingstiltak for å sikre klagenemndenes kompetanse i klagesaker. Det skjer 

hele tiden utskiftninger, og det er viktig at de nye representantene følges opp. I denne 

forbindelsen minner vi om viktigheten av å bistår direktoratet med å finne fagfolk inn i 

disse klagenemndene. 

 

Rådssekretær orienterer kort om saken. 

 

 

08-16 

 

Høring- forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU 

 

Viser til sak 67-15 

 

Kunnskapdepartementet har sendt ut forslag til ny lov og forskrift om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner fra en EØS-stat eller Sveits på høring. Loven og forskriften 

gjennomfører innholdet i EUs direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 

og direktiv 2013/55/EU som endrer direktiv 2005/36/EF. Høringsfrist er 10.02.2016. 

 

Medlemmet Thomas Norland har meldt inn saken og gir en orientering. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet avgir ikke høringssvar. 
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09-16 

 

Sentralt gitt eksamen  

 

Viser til sak 69-15, hvor det står: 

Utdanningsdirektoratet har kontaktet Kunnskapsdepartementet i saken. I tilbakemelding 

29.11.15 fremkommer det at saken fortsatt er under behandling i departementet. 

 

Vedtak: 

Faglig råd bygg- og anleggsteknikk sender brev til departementet hvor det bes om en 

skriftlig tilbakemelding på hvor saken står. Brevet avventes til rådsleder har tatt kontakt 

med Kunnskapsdepartementet. 

 

Jørgen Leegaard orienterer om status i saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

10-16 

 

Gjennomgående dokumentasjon 

 

Viser til sak 70-15 hvor det står: 

Tidligere har departementet i møte med de faglige rådene innen TIP, BA og EL orienterte 

om at ordningen ikke ville bli forskriftsfestet i forskrift til opplæringsloven. Imidlertid 

skisserte departementet et arbeid med en frivillig nasjonal løsning. 

 

Vedtak: 

Faglig råd bygg- og anleggsteknikk sender brev til departementet hvor det bes om en 

skriftlig tilbakemelding på hvor saken står. Brevet avventes til rådsleder har tatt kontakt 

med Kunnskapsdepartementet. 

 

Jørgen Leegaard orienterer om status i saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

11-16 

 

Høring om praksisbrevordningen 

 

Utdanningsdirektoratet sender et forslag om innføring av praksisbrev på høring. 

Høringen er forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og nasjonale rammer for 

lokal utvikling av læreplaner for praksisbrev. Praksisbrevordningen foreslås innført som et 

supplement til ordinær yrkesfaglig videregående opplæring. Det innebærer at 

praksisbrevordning, praksisbrevkandidat og praksisbrevprøve innføres som nye 

betegnelser i lov og forskrift. 

 

Sekretariatet mener at høringen er relevant for alle de faglige rådene. 

Høringsfristen er 11. april 2016. 

 

Les mer og svar på høringen her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing-om-

praksisbrevordningen/ 

 

Rådet må behandle om og eventuelt hvordan dette skal behandles, og i tilfelle om det 

skal nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til høringsinnspill til neste 

rådsmøte i april. 

 

Forslag til vedtak: 
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12-16 

 

Gjennomgang av tilbudsstrukturen – Utviklingsredegjørelsens del 2 

 

Rådets utviklingsredegjørelse, del 1, ble sendt alle ”fageierne” for kommentarer til rådets 

forslag så langt og våre spørsmål til de enkelte fageierne. 

 

Det vil bli gjennomgang av svarene i møte, samt det vil bli gjennomgang av 

yrkesutvalgets rapport, som blir fremlagt 1. mars. Drøftelsene i møte vil danne grunnlag 

for 2-dagers møte 6. og 7. april, og rådets utviklingsredegjørelse del II, og avsluttende 

rapport. 

 

Det bes om at rådsmedlemmene gjør seg kjent med høringsinnspillene og yrkesutvalgets 

rapport.  

 

Utviklingsredegjørelser 2015 – tilbakemelding på del 1 og bestilling av del 2 (Vedlegg 5): 
https://fagligerad.no/ur/  

 

Yrkesutvalgets rapport: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-

yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/ 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

13-16 

 

Rådsmøter vår og høst 2016 

 
 

Rådet må fastsette to møtetidspunkt for høsten 2016. Rådet har fått innvilget søknad om 

å gjennomføre fylkesbesøk høsten 2016. Det betyr at det ene rådsmøte bør gjennomføres 

i tilknytning til fylkesbesøket. 

 

I forbindelse med fylkesbesøket, bør det nedsettes en gruppe som kan bidra med å 

foreslå fylke og opplegg/innhold, samt bistå i planleggingen og gjennomføringen. 

Rådssekretær orienterer kort om rammene for fylkesbesøket. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådsmøter for høsten 2016 blir: 

 Sent august/tidlig september (inkludert fylkesbesøk) 

 Sent oktober/tidlig november (inkludert middag/julebord) 

 

 

14-15 

 

Eventuelt: 

 

  

Møtetidspunkt videre i 2016: 

 

 6. april (klokken 10:00–16:00) og 7. april (klokken 0800–12:00, m/lunsj fra 12:00)* 

 14. juni (10:00 – 17:00) 

 
*Viser til egen melding fra AU pr e-post 19. februar 2016 
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Vedlegg til rådsmøte 11. mars 2016 

 
Følgende vedlegge er lagt ved denne møteinnkallingen: 

 
Vedlegg 1. Sak 02-16 

Referatet fra møtet 9. desember 2015 
 
 
Vedlegg 2. Sak 03-16: 

Fellesmøte med statsråden for SRY og ledere og nestledere av faglige råd,  

3. desember 2015. 

 

 

Vedlegg 3.  Sak 04-16: 

Fellesmøte SRY og ledere og nestledere av faglige råd, 17. februar 2016. 

 
 
 
Sakene ligger fortløpende på de neste sidene. 


