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30. oktober 17:30 – 19:30 
Thon Hotell Bristol, Torgallmenningen 11, Bergen 
 
 
Medlem Representerer 

Jørgen Leegaard BNL 

Thomas Norland BNL 

Marie Granøien Fellesforbundet 

Halvor Langseth Fellesforbundet 

Fred Arild Gyldenås MEF 

Helge Haukeland Arbeidsmandsforbundet 

Jarle Kristoffersen Fagforbundet 

Petter Høglund Utdanningsforbundet 
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Dagsorden 
 
1 Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte 

  
Forslag til vedtak:  
Rådet godkjenner dagsordenen og innkallingen. 
 

2 Godkjenne referatet fra møtet 16. september 2013  
 
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).  
 
Forslag til vedtak:  
Rådet godkjenner referatet fra møtet 16. september 2013.  
 

3 Orienteringssaker 
 
Høring: Forslag om endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og høyskoleloven 
 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i 
opplæringsloven, privatskoleloven og høyskoleloven. Departementet foreslår blant 
annet følgende endringer i lovene:  
  
- Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket.  
- Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om videregående opplæring i 
inntil to år ekstra for elever med rett til særskilt språkopplæring.  
- Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel.  
- Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra 
grunnopplæringen.  
- Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til 
videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser.  
- Krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole (folkehøyskoleloven).  
 
Høringen finner du her:   
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--
forslag-til-endringer-i-opplar-2.html?id=735267 
 
Høringsfrist: 6. desember 2013. 

 

4 CNC-maskineringsfaget 
 

FRBA diskuterte CNC-saken 19.4.2013 og fattet følgende vedtak: 
FRBA viser til vedtaket fra den felles arbeidsgruppen mellom FRBA og FRTIP om 
CNC-faget. Rådet tar arbeidsgruppens anbefaling til etterretning og ber Udir om å 
vurdere følgende: 
 

• Er det mulig å gjennomføre det arbeidsgruppen foreslår uten å endre 
noe i læreplaner, forskrifter m.v? 

• Hvis ikke, kan Udir vedta de nødvendige endringene? 
• Vil eventuelle endringer åpne for innføringen av flere kryssløp? 

  
FRBA vil behandle saken på nytt når Udir har tatt stilling til disse spørsmålene. 
 
Rådet diskuterer saksfremlegget fra Udir (vedlegg 2) og blir enig om en anbefaling. 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--forslag-til-endringer-i-opplar-2.html?id=735267
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--forslag-til-endringer-i-opplar-2.html?id=735267
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5 Forslag fra BNL om trefagene 
 
Udir har mottatt forslag fra BNL om å slå sammen møbelsnekkerfaget og trevare- 
og bygginnredningsfaget til ett nytt fag. Forslaget om navn på det nye faget er 
trevare- og møbelsnekker. BNL foreslår at faget legges til utdanningsprogram for 
bygg- og anleggsteknikk og at det skal bygge på Vg2 treteknikk, men med 
kryssløpsmuligheter fra utdanningsprogram for design og håndverk. Se det 
vedlagte brevet fra BNL (vedlegg 3) og saksfremlegget fra Udir (vedlegg 4). 
 
Udir ber FRBA om å behandle saken og gi en anbefaling.  
 

6 Utviklingsredegjørelsen 
 
FRBA har nedsatt fem arbeidsgrupper som skal levere innhold til 
utviklingsredegjørelsen. Gruppene skal ta for seg temaene: 
 
 

1. voksenlærlinger og praksiskandidater 
2. rekruttering av lærebedrifter 
3. treindustrifagene 
4. anleggsfagene 
5. øvrige fag 

 
De fem arbeidsgruppene redegjør for status i arbeidet. 
 

7 Møteplan 
 
2013 
Dato Arrangement 
10.12 kl. 13:00 – 20:00 Rådsmøte og juleavslutning 

 
2014 
Dato Arrangement 
5.2 kl. 10:00 – 15:00 Rådsmøte  
9.4 kl. 10:00 – 15:00 Rådsmøte 
11.6 kl. 13:00 – 20:00 Rådsmøte og sommeravslutning 

 

8 Eventuelt 
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