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DAGSORDEN  

 

1.1.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

2.1.15 Godkjenning av referater  

 

2.1.15a  Godkjenning av referat fra rådsmøte 27.-28.11.2014 

Forslag til vedtak: 
Godkjent 

 

2.1.15.b Ny rutine for godkjenning av referater   

AU foreslår at det innføres en ny rutine for godkjenning av referater i FRNA: innspill og 

kommentarer skal spilles inn til sekretær innen 14 dager etter at referatet sendes ut. Dersom det 

fremkommer endringsforslag vurderer AU per epost hvordan disse håndteres.  

Forslag til vedtak:  

FRNA støtter AU sitt forslag om ny rutine for godkjenning av referater i FRNA. 

 

 

3.1.15 Behandling av høringer og bestillinger i FRNA 

På AU-møtet 21. januar hadde AU en prinsipiell diskusjon om rådets behandling av høringer og 

bestillinger. Når noen i rådet tar på seg en oppgave er det en forutsetning at dette blir gjort. 

Dersom den som har tatt på seg oppgaven av en eller annen grunn ikke har anledning lenger, er 

det viktig at personen straks gir beskjed om dette, slik at andre kan påta seg oppgaven.  

 

Videre må rådet bli flinkere til å spre arbeidsbelastningen knyttet til høringer og bestillinger. Det 

er også viktig at arbeidet med denne typen oppgaver starter tidligere enn i dag, slik at man i 

større grad kan sikre seg mot at sykdom e.l. påvirker resultatet/leveringsevnen.  

Forslag til vedtak: 

FRNA støtter AU sitt innspill om behandling av høringer og bestillinger i rådet.  

 

 

4.1.15 Høringer  

 

4.1.15a  Høring – NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg  

Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til 

kunnskapsministeren 15. desember 2014.  

 

Kunnskapsdepartementet har sendt NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg på 

høring. Høringsfrist: 25.3.2015 

 

Høringsdokumentet finner dere her: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-fagskolen---nou-2014-

14/id2356596/?regj_oss=10 

 

Sekretariatet ber om at de faglige rådene selv vurderer om de ønsker å avgi høringsuttalelse i 

saken. Fagskolenivået er en tertiærutdanning og ligger utenfor rådenes ansvarsområde. 

Fagskolen er allikevel et viktig tilbud til fagarbeidere som ønsker videreutdanning.   

 

AU mener dette er en viktig sak/høring for det faglige rådet, da fagskolen er den tradisjonelle 

veien etter fagbrev. Videre mener AU dette i utgangspunktet er en naturlig sak for 

hovedorganisasjonene, men at dette ikke bør utelukke at rådet også uttaler seg. Dette er en 

viktig sak også for de fag hvor organisasjonene ikke er så godt representert. AU er også kjent 

med at agronom ofte blir sett på som en «bedriftsleder», og mener derfor at høringen kan være 

aktuell i lys av forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner.  
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På bakgrunn av ovennevnte mener AU at FRNA bør gi et kortfattet svar, hvor det også vises til at 

det vil komme utfyllende svar fra hovedorganisasjonene.  

 

AU oppfordrer rådet til å lese igjennom høringen til rådsmøtet 3. februar 2015. Solveig Skogs 

holder en innledning til saken i rådsmøtet, hvor hun blant annet peker på hva rådet bør sette 

fokus på.  

 

Diskusjonene på rådsmøtet setter kursen for rådets videre behandling av høringen.  

Vedtak:  

 

 

 

 

4.1.15b Høring – krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring 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. Høringsfristen er 1. mars 2015. 

 

Direktoratet foreslår endringer i læreplanens vurderingsordning på Vg3/opplæring i bedrift for 

fagene. Endringene skal etter planen tre i kraft fra 1.8.2015 eller senere. 

 

Les og svar på høringsbrevet her: 

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

anleggsteknikk/ 

 

Dere kan lese høringsdokumentene og svare på høringen her: 

https://hoering.udir.no/Hoering/13 

 

AU diskuterte saken på AU-møtet 21. januar. Til tross for at dette er en fagspesifikk høring, har 

saken flere prinsipielle aspekter. Eksempelvis kan man spørre seg hva det er som gjør at man 

trenger en skriftlig eksamen i tillegg til fag/svenneprøven? Er ikke eksamensformen vi har i dag 

god nok? Er det hensiktsmessig å skape et sterkere skille mellom teori og praksis, eller bør man 

holde fast ved fokuset på den helhetlige kompetansen, slik fag/svenneprøven gjør?  

 

Saken er også interessant for FRNA fordi anleggsgartner ligger tett opp mot bygg- og 

anleggsteknikk.  

 

Halvor Langseth, fungerende leder i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA), kommer på 

rådsmøtet for å gi en kort orientering om bakgrunn for saken.  

Vedtak:  

 

 

 

 

5.1.15 Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen  

8. januar 2015 mottak FRNA et brev fra Udir med forslag til organisering av arbeidet med 

gjennomgangen av tilbudsstrukturen:  

 

I desember 2014 varslet Utdanningsdirektoratet at vi ville sende ut forslag til organisering 

og mandat for arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i de yrkesfaglige 

utdanningsprogram, jf. oppdragsbrev 11-14 fra Kunnskapsdepartementet. 

 

Direktoratet mottok tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet 29.oktober på et 

overordnet prosessforslag. Vi har frem til årsskiftet jobbet videre med rammene for 

gjennomgangen, og den praktiske organiseringen. 
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I det vedlagte notatet beskriver vi et forslag til organisering og mandat for arbeidet, med 

tilhørende plan for fremdrift og ressurser. 

 

Vi ber med dette om innspill fra partene i arbeidslivet. Saken vil bli drøftet i fellesmøtet til 

SRY og faglige råd 22.januar. Så langt det lar seg gjøre ønsker vi også skriftlige innspill i 

forkant av dette møtet. Innspill kan sendes til mari.bakke.ingebrigtsen@udir.no innen 

21.januar. 

 

Forslaget ligger vedlagt. Direktoratet foreslår å organisere gjennomgangen med to parallelle 

prosesser – i de ni faglige rådene, og i fem arbeidsgrupper på tvers av utdanningsprogram og 

bransjer. 

 

 

AU diskuterte forslaget i sitt møte 21. januar. Her er noen punkter fra diskusjonen:  

 Tankene bak forslaget til organisering er positive 

 Tidsfristen for innspillet er for kort, og må utsettes – foreslår 1 måned  

 Sammensetningen av arbeidsgruppene/arbeidsgruppenes representasjon, og hvordan 

disse skal jobbe opp mot/samarbeide med de faglige rådene er viktig – informasjon må 

kunne utveksles underveis  

o Hvem skal representere de små fagene i gruppene? 

o Bruke «paraplyer»? 

o De «eksterne» medlemmene av arbeidsgruppene må ha kjennskap til fagene  

 Forventer at de faglige rådene kan komme med forslag til medlemmer til arbeidsgruppene. 

Forventer også at de faglige rådene får kvalitetssikre øvrige forslag  

 Forventer at de faglige rådene er representert i arbeidsgruppene 

 Viktig at man får med yttergrensene i gruppe 5, Immateriell kulturarv  

 Skille opplæringsløp for voksne og ungdom? – kanskje særlig relevant for gruppe 5  

Vedlagt er innspillet som ble sendt fra AU til direktoratet 21.januar.  

 

Saken ble diskutert på fellesmøtet mellom SRY og faglige råd 22. januar, og hvor AU også 

presenterte de viktigste punktene over.   

 

Forslaget til organisering vil bli presentert av direktoratet på rådsmøtet, som grunnlag for 

diskusjon i rådet. Saken er svært viktig for det videre arbeidet i FRNA, og rådet oppfordres til å 

være godt forberedt til saken.  

Vedtak:  

 

 

 

 

6.1.15 Arbeidsgruppe blå fag 

På rådsmøtet 6. juni 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på behov for 

læreplanendringer i Vg2 akvakulturfaget. I ettertid har gruppa fått et utvidet mandat til også å se 

arbeidet i sammenheng med gjennomgang av tilbudsstrukturen, fiske og fangst og oppdraget om 

å vurdere splitting på Vg2. 

 

Gruppa består av Knut-Erik Svendsen, Trine-Merethe Paulsen, Terje Bolstad og Randi Eikevik. 

Kim Unstad og Robert Skarpnes involveres ved behov.  

 

Arbeidsgruppa avholdt et møte i Trondheim 27. januar, og vil orientere om status for arbeidet i 

rådsmøtet.  

Vedtak:  
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7.1.15 Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner  

FRNA diskuterte på rådsmøtet 27-28. november 2014 hvordan rådet skal følge forsøket videre. 

Det ble gjort følgende vedtak:  

FRNA danner en intern referansegruppe som skal følge forsøket fortløpende. Gruppa 

består av Arvid, Petter, Solveig og Bodil. 

 

Rådet ber direktoratet gjennomgå organiseringen av forsøket, og sørge for at faglig råd er 

representert i styringsorganene for forsøket.  

 

 

FRNA v/AU fikk 14. januar en epost vedrørende forsøket fra direktoratet (se vedlegg). Eposten 

inneholdt tre dokumenter:  

 

1. Et brev om organiseringen av arbeidet med forsøket  

 

2. Utkast til konkurransegrunnlag for evalueringen av forsøket  

 

3. Utkast til rapportmal til fylkeskommunene som deltar i forsøket  

 

På punkt 2 og 3 ba direktoratet om innspill fra rådet. AU hadde enkelte innspill på de punkter de 

ble bedt om (referat fra AU-møtet kan ettersendes ved forespørsel). Blant annet ba AU 

sekretæren undersøke om referansegruppa kan få tilgang til anbudene.  

 

Brevet om organiseringen (punkt 1) kan anses som et svar på FRNAs vedtak på rådsmøtet 27.-

28. november 2014, og var til orientering. Her stod det blant annet følgende:  

 

Utdanningsdirektoratet er svært positive til at FRNA har opprettet en intern 

referansegruppe som følger forsøket fortløpende. Referanse gruppen vil være en viktig 

ressurs i det videre arbeidet med forsøket.  

 

Karl Gunnar Kristiansen i Udir deltok på deler av behandlingen av saken i AU-møtet 21. januar. 

Han fikk da spørsmål om hvordan mandatet til referansegruppa skal lages. FRNA må selv komme 

med forslag til mandatet for referansegruppa, som Udir så kan ta stilling til. 

 

For øvrig har FRNA fått innvilget sin søknad om å avholde et rådsmøte i Buskerud 23.-24. 

september 2015, for å kombinere møtet med oppfølging av forsøket med 2+2-modell for 

agronom og gartner. Kai Raundalen vil i rådsmøtet orientere om arbeidet med planleggingen av 

dette møtet.  

Vedtak:  

 

 

 

 

8.1.15 Konferanser i regi av FRNA  

FRNA har søkt om å arrangere to konferanser i 2015:  

 en sonderingskonferanse med fokus på smådyr/«dyrefagarbeider» - våren 2015, foreslått 

dato: 10. mars  

 en dialogkonferanse med fokus på hest- og hovslager – høsten 2015 

Karl Gunnar Kristiansen i Udir deltok på deler av AU-møtet, for å diskutere søknaden. Han var 

opptatt av at konferansene må ses i sammenheng med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 

FRNAs foreslåtte tidspunkt for smådyrkonferansen passer dårlig med prosessen for 

gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Kristiansen foreslo derfor å utsette konferansen noe, 

eksempelvis til juni, august eller september. Han ba også rådet vurdere om de to konferansene 

bør slås sammen, eller avholdes hver for seg. I tillegg bar han rådet jobbe videre med noe 

spissede problemstillinger til konferansen(e).     

 

På bakgrunn av diskusjonene i AU-møtet, ble det gjort følgende vedtak:  
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Sonderingskonferansen om smådyr utsettes. AU forslår at konferansen om smådyr og 

konferansen om hest- og hovslager slås sammen til en todagers konferanse. AU foreslår 

videre at konferansene legges til juni, fortrinnsvis til 11.-12. juni, dagen etter rådsmøtet i 

FRNA. Dette slik at representanter i faglig råd som har lang reisevei til Oslo skal slippe å 

dra unødvendig frem og tilbake.  

 

Bodil redegjør for status for konferansene på rådsmøtet. 

Vedtak: 

 

 

 

 

9.1.15 Gjennomgang av regelverketom fag-, svenne-, og kompetanseprøve i 

forskrift til opplæringsloven kap.3 

Utdanningsdirektoratet sendte følgende epost til de faglige rådene 27.1.2015:  

 

Utdanningsdirektoratet har i lengre tid sett behov for en gjennomgang av reglene om fag-, 

svenne-, og kompetanseprøve i forskrift til opplæringsloven kap.3. Direktoratet starter nå 

arbeidet med en gjennomgang av disse bestemmelsene der formålet er å bidra til 

tydeligere, mer oversiktlige og lettere forståelige bestemmelser som gjelder spesielt for 

fag- og yrkesopplæringen. 

 

Vi ønsker å få innspill fra bransjen om endringer de ønsker og ser behov for, og vil invitere 

til et nærmere samarbeid med de faglige rådene. Vi tar også imot skriftlige innspill på 

problemstillinger.  

 

Dette til orientering. 

Vedtak:  

 

 

 

 

10.1.15 Oppdatering Udir.no 

Siden «Publiseringer og diverse rapporter» under FRNAs fane på udir.no trenger en oppdatering. 

Se siden her: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-

rad/Naturbruk/widgets-naturbruk/lenker-frna/Publiseringer-og-diverse-rapporter/  

 

AU oppfordrer rådsmedlemmene til å komme med innspill til hva som bør ligge på siden.  

Vedtak:  

 

 

 

 

11.1.15 Orienteringssaker 

 Fellesmøtet 22.1.2015 (innkallingen med saksdokumentene ligger vedlagt) 

 Føring av reiseregninger – en av direktoratets lærlinger orienterer rådet 

 Nifus sluttrapport om opplæringskontorenes rolle er publisert 

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-

avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/ 

 Følgende fylkeskommuner/fag har fått tilskudd fra VOX for forsøk innen videregående 

opplæring for ufaglærte i transport, service og primærnæringene (en slags oppfølging av 

«Fagbrev på jobb»): http://www.vox.no/Tilskudd/Ni-fylker-fikk-stimuleringsmidler-til-

videregaaende-opplaring-for-voksne/ 

 FRNA har fått svar på innspillet om høringssystemet som ble sendt til direktoratet i 

etterkant av rådsmøtet 27.-28. november 2014. Innspillet er registrert, og vil diskuteres 

videre i direktoratets arbeidsgruppe for høringen.  
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Forslag til vedtak: 

Informasjon tas til orientering.  

 

 

12.1.15 Eventuelt 
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