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Referat rådsmøte 16. september 2016 / FRNA 
 

 
Tid:  Kl. 12.15 – 14.15 

Sted:  Fylkeshuset i Stavanger 

 

 

Møtet avholdes i forbindelse med FRNAs fylkesbesøk til Rogaland 14. – 16. september 2016.  

 

 

 

Part: Tilstede: Forfall: 

Arb. giver Petter Nilsen, NHO Mat og drikke   

 Solfrid Marthiniussen, SL 

Kai Raundalen, BNL  

Inger Johanne Sveen, Spekter  

Arb. taker Arvid Eikeland (leder), Fellesforbundet  

Daniela Dobbert, Fagforbundet  

Randi Eikevik, Norges Fiskarlag  

 Astrid Mikalsen, Norsk 

Sjømannsforbund 

Ped. pers Trine-Merethe Paulsen, 

Utdanningsforbundet  

 

 Lasse Røed, Skolenes landsforbund Knut-Eirik Svendsen, Skolenes 

landsforbund 

 Kim Unstad, Utdanningsforbundet  

Andre org.  Inger Anita Smuk, Norske 

Reindriftssamers Landsforbund 

KS Sigrun Bergseth, KS Bodil Onsaker Berg, KS 

Elevorg.  Habiba Elisabeth Stray 

 

Sekretariat/ 

Udir  

Ragnhild Skarholt Bølviken, 

rådssekretær 

 

May Bergersen, lærling  
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DAGSORDEN  

 

1.4.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: 

Godkjent 

 

 

2.4.16 Høringer  

 

2.4.16a Høring - Utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for  

livslang læring og om henvisning til Det europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring 

 

Til SRY og faglige råd 

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Formålet er å gi NKR og henvisningen 

til EQF en sterkere rettsstilling, samt synlighet og tilgjengelighet for tilbydere som skal 

anvende kvalifikasjonsrammeverkene. 

 

Vedlagt oversendes saksfremlegg og høringsdokumenter fra sekretariatet.  

Utfyllende informasjon om høringen finnes på Kunnskapsdepartementets side: 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forskrift-om-nasjonalt-

kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring-og-om-henvisningen-til-det-europeiske-

kvalifikasjonsrammeverket-for-livslang-laring/id2476646/ 

 
Høringsfristen er satt til 1. november 2016. 

 

 

Vedtak:  

Saken overlates til hovedorganisasjonene.  

 

 

 

2.4.16b Høring- forslag til endringer i eksamensordninger i forskrift til  

opplæringsloven § 3-54 og § 3-55 
 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring  forslag om endringer i eksamensordningene i 

§3-54 og § 3-55. Høringen dreier seg om enkelte små endringer i tråd med gjeldende 

dispensasjonspraksis. Dere finner høringen her.  

 

3.1. Flere eksamener på Vg2-nivå 

Utdanningsdirektoratet ser behov for å foreta en endring i § 3-54 tredje ledd. 

Utdanningsdirektoratet har mottatt flere søknader om dispensasjon fra eksamen etter § 3-

54 i fagene dataelektroniker (DAT4030), automatisering (AUT4030) og 

anleggsmaskinmekaniker (AMM3030). Disse tre fagene har Vg3 i skole, mens eksamenen 

er på Vg2-nivå. Lærlingene som har gått Vg2 i skole før de går ut i lære, har allerede blitt 

prøvd i disse programfagene. I tillegg skal de allerede ha en eksamen på Vg3-nivå etter 

forskriftens § 3-52. Direktoratet ser derfor ikke behov for å kreve eksamen etter § 3-54 

der elevene i disse fagene går ut i lære etter Vg2. 

Direktoratet foreslår å ta inn i forskriftsteksten i § 3-54 at «I lærefag som kjem inn under 

§3-52, skal eksamen prøve i kva grad lærlingen har nådd kompetanemåla som er fastsett i 

programfaga for Vg1 og Vg2. Tilsvarande eksamen reknast fullført og bestått opplæring i 

programfaga». 

 

 

3.2. Praksiskandidater som tidligere har bestått 
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Utdanningsdirektoratet har behandlet søknader om dispensasjon fra kravet om eksamen 

etter forskriftens § 3-55 i saker der en lærling har strøket to ganger på fagprøven og 

senere ønsker å melde seg til fagprøve som praksiskandidat. Kandidater som har fullført 

og bestått et helt opplæringsløp skal etter Utdanningsdirektoratets syn ikke måtte ta en ny 

teoretisk eksamen på Vg2 eller Vg3 før fag- og svenneprøven. Dette vil også gjelde 

kandidater som etter § 3-55 fjerde ledd skal ha en eksamen på Vg2, og som tidligere har 

fullført og bestått Vg2 innenfor samme programområde. Dette vil f.eks. være de som 

ønsker fagbrev nr. 2 innenfor et elektrofag som omfattes av § 3-52. 

 

Direktoratet foreslår derfor å fastsette i nytt femte ledd i § 3-55 at «Tilsvarende eksamen 

etter tredje og fjerde leddet regnas fullført og bestått opplæring i dei programfaga som 

eksamen skal prøve kandidatene i.» 

Dette foreslås å gjelde uavhengig av om lærefaget omfattast av § 3-52 eller ikkje. 

 

 

Forskrift til opplæringsloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-

06-23-724 

 

Høringen kan besvares her: 

https://hoering.udir.no/Hoering/84 

 

Frist for innsending av høringsuttalelser er 25. oktober 2016. 

 

Vedtak:  

Saken overlates til hovedorganisasjonene.  

 

 

2.4.16c Høring – retningslinjer for godkjenning av utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring 

NOKUT sender med dette forslag til retningslinjer for godkjenning av utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring på høring. 

 

Til å forestå vurderingen vil NOKUT oppnevne sakkyndige fagpersoner. De faglige rådene 

vil få anledning til å foreslå sakkyndige personer til dette arbeidet.  

Mer informasjon om denne prosessen vil bli gitt på fellesmøte mellom SRY og 

representanter fra de faglige rådene 12. oktober og deretter i eget oppdrag til de faglige 

rådene.   

 

http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Fag--og-

yrkesopplaring/Horing--Forslag-til-retningslinjer-for-godkjenning-av-utenlandsk-fag--og-

yrkesopplaring/ 

 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Utenlandsk_utdanning/H%c3%

b8ring_NOKUTs_retningslinjer_godkjenning_utenlandsk_fyo.pdf 

 

De faglige rådene er ikke satt opp som høringsinstans til saken. Imidlertid er høringen 

åpen for de som ønsker å uttale seg. Sekretariatet anbefaler derfor at hvert enkelt faglig 

råd selv vurderer om de ønsker og har kapasitet til avgi høringssvar i saken. Et alternativ 

er at organisasjonene som er representert i rådet avgir høringsuttalelse. 

 

Høringsfristen er 13. oktober 2016. 

 

Vedtak:  

Rådssekretær hører med Bodil Onsaker Berg om hun kan skrive et høringsutkast, som deretter 

godkjennes av rådet.   
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2.4.16d Høring - Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved 

offentlige anskaffelser 

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om plikt til å stille krav om 

bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser på høring. Ny lov om offentlige anskaffelser 

(anskaffelsesloven) ble vedtatt av Stortinget 13. juni 2016. Lovenes § 7 omhandler 

oppdragsgivers plikt til å stille krav om bruk av lærling og forskriften skal vedtas med 

hjemmel i bestemmelsen. Forskriften fastsetter nærmere regler for oppdragsgiveres plikt 

til å stille krav om bruk av lærlinger. 

 

Vedlagt finner dere et kort notat der sekretariatet har listet opp noen sentrale 

problemstillinger i høringen. 

 

Høringsfristen er 16.10.2016. 

 

 

Høringsdokumentene finner dere her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--om-forskrift-om-plikt-til-a-stille-krav-

om-bruk-av-larlinger-ved-offentlige-anskaffelser/id2508733/ 

 

Vedtak:  

Saken overlates til hovedorganisasjonene.  

 

 

3.4.16  Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner  

Status i forsøket:  

 Fylkeskommunene i forsøket hadde frist for å rapportere om status i forsøket 5. 

september 

 Udir har invitert til en samling 22. september, hvor forsøksfylkene, FRNAs 

referansegruppe, forskningsmiljøene som evaluerer forsøket og Landbruks- og 

matdepartementet er invitert  

 Kunnskapsdepartementet har besluttet at forsøket ikke utvides – verken i tid eller i 

omfang (antall forsøksfylker).  

 AU har på vegne av FRNA sendt et eget svar til prøvefylkene. 

Inger Johanne Sveen orienterte kort om at Landbruks- og matdepartementet skal igangsette en 

utredning om voksenagronom. Utredningen har bakgrunn i jordbruksoppgjøret.    

Vedtak:  

FRNA tar informasjonen til orientering. Saken settes på agendaen på neste rådsmøte.  

 

 

4.4.16 Arbeidsgruppe om regionale kompetansesentre  

På fellesmøtet mellom SRY og faglige råd 4. april ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se 

nærmere på regionale kompetansesentre. Arvid Eikeland har deltatt i gruppa for FRNA, og 

orienterte kort om status for arbeidet. Arbeidsgruppas rapport til SRY var vedlagt innkallingen.  

 

SRY behandlet saken på SRY-møte 14. september. SRY anbefalte basert på Udir anbefaling og 

SRYs arbeidsgruppe, at man nedsetter en arbeidsgruppe som mer konkret skal diskutere 

retningslinjer for regionale kompetansesentre. 

Vedtak:  

FRNA tar saken til orientering. 

 

 

5.4.16 Sammensetning AU  

Oppnevningsperioden til de faglige rådene er utvidet med ett år, til høsten 2017. AU diskuterte 

saken på AU-møte 2. september, og foreslo for FRNA at sittende AU1 fortsetter ut den prolongerte 

perioden.  

 
                                                           
1 Arvid Eikeland (leder), Petter Nilsen (1. nestleder) og Bodil Onsaker Berg (2. nestleder). 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--om-forskrift-om-plikt-til-a-stille-krav-om-bruk-av-larlinger-ved-offentlige-anskaffelser/id2508733/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--om-forskrift-om-plikt-til-a-stille-krav-om-bruk-av-larlinger-ved-offentlige-anskaffelser/id2508733/


   Side 5 av 6 

 

FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 
 

Rådet diskuterte forslaget. I AUs foreslåtte sammensetning mangler både kompetanse på de blå 

fagene og lærerperspektivet, noe rådet oppfatter som problematisk. I september 2015 ba 

daværende 2. nestleder Trine Merethe Paulsen om permisjon fra AU, på grunn av egen 

arbeidssituasjon. Bodil Onsaker Berg tiltrådte AU. Under behandlingen av saken informerte Trine 

Merethe Paulsen om at hun nå har anledning til å gjeninntre som 2. nestleder. 

Vedtak:  

Arvid Eikeland fortsetter som leder i rådet, og Petter Nilsen som nestleder. Trine Merethe Paulsen 

gjeninntrer som 2. nestleder.   

 

FRNA foreslår at Trine Merethe Paulsen inngår i referansegruppa for forsøket med 2+2-modell 

agronom og gartner. De øvrige medlemmene i referansegruppa fortsetter.  

 

 

6.4.16 Rådsmøte i desember 

FRNAs julemøte var opprinnelig satt til 30. – 1. desember 2016. Grunnet Euroskills i Gøteborg, 

må møtet flyttes. AU foreslår at møtet avholdes 28. november.  

Vedtak:  

Rådssekretær undersøker om møtet kan avholdes som lunsj-til-lunsj, og sender deretter ut en 

«doodle» til rådsmedlemmene med ulike forslag til møtedatoer.  

 

 

7.4.16 Gjennomgang av tilbudsstrukturen 

Utkast til Udirs anbefalinger om tilbudsstrukturen på yrkesfag ble oversendt Forum for 

fylkesutdanningssjefer (FFU) og SRY 29. august. De faglige rådene fikk dokumentet til 

orientering. Direktoratets endelige anbefalinger oversendes Kunnskapsdepartementet 30. 

september.  

 

Arvid Eikeland orienterte fra møte mellom SRYs arbeidsgruppe for gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen og ledere i faglige råd 5. september, deriblant om videre fremdrift. KD inviterer 

de faglige rådene til møter for å diskutere direktoratets anbefalinger.  

 

Rådet kom med innspill og kommentarer til utkastet, som utgangspunkt for tilbakemelding til KD:  

 Generelt en imponerende jobb direktoratet har gjort 

 Timetallet Udir foreslår i de valgfrie programfagene er lavere enn i forsøket landbruk og 

gartnernæring 

 Sertifikat-problematikken er viktig – belyses i liten grad i utkast fra Udir 

 Kompetanse i skjæringspunktet mellom to fag/områder – belyses ikke godt nok i utkast 

fra Udir 

 Alternativet greenkeeper bør nevnes for KD 

 Hvordan håndtere læreplanendringer og nye endringer mens prosessen med 

gjennomgangen av tilbudsstrukturen pågår? 

Vedtak:  

Rådssekretær sender punkter basert på diskusjonen i rådsmøtet til Arvid Eikeland. Punktene 

danner utgangspunkt for møtet mellom FRNA og Kunnskapsdepartementet. Arvid Eikeland tar 

kontakt med Norges Hovslagerforening for å få innspill når det gjelder Udirs anbefalinger for 

hovslagerfaget.  

 

 

8.4.16 Evaluering av fylkesbesøket 

Rådet tok en runde for å evaluere fylkesbesøket. Her er innspillene oppsummert: 

 Fylkesbesøket har vært godt planlagt og gjennomført – både faglig og strukturelt 

o Programmet har vært veldig interessant.  

o Vi har fått mye ut av dagene. 

 Den tematiske bredden har fungert fint – positivt at programmet har dekket både blå og 

grønn sektor, og at vi har kommet i dialog med ulike aktører.  

Vedtak:  

Rådet er svært fornøyd med fylkesbesøket. Vi har fått gode innspill og diskusjoner.  
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9.4.16  Orienteringssaker fra Udir 

 

9.4.16 a Spørsmål til skole-Norge 2016  

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet to spørringer i året mot skolesektoren. 

Rapportene fra spørringene gir viktig informasjon som direktoratet bruker i oppfølgingen av 

viktige satsingsområder. Dere finner rapporten for våren 2016 her: 

http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-skole-norge-varen-

2016/  

 

 

9.4.16b Veilederen til Yrkesfaglig fordypning er publisert:  

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/yrkesfagleg-fordjuping/ 

 

 

9.4.16c Modulstrukturert opplæring for voksne  

 

Utdanningsdirektoratet har nå mottatt oppdragsbrev 12-16 «Utvikle moduler for utvalgte 

lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på 

videregående opplærings nivå» fra Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrevet følger 

vedlagt. Partene vil bli involvert i arbeidet med løsningen av oppdraget, og direktoratet vil 

komme tilbake med informasjon om hvordan dette skal skje. 

 

Vox har også mottatt oppdragsbrev om modulstrukturert forberedende voksenopplæring 

fra Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrevet følger vedlagt. 

Utdanningsdirektoratet og Vox skal samarbeide om løsningen av de to oppdragene, og 

oppdragsbrevene må derfor ses i sammenheng.  

 

Vi melder med dette en sak om modulstrukturering av læreplaner i yrkesfag for voksne til 

SRY-møtet 14. september og til fellesmøtet 12. oktober. 

 

Informasjonen ble sendt i epost til FRNA 1.7.2016. Oppdragsbrevet til Udir og tildelingsbrevet til 

VOX var vedlagt innkallingen.  

 

 

9.4.16d Sakspapirene til SRY-møte 14. september  

Sakspapirene var vedlagt innkallingen.  

 

 

Vedtak sak 9.4.16 a - d:  

FRNA tar sakene til orientering.  

 

 

10.4.16 Eventuelt 

Servicetekniker havbruk 

Trine Merethe Paulsen orienterte om et initiativ fra næringa i Ytre Namdal om en servicetekniker 

for havbruket. Serviceteknikeren skal fylle et kompetansebehov som ligger i skjæringspunktet 

mellom marin og maritim sektor.  

 

I første omgang er dette et prosjekt i Ytre Namdal. Det er foreløpig uklart om dette kun er et 

lokalt behov, eller et behov i hele landet.  

Vedtak:  

FRNA tar saken til orientering.  
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