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Referat fra rådsmøte nr. 5 
 

 

 

 

Dato: 23.10.13 
Tid: 09:00 – 12:00  

Sted: Utdanningsdirektoratet 
 
Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: 

 Cecilie Hänninen (NHO Mat og Drikke)  Bjørn Johansen (NNN) 
 Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) 
 Terje Tidemann (NHO Reiseliv) Arild Løvaas (YS, Delta) 

 John Magne Larsen (KS) Frank Schistad (Fellesforbundet) 
 Skolesiden/utdanningsmyndigheter: Elevorganisasjonen: 

 Margareth Skogstad (Utdanningsforbundet) - 

 Erna Hamrum (Skolenes Landsforbund)  

 Kristin Bergundhaugen(KS) Utdanningsdirektoratet: 

  Benedicte H. Bergseng (rådssekretær) 
Forfall: Chris Dani Nenningsland (uten vara, EO)  
 Geir Rune Larsen (uten vara, 

Utdanningsforbundet) 

 

 Eddy Kjær (NHO Reiseliv)  
    

   

 

Dagsorden: 

 

42.5.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

43.5.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/13 

44.5.2013 Orienteringssaker 

45.5.2013 Høringer 

46.5.2013 Utviklingsredegjørelsen 

47.5.2013 Fylkesbesøk 

48.5.2013 Dialogmøte om nasjonale mobilitetsverktøy for fag- og yrkesopplæringen 

49.5.2013 Tilskudd til lærlinger med særskilt behov 

50.5.2013 Eventuelt 
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42.5.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: 

 Godkjennes 

 

43.5.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/13 

 

Vedtak: 

 Godkjennes 

 

44.4.2013 Orienteringssaker 

 

- Arild Løvaas orienterte om artikkelen «Valgets kvaler - Rekruttering til restaurant- og 

matfag» av Oddlaug Ledsaak og Halvor Spetalen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Rådet 

diskuterte særlig konklusjonene rundt fagene Utdanningsvalg, Mat og helse, arbeidslivsfag 

på ungdomsskolen. Rådet vil ta med seg disse konklusjonene i vårt videre arbeid. 

 

- Cecilie Hänninen, John Magne Larsen, Arild Løvaas og Terje Tidemann orienterer om 

konferansen Arena for kvalitet i fagopplæring. 

 

- Rådssekretær orienterte om at SRY har invitert samtlige faglige råd til å orientere om 

prosessen rundt utviklingsredegjørelsen. Faglig råd for restaurant- og matfag og Faglig råd 

for service og samferdsel vil starte på SRY-møtet 31.10.13. Leder i rådet stiller på dette 

møtet. 

 

Vedtak: 

 Rådet tar sakene til orientering.  

 

45.5.2013 Høringer 

 

- 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).  

 

Rådet er enig om ikke å besvare denne høringen. 

 

Vedtak: 

Rådet avgir ikke høringsuttalelse 

 

46.5.2013 Utviklingsredegjørelsen 

Frist for rådets høring om innspill til utviklingsredegjørelsen var 1. oktober. Rådsmedlemmene 

har mottatt de 27 høringssvarene per e-post tidligere. Etter rådsmøtet fra klokken 12-14, 23.10, 

fortsetter rådet med diskusjonsmøte der representanter fra bransjeorganisasjoner og 

fylkeskommuner er invitert. 

 

Rådet gjennomgår plan til diskusjonsmøte. Espen Lynghaug gjennomgår sin innledende 

presentasjon om rådets arbeid med utviklingsredegjørelsen. Arild Løvaas og Bjørn Johansen 

gjennomgår sine presentasjoner der de har sammenfattet innspillene fra høringsrunden for sine 

fagområder, henholdsvis kokk- og servitørfaget og matfagene. Rådet diskuterer kort innspillene 
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som har kommet inn. Dette er splitting av fag på Vg2-nivå og flere av forslagene til 

navneendringer og nye fagbrev. Rådet diskuterer fordypningsmoduler som en mulig løsning på 

rådets problemstillinger.  

 

Etter dialogmøte, er rådet enig om at arbeidsgruppene følger opp arbeidet med 

utviklingsredegjørelsene og vil presentere et forslag til besvarelse for rådet til neste rådsmøte i 

desember. 

 

Vedtak: 

Rådets to arbeidsgrupper følger opp arbeidet med utviklingsredegjørelsen, og vil 

presentere et forslag til besvarelse for rådet ved neste møte 4. desember. 

 

 

47.5.2013 Oppsummering av fylkesbesøk 

Rådet gjennomførte fylkesbesøk i Rogaland fylkeskommune 21.-22.10.13. Rådet diskuterte 

programmet, og er enig i at det var en vellykket tur. Innspillene fra opplæringskontorene og 

skolene var særlig nyttige. Ellers ble presentasjonen og omvisningen på Måltidets hus, og 

omvisningen på Wiig gartneriet løftet fram som gode innslag.  

 

Fylkeskommunens strategiplan for fagopplæring viser at Rogaland satser på fag- og 

yrkesopplæring. Fylkeskommunen virket systematisert for å imøtegå stadig flere søkere med 

vedlegg, da de har skilt på fagopplæring og annen opplæring. 

 

Elevenes rett til å bli tatt opp på et av tre ønsker for utdanningsprogram skapte utfordringer for 

fylkeskommunen. Flere elever søkte strategisk på utdanningsprogram med høye karakterkrav, og 

skviste ut elever med bedre faglige forutsetninger. Det ble stilt spørsmål om rådet kan jobbe 

videre med denne saken, men dette er en fastlåst problemstilling og krever lovendring. Det er 

også uklart hvor stort dette problemet egentlig er.    

 

Elevene fra ungdomsskole i faget utdanningsvalg fikk kun besøke et utdanningsprogram, selv om 

de var særlig interesserte. Dette oppfattet skolene som problematisk.  Rådet mente at tiltaket Vi 

dekker til fest er et nyttig tiltak for å øke rekrutteringen, og bør spres i samtlige fylkeskommuner. 

 

En hovedkonklusjon fra fylkesbesøket er at Rogaland fylkeskommune er dyktige, men sliter med 

samme problemstillinger som resten av landet, for eksempel mange elever med dårlige 

karakterer. Fylkeskommunene er likevel flink i å finne løsninger.  

 

Vedtak: 

Rådet tar med seg innspillene fra fylkesbesøket i Rogaland i vårt videre arbeid. 

 

 

48.5.2013 Dialogmøte om nasjonale mobilitetsverktøy for fag- og yrkesopplæringen 

De faglige rådene er invitert til SIUs dialogmøte om nasjonale mobilitetsverktøy for fag- og 

yrkesopplæringen med en representant hver. Rådsmedlemmene melder interesse til rådssekretær 

innen 25. oktober. Hvis det ikke er interesse, vil Espen Lynghaug delta. 

 

Vedtak: 

Rådsmedlemmer melder interesse for deltakelse til SIUs dialogmøte til rådssekretær innen 

25. september 

 

 

49.5.2013 Tilskudd til lærlinger med særskilt behov 

Rådet sendte et brev til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet om 

tilskuddsordningen for lærlinger med særskilt behov. Udir har svart på dette brevet. Rådet 

diskuterte svaret, og mente det kun var en beskrivelse av regelverket i dag. Rådet ønsker å 

sende et brev til KD, og påpeke at en ikke har fått et svar på selve problemstillingen. 

Rådssekretær lager et utkast.  

 

Vedtak: 

Rådet sender et brev til Kunnskapsdepartementet og påpeker at rådet ønsker et svar på 

problemstillingen knyttet til tilskuddsordningen for lærlinger med særskilt behov. 
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50.4.2013 Eventuelt 

  

- Rådet ønsker en julelunsj etter neste rådsmøte. Rådsmøtet starter klokken ni og varer til 

14, og rådet går da i felleskap til en restaurant.  

 

- Rådet ønsker å avholde første møte i 2014 i forbindelse med Smak i Lillestrøm. 

Arrangementet varer fra 4.-7 februar. Rådet er enig i å avholde rådsmøte torsdag 6. 

februar i Utdanningsdirektoratets lokaler, og så i felleskap til toget til Lillestrøm og Smak.  

 

- Margareth Skogstad påpekte at rådet bør ta opp strategiplanen som ble vedtatt i januar. 

Rådet er enig i å sette saken på dagsorden til neste møte, og da igjen fokusere  på 

vurdering gjennom hele utdanningsløpet.  

 

 


