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Referat fra rådsmøte i faglig råd for naturbruk 4. juni 2013  
 
 

Tilstede:                             Forfall:        
 

Bodil Onsaker Berg                 Habiba Elisabeth Stray 

Knut Eirik Svendsen         Astrid Mikalsen 

Randi Eikevik      Inger Anita Smuk         

Trine Merethe Paulsen    

Petter Nilsen  

Solveig Skogs 

Kim Unstad                   

Kai Raundalen 

Robert Skarpnes (vara for Astrid Mikalsen) 

Einar Østhassel       

Arvid Eikeland 

Daniela Dobbert 

Aleksander Bjerkan Steinvoll, Utdanningsdirektoratet  

Karl Gunnar Kristiansen, Utdanningsdirektoratet 

 

Mona Vibeke Moe (rådssekretær) 

 

Dagsorden for møte 3 i faglig råd for naturbruk, tirsdag 4. juni 2013 

 

Tid:  Kl. 15.30 – 18.00  

   

Sted: Svalbard, Spitsbergen Hotel.  

 

Dagsorden for møtet 3-2013 

 

 

DAGSORDEN  
 
 

1.3.13 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak 

Godkjent. 

 

2.3.13 Godkjenning av referat fra rådsmøtet 19. april 2013 
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Vedtak 

Godkjent. 
 

 

3.3.13 Handlingsplan 

Ut fra diskusjon i AU om prioritering av viktige saker vedtok AU i sitt møte 16. mai 2013 at det 

før rådsmøtet 25. september 2013 skal arbeides med melding til Stortinget (Meld. St.20) "På rett 

vei". Meldingen behandles i Stortinget 14. juni 2013. AU skal foreta en vurdering av hvilke 

føringer meldingen legger for utfordringene i naturbruk (jf. utviklingsredegjørelsen(sak 6.3.13)). 

Oversiktsmatrisen med sin fordeling av arbeidsgrupper skal være en del av handlingsplanen. 

Matrisen gjennomgås og konkretiseres på bakgrunn av føringene fra Stortingsbehandlingen 

Saken skal forberedes til rådsmøtet 25. september 2013. 

 

AU vil også på bakgrunn av meldingen til Stortinget vurdere endringer i tilbudsstruktur, og 

deretter legge strategi for videre arbeid med endringer i tilbudsstrukturen/læreplan, herunder 

læreplan for Vg3 skogfaget, strukturendring for Vg2 landbruk og gartnernæring og læreplan for 

akvakultur (Vg2 og Vg3), samt øvrige endringsforslag som framgår av oversiktsmatrisen. 

 

«Grønn gruppe» skal også se på hest- og hovslagerfaget.  

 

Mandatet for arbeidsgruppene bør ses på i lys av Meld. St. 20. I denne forbindelse vurderes et 

heldags AU-møte på ettersommeren. 

 

Til orientering gis de faglige råd konkrete oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ut fra Meld. St. 20.  

 

Vedtak 

Faglig råd for naturbruk gir sin tilslutning til at AU utarbeider oversikt over viktige prioriterte 

oppgaver for høsten 2013 med tanke på behandling på rådsmøtet 25. september 2013. 

 

4.3.13  Utviklingsredegjørelsen 

I tråd med vedtak fra rådsmøtet 19. april 2013 (orienteringssak 2) skal rådet legge en strategi 

for arbeidet med utviklingsredegjørelsen. Dette vurderes både ut fra behov for arbeidsgrupper og 

oppfølging av arbeidet med meldingen til Stortinget (sak 5.2.13). 

 

Faglig råd for naturbruk ved nedsatte arbeidsgrupper (sak 7.5.12) skal legge 

Kunnskapsdepartementets veiledning - Faktablad: Meld.til St. 20 (2012-2013) På rett vei – til 

grunn for sitt arbeid med meldingen. Meldingen skal behandles i Stortinget 14. juni 2013. AU skal 

be rådsmedlemmene med relevant fagkunnskap gjøre innledende arbeid. 

 

I møtet kom det opp forslag om et arbeidsseminar i forkant av et rådsmøte. 

 

Vedtak 

Saken ses i sammenheng med sak 4.3.13. Rådet gir sin tilslutning til at AU utarbeider forslag til 

framdrift og videre arbeidsform, der rådets nedsatte arbeidsgrupper blir gitt ansvar for videre 

arbeid med utviklingsredegjørelsen.  

 

5.3.13 Søknad om opprettelse av nytt lærefag – greenkeeperfaget 

Det vises til tidligere behandlinger av denne saken (3.4.12, 5.5.12). Utdanningsdirektoratet ber 

faglig råd for naturbruk behandle søknad om opprettelse av greenkeeperfag som nytt lærefag.  

 

Utdrag fra henvendelsen: 

 

Til Faglig råd for naturbruk. 

 

Utdanningsdirektoratet har mottatt forslag om å opprette greenkeeper som nytt lærefag. 

(Se vedlagte dokumenter.) Faget foreslås å ligge til utdanningsprogram for naturbruk og bygge 

på Vg2 anleggsgartner. Forslaget kommer fra Norwegian Greenkeepers Association. .  
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Vi ber Faglig råd for naturbruk behandle forslaget og gi oss en anbefaling. Vi ber rådet 

også forsikre seg om at partene står bak forslaget. 
 

« 

 

Leder Petter Nilsen og nestleder 1 Arvid Eikeland viste til at Fellesforbundet og NHO Mat og 

Landbruk har sendt undertegnet støtteerklæring til Udir, og med denne gitt sin fulle tilslutning til 

forslaget. 

 
 

Vedtak 

Faglig råd for naturbruk støtter opp om søknaden om nytt lærefag – greenkeeperfaget. 

Lærefagets innhold grenser inn mot både idrettsanleggsfaget og anleggsgartnerfaget. Imidlertid 

vurderes felleselementene til å være for få til at greenkeeperfaget fullt ut kan ivaretas i noen av 

de nevnte fagene. Faglig råd for naturbruk anbefaler at Utdanningsdirektoratet godkjenner 

greenkeeper som nytt lærefag. 

 

Vedtatt med 10 mot 2 stemmer. 

 

6.3.13 Idrettsanleggsfaget  

Faglig råd for naturbruk skal undersøke status for idrettsanleggsfaget (10.2.13), og strategi for 

en slik kartlegging av status skal utarbeides. 

 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk skal inviteres til dialog om byggdrifter- versus 

idrettsanleggsfaget etter at en slik kartlegging er foretatt.  Før et slikt møte skal faglig råd for 

bygg- og anleggsteknikk presenteres for status for faget. 

 

Kai Raundalen ble på rådsmøtet 19. april 2013 bedt om å sjekke ut status for dette faget 

ytterligere, og han arbeider per i dag med å få en uttalelse fra relevante aktører som er involvert 

i faget. 

 

Vedtak 

Faglig råd for naturbruk inviterer representant for faglig råd for bygg- og anleggsteknikk til dialog 

om idrettsanleggsfaget til rådsmøtet i september 2013. Invitasjonen forutsetter at en kartlegging 

er ferdigstilt. 

 

7.3.13 Oppdrag fra avdeling for læreplan: vurdering av tilpasning av læreplan for 

Vg3 fiske og fangst til STCW konvensjonen 

 

Faglig råd for naturbruk ble av Utdanningsdirektoratet 13.12.2012 invitert til å vurdere behovet 

for om læreplanen for Vg3 fiske og fangst bør tilpasses STCW – konvensjonen. Som svar på 

rådets anbefaling har Utdanningsdirektoratet bedt faglig råd for naturbruk om forslag til personer 

som kan sitte i en læreplangruppe som kan:  

1. gjennomføre en samsvarsmåling av læreplanene for Vg2 fiske og fangst og Vg3 fiske og 

fangst opp mot kravene i STCW konvensjonen. 

2. vurdere konsekvenser for elever/lærlinger som ikke ønsker kystskippersertifikat ved 

implementering av STCW-konvensjonens krav i læreplanene. 

 

Vedtak 

Rådet foreslo følgende personer til gruppen som skal se på konsekvenser av STWC-

konvensjonens innvirkninger på læreplanene:  

Jack Arild Andersen (Sjøfartsdirektoratet) 

Trine Merethe Paulsen (Faglig råd for naturbruk) 

Kent Ross (Meløy videregående skole avd. Inndyr) 
Joakim Martinsen (Fiskarlaget) 

Åge Birger Hofseth (Ålesund videregående skole) 
 

8.3.13  Evaluering av dialogkonferansen for reindriftsfaget  
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Det ble gitt en kort muntlig evaluering av dialogkonferansen for reindriftsfaget. 

 

Noen refleksjoner i stikkordsform fra møtedeltagerne:  

 

- Vellykket 

- Svært fornøyd med at det ble gjennomført 

- Eiersiden godt representert 

- Savner overordnet kunnskap om området (ikke alltid enkelthistorier forteller alt) 

- Savner tall på hvor mange som følger et ordinært løp  

- Bredt spekter av aktører 

- Stadig behov for mer kompetanse, men på et høyere nivå enn videregående, eventuelt 

behov for særløp  

- Ønsker mulighet for å forlenge utdanningsløpet for å komme gjennom alt 

- Vanskelig å styre det praktiske  

- Smalt fag, få aktører, en skole – ett miljø – nyttig å få møte andre fra samme felt 

Refleksjoner om utfordringer spesielt: 

- Ønsker mer fokus på kvinner  

- Reindriftsfaget kontra duodji-faget 

- Videregående utdanning utover videregående nivå  

- Økonomi 

- Studiekompetanse kontra det å være faglært  

 

Vedtak  

Rådet vil komme tilbake til en grundigere evaluering når det foreligger skriftlige referater mv. fra 

konferansen.  
 

9.3.13 Orienteringssaker 

 

Oppdragsbrev om forsøksordning 2+2-modell innenfor landbruk og gartnernæring 

Leder Petter Nilsen, rådsmedlem Solveig Skogs og rådssekretær Mona Vibeke Moe var i møte 

med Kunnskapsdepartementet (KD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) 21. mai 2013. 

Det ble gitt en orientering fra møtet. 

 

Evaluering av landbruksutdanningen (jordbruk og gartneri)  (Landbruks- og matdepartementet). 

Leder Petter Nilsen orienterte om at evalueringen av landbruksutdanningen er satt ut til 

Østlandsforskning, og at han er med i referansegruppen knyttet til arbeidet. 

 

Studiereise til Skjervøy videregående skole og Frankrike  

Fylkesmannen i Vest-Agder Internasjonalt kontor (FIVAI) har ansvar for kontakt med franske 

skoler hvor norske elever har tilgang på noen skoleplasser. Det skal opprettes studieplasser i 

akvakultur hvis tilbudet vurderes som godt. Dette er et ledd i realiseringen av intensjonene i 

St.meld. nr. 14 Internasjonalisering av utdanning. 

 

Kunnskapsdepartementet (KD) ved Erik Sandvik, back up for rådssekretær Karl Gunnar 

Kristiansen, Knut Eirik Svendsen og Randi Eikevik (de to sistnevnte fra faglig råd for naturbruk) 

har vært med til Skjervøy videregående skole og Frankrike for å vurdere tilbudet. Eikevik og 

Svendsen ga en kort orientering fra turen. Deltagerne anså opplegget for å være velutviklet. 

 

ECVET – oppstartseminar 

3. juni 2013 deltok rådsmedlem Randi Eikevik på oppstartseminar av arbeidet med 

Oppdragsbrev 33-12 fra Kunnskapsdepartementet: «å vurdere konsekvenser av og utvikle 

modeller for en eventuell implementering av ECVET i Norge.» Eikevik ga i en kort orientering fra 

seminaret. Eikevik ga uttrykk for et positivt inntrykk. 
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Einar Østhassels innspill i e-post av 31.5.2013 om «proaktiv opptreden / tiltaksliste mht. 

ulike kategorier lærlinger i bedrift».  

 

Vedtak 

Rådet vil komme tilbake til saken i forbindelse med at "samfunnskontrakten" er satt opp som 

egen sak høsten 2013. . Rådet vil dessuten kunne komme tilbake til saken i forbindelse  med 

utarbeiding av utviklingsredegjørelsen og oppfølging av Meld. St. 20.  

 

 

10.3.13 Eventuelt 

 

Møte-evaluering 

 

Rådets vurdering er at det fungerer godt med orienteringssaker på slutten av møtet. 

 

 

 

 

 


