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1. Innledning

Fagligråd for bygg- oganleggsteknikk(FRBA)visertil bestillingen fra Utdanningsdirektoratet av18.
april 2013ogoverlevererhervedutviklingsredegjørelsen for 2013/2014. Rådetviserfor øvrigtil
Meld. St.20Pårett veiogstortingetsinnstillingogbehandling,samtSolberg-regjeringenspolitiske
plattform.1 Det er viktig for ossat rådsarbeidetvårt haren forbindelsetil regjeringensoverordnede
politikk på fagopplæringsområdet.Regjeringensieri sinpolitiskeplattform at kunnskaper viktig,og
at denvil gjennomføreet yrkesfagsløft. Rådetslutter segtil dette. Skalbygg- oganleggsnæringen
greieå leveremer kompleksebygg- oganleggsprosjekteri fremtiden, månæringenbyggepå
kunnskapogsåi produksjonsleddet.

Bestillingenfra Utdanningsdirektorateter forankret i punkt 4 i mandatetfor fagligeråd, somslårfast
at hvert råd skallevereenutviklingsredegjørelseto gangerper oppnevningsperiode.Redegjørelsen
børblant annetta for segev.behovfor nyetablering,omleggingognedleggelseavutdanninger som
hørertil utdanningsprogrammetrådet haransvarfor. Formåletmedredegjørelsener å gi
Utdanningsdirektoratetensamletoversiktoverendringer i ennæringsomkanhabetydningfor
opplæringstilbudet.

Vårredegjørelsehar fire kapitler.I restenavdette kapittelet vil vi gjøreredefor deoverordnede
utviklingstrekkenei bygg- oganleggsnæringenogutdanningsprogrammetfor bygg- og
anleggsteknikk. I kapittel 2 servi nærmerepåproblemstillingersomer fellesfor fagenei
utdanningsprogrammet. I kapittel 3 gårvi inn påutviklingstrekkogsærskilteutfordringerinnenfor tre
grupperavfag:anleggsfagene,treindustrifageneogøvrigefag.I kapittel 4 oppsummerervi.

Viserbehovfor å iverksetteflere endringeri utdanningsprogrammet, menvi kommerikketil å
presenterenoenformelleendringsforslagi denneredegjørelsen. Detskyldesblant annetat
forslagenevåreikkeer gjennomarbeidetnokpådet nåværendetidspunkt.Viønskerdessutenå ta
denbredestrukturdebatteni forbindelsemedUtdanningsdirektoratetsoppfølgingavMeld. St.20,
somvi serfrem til å bli involvert i.2 Etavtiltakenesomble varsleti meldingenomhandler
tilbudsstrukturen.Derstårdet at ”departementetvil styrkekvalitetenpåogrelevansenavfag- og
yrkesopplæringenvedå gjennomgåtilbudsstruktureni samarbeidmedpartenei arbeidslivet”3. Vi vil
bearbeideendringsforslagenevåreogpresenteredemi endelig form i forbindelsemedoppfølgingen
avdette tiltaket.

I utviklingsredegjørelsenvil vi primært pekepåproblemstillingersomhørernaturliginn under
ansvarsområdettil UtdanningsdirektoratetogKunnskapsdepartementet,menvi vil ogsåta opp
problemstillingeravenmermakroøkonomiskoginternasjonalkarakter.Dissekanikke
utdanningsmyndighetene ta målavsegå gjørenoemedalene.Vivelgerlikevelå ta demmedfordi vi
menerat manmåkjennetil rammebetingelsenefor bygg- oganleggsnæringenhvismanskalgreieå
utforme en godutdanningfor næringen.

1 Regjeringsplattformener tilgjengeligher: http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf
2 Utdanningsdirektoratetventerpåoppdragsbrevfra Kunnskapsdepartementetsomvil fastsetterammenefor dette oppfølgingsarbeidet.
3 Meld.St.20(2012– 2013)Pårett veikanlastesnedher: http://ww w.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-
20-20122013.html?id=717308
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Begreper:

• I redegjørelsenvil vi brukebenevnelsenbygg- og anleggsnæringennår vi omtalerhele
næringen.

• Vi vil brukebenevnelsenbyggebransjennårvi omtaler forhold somkunharmedbyggågjøre,
oganleggsbransjennårvi nårvi tar opp forhold somkungjelderanlegg.

1.1 Beskrivelse av bygg - og anleggsnæringen

Bygg- oganleggsnæringenvil i årenesomkommerståoverforen rekkenyekravogutfordringer.
Klimaendringermedmer nedbørogekstremværvil stillenyekravtil utformingogkvalitet i byggog
anlegg.Detgjørdet nødvendigå økeproduktivitetenogsørgefor at det blir færrefeil i
produksjonen.Næringenmåogsåtilpassesegnye tekniskekravogstrengerestandarderfor
energibruki bygg.Virksomhetenevil i tilleggta i brukny datateknologi, for eksempel
bygningsinformasjonsmodellering,BIM4, ogmer avbyggingenvil bli industrialisert. Dettevil påvirke
samhandling,involveringogorganiseringavproduksjoneninnenforbådebyggoganlegg.
Produksjonenmåorganiseressomen langproduksjonslinjehvorallefageneer avhengigeav
hverandre.Denenkelteaktørmåkommeinn i produksjonenpårett tidspunktmedriktig forståelse
avegenogandresrolle. Dettekreveren annentenkemåteogholdningi alle leddi næringenenndet
mantradisjoneltharvært vant til. Produksjonsplanlegging,samarbeid,samhandlingog logistikkvil få
økt betydning.Ikkeminstvil dette væreviktig for offentlig sektor,sometterspørca. 40prosentav
næringensproduksjonhvert år.

Bygningsmasseni Norgefornyesmedmellom1 og1,5prosenthvert år. Detbetyr at denstørste
delenavverdiskapingeninnenforbyggebransjenskjeri eksisterendebygningsmasse.Deter i den
eksisterendebygningsmassendet er størstpotensialfor energieffektivisering,blant annet.Samtidig
skaldet byggesom lag30000nyeboligeri året, samtnødvendigantallkontorbyggog
produksjonslokaler.

Innenforanleggsbransjener det deårligestatsbudsjettersomleggerpremissene for aktiviteten.I
Nasjonal transportplan2014– 2023(Meld.St.26 (2012-2013)) harSamferdselsdepartementetlagt
føringer for de planlagteinvesteringeneogaktivitetenei planperioden.Detskalbyggeset stort
antallnyeveier,jernbanenskalbyggesut, ogvedlikeholdsetterslepet skaltasigjen.Beregningerfra
NorskVannviserat investeringsbehovetinnenforvannogavløpssektorener stort i årenefremover.
Estimertinvesteringsbehovfor å kommefra akseptabel2012-standardtil akseptabel2030-standard
vil værepåom lag290milliarderkroner.I densammeperiodenvil det værebehovfor å ta igjenet
ettersleppåom lag200mrd. kr.5 I tilleggkommerdeårligebehovfor løpendevedlikehold.
I 2013omsettesdet i næringeninnenforutførendesektorfor nesten350milliarder kroner, ogdet er
om lag212000medarbeiderei bedriftene.Innenforutførendesektorer det om lag30000foretak

4 Bygningsinformasjonsmodellering(BIM)er betegnelsenpådigitale1:1-modelleravbygg.BIMfinnesfor hvert av fagområdenebygg,
struktur,elektro,VVS,rør ogsåvidere,ogmankanogsåkombinereslikemodellertil tverrfagligeBIM.
5 NorskVann(2013): Investeringsbehovi Vannog avløpssektoren. Rapportener tilgjengeligher:
http://norskvann.no/images/torilh/toril_pdf/Rapport_B17_2013.pdf
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registrert i Brønnøysundregistrene.Herer dealler flestesmåbedrifter, ogen rekkeer
enkeltpersonsforetak.IfølgeKommunal- ogmoderniseringsdepartementeter BAE-næringen(bygg,
anleggogeiendom)landetsstørstenæringmålt i antallbedrifter. Hele33 prosentavallebedrifter i
Norgeer BAE-bedrifter.BAE-næringener landetsneststørstemålt i verdiskapingog i antall
sysselsatte.BAE-næringenomsatte for ca.600milliarderkroner i 2009,noesomutgjordeca.13
prosentavdentotale omsetningeni norsknæringslivdet året.6 Hovedtallenefor 2013i utførende
ledder ført opp i tabell1 nedenfor.

Tabell1: Nøkkeltall for bygg- oganleggsnæringen(i milliarder kroner og tusenansatte)7

2011 2012 2013

Investeringeri nyeboliger 53,6 59,7 62,3
Investeringeri boliggarasjer 6,6 6,5 6,3
Investeringeri næringsbygg 58,4 58,5 60,0
Investeringeri fritidsbygg 10,9 10,6 10,6
Renovering,ombyggingogtilbygg 123,1 130,0 134,0
Anleggsinvesteringer 55,3 60,9 66,7
Vedlikeholdavanlegg 26,7 27,4 27,3
I alt 334,6 353,6 367,3
Sysselsattei bygg 154,1 155,6 157,6
Sysselsattei anlegg 36,3 38,4 40,2

Bygg- oganleggsnæringenskaraktertilsier at nestenuansetthvilkenstørrelsebedrifteneller
oppdragethar,vil hverenkeltdel avarbeidetbrytesnedtil mindreoppgaver.Oppgaveneblir
ivaretatt avarbeidslagavvarierendestørrelse,fra en til to personerogoppover.Densomskaldelta i
produksjonen,måværeselvstendigoghahøyfagligkompetansefor å kunneplanleggeegetarbeid,
samarbeidemedproduksjonslagenei deandrefagene, samtfølgeopp kravenetil HMSogkvalitet.
Digitalkommunikasjons- oginformasjonsteknologivil i fremtidensetteproduksjonsarbeidernei
standtil å administrereegetarbeidi størregradenn i dag.Detteer produktivitetsfremmende,ogdet
er det somvil utgjørevårt konkurransefortrinni fremtiden.

Fagteoriogfagutførelsemågåhåndi hånddersommanskalfå en relevantutdanning.Derformå
læreplaneneyrkesrettes,ogfellesfageneogfagteorienmåtilpasseslærefaget.Fageneog
utdanningenemåværedynamiskenok til å svarepådeendringerogutfordringersomskjeri
næringen,entendet gjelderkravknyttet til energi,miljø,klimaogtransporteller innføringavny
teknologisomfor eksempelBIM,LeanConstruction8, NoDigogstyrt boring9. Utdanningenemå i

6 Meld.St.28(2011-2012)Godebyggfor eit betresamfunn– Einframtidsrettabygningspolitikk.Meldingener tilgjengeligher:
http://www.regjeringen.no/pages/37918068/PDFS/STM201120120028000DDDPDFS.pdf
7 Prognosesenteret: Prognoserbyggog anleggsmarkedet2013,2014,2015
8 LeanConstructioner en metodefor effektivplanleggingogdrift avprosjektbasertproduksjon.
9

NoDiger en fellesbetegnelsepå ledningsfornyelsemedminimaleller ingengraving.Detteskjervedåpresserør fremoverunder bakken
vedhjelpavhydrauliskejekker.Metodenbrukesvedrørfornying,menkanogsåbenyttestil nyeV/A-traseer.Styrtboringer retningsstyrt
boringi løsmasser.Detteskjervedat det boresmedenborestrengmedet pilothodesominneholderensondesomborermot "målet". Når
borestrengenmedpilothodet harnåddmålet,byttespilothodet ut meden borkronesomer størreenndet røret somskaltrekkestilbaketil
opprinnelsespunktet.Styrtboringbrukesspesielti urbanestrøkhvordet skaletablereskabel- og ledningstraseeruten at det skalgraves
grøfter.
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samarbeidmednæringenværeenmotor for forbedringfor å møtedisseutfordringeneogbidratil
økt kvalitetogproduktivitet.

1.2 Nøkkeltall for utdanningsprogrammet

Figur1 viserutviklingeni søkertallfra ogmed2006ogfrem til i dag. Søkningentil bygg- og
anleggsteknikkgått opp frem til 2006,menderetter bratt nedtil 2009.Fra2009ogfrem til i daghar
søkningenvært relativt stabil,menmedensvaknedgangsiste år. Detsammemønsteret servi på
søkeretil Vg2,setabell2. Hervardet en tilsvarendeknekki søkertall fra 2009til 2010.Antall søkere
til byggteknikkharsunketgradvis,fra 3747i 2007til 2384i 2013.Søkeretil anleggsteknikkøkerjevnt,
fra 596i 2007til 828i 2013.Til trossfor at Vg2i bygg- oganleggsteknikktotalt sett mistet nær1000
søkerefra 2009til 2010,øktealtsåantalletsøkeretil anleggsteknikk.

Figur1: Søkeretil bygg- oganleggsteknikk2006- 201310
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Antalletsøkeretil læreplasshargått gradvisned,fra 3504i 2008til 2847i 2013.Nedgangener
imidlertid ikkelike tydeligsomfor Vg1ogVg2.Nedgangenhar vært størsti tømrerfaget,somer det
desidertstørstefaget.Antalletsøkeretil læreplassi tømrerfagethar imidlertid gått noeopp fra 2011
til 2013.Søkeretil anleggsmaskinførerfagetøktefra 313til 363fra 2012til 2013.Antallsøkeretil
læreplassi murerfagethargått ned fra 266i 2008til 110i 2013, oger dermedmer ennhalvert. Totalt
ble det inngått3343nyelærekontrakteri 20 lærefaginnenforbyggoganleggi 2012.Tømrerfaget
utgjorde47prosentavnyelærekontrakteri 2012.Antalletkontrakteri tømrerfagethar gått noened
desistetre årene,fra 1848i 2010til 1585i 2012.

I mangeavlærefageneinnenforbygg- oganleggsteknikkavleggeret flertall fag-/svenneprøvesom
praksiskandidat.Servi påfagenei Kunnskapsløftet, er andelenhøyesti steinfagetog
renholdsoperatørfaget,der nær100prosenttok fagbrevsompraksiskandidat.Andelen
praksiskandidaterer ogsåhøyi industrimalerfaget,isolatørfagetogasfaltfaget,somalle liggerpå

10 Kilde:Udirsstatistikkoversøkeretil BA-utdanningen(vedleggtil bestillingenfra Utdanningsdirektoratetav18.april2013)
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rundt 80prosent.Totalter 37 prosentavfag- ogsvenneprøvenei bygg- oganleggsteknikkavlagtav
praksiskandidater.At andelenpraksiskandidater er høy,gir noenutfordringernårdet gjelderå følge
utviklingeni dissefagene.Enstor gruppeavutdannetefagarbeiderefinner vi hverkennårvi serpå
nyekontraktereller påantalletsøkeretil læreplasser.

Tabell2: Nøkkeltall for utdanningsprogrammet

2010 2011 2012 2013
Antallsøkeretil Vg1 4261 4304 4223 4062
Antallsøkeretil programområderpåVg2 4290 4105 4024 4076
Antallpersonersomhar søktom læreplass* 3055 2834 2849 2847
Nyelærekontrakter 3663 3636 3343
Antallpersonersomtar fagopplæringi skole** 109 139
Løpendelærekontrakter 7679 7747 7528
Nyeopplæringskontrakter(lærekandidater) 115 143 126
Antallsomharavlagtfag/svenneprøve 4929 4936 5100
Resultaterandelbestått (i prosent) 91 91 92
Andeloppnåddfag- svennebrevetter fire år*** (prosent) 75
Antallpersonersomharvalgtpåbyggetter Vg2**** 485
Andelpersoner somharvalgtpåbyggetter Vg2 (prosent) 16 12

*Alle søkertaller søkereper 1.3.Søkeretil læreplasserinkludererdem somsøkerlæreplassgjennomVigo, ikkedem somskafferlæreplass
påegenhånd. **Tall per skoleår.2010/2011.2011/2012.Vihar ikketall for 2012/2013.Talleneer fra resultatfilen.Elevtellingenper 1.10
er for tidlig for å få godetall for fagopplæringi skole.*** Nyindikator.Andelnyelærlingeri 2008somharoppnåddfagbrevetter fire år.
Kunkunnskapsløftet.**** Finnesi skoleporten.Vihar kunantall for 2011.Ellersandeler.Tallfor overgang2012ikkeklar. : Tallunder
publiseringsgrense

Ca.53prosentavelevenesombegyntepåVg1bygg- oganleggsteknikki 2006, var registrertmed
gjennomførtogbeståttutdanningfem år senere.Deter litt lavereennsnittet for deyrkesfaglige
utdanningsprogrammene.11

75 prosentavdemsomvarnyelærlingeri 2008,haroppnåddfag- eller svennebrevetter fire år. Det
er litt undersnittet på79prosent.12prosentvalgtepåbyggtil generellstudiekompetanseetter Vg2i
2011.Deter et stykkeundersnittet påyrkesfag,som er på21prosent.

Andelensombestårfag- ogsvenneprøven,var i 2012på92prosent,somer pånivåmedsnittet for
deandreutdanningsprogrammene.Andelener lavesti malerfaget,der 85prosentbestår.

Fagopplæringengenereltogutdanningsprogrammet for bygg- oganleggsteknikkståroverforen
rekkeutfordringer.FRBAer særligopptatt avkompetansesituasjoneni skoleverketogproblemene
somfølgeravat stadigfærreungdommersøkersegtil vårefag.Formidlingenavlæreplasserer heller
ikkegodnok.Genereltsermanat om lagen fjerdedelavBA-elevenesomsøkerlæreplass,ikkefår
det. Dissetalleneharværtstabilei flere år, menvariererinnenforde enkeltebransjene. Årsakenetil
at eleverikkefår læreplasser mangeogsammensatte.Vi vil drøfte disseproblemstillingeneog flere
andrei kapittel 2.

11 Kilde:Udir/Skoleporten,gjennomføringstabellen.Tabellener tilgjengeligher: http://skoleporten.udir.no/
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2. Felles temaer

I dette kapittelet vil vi senærmerepåutviklingstrekkogproblemstillingersomangåralle fagenei
utdanningsprogrammet.

2.1 Rekruttering og gjennomføring

Rekrutteringssituasjoneni næringener utfordrende.Genereltsett sliterhelenæringenmed
rekrutteringen,ogmangeavdesmåfageneer spesielthardt rammet.

Høsten2013publiserteStatistisksentralbyråen fremskrivingavetterspørseletter arbeidskraft
fordelt påutdanningerfrem mot 2030.Denneviserenspesieltstor veksti behovetfor fagutdannede
oget økendegapmellomtilbud ogetterspørsel,gitt antalletsomi dagtar fag-/svennebrev.For
høyskole- oguniversitetsutdannedeviserfremskrivningeneen bedrebalansemellomtilbud og
etterspørsel,selvom behovetogsåher er økende.12 Utdanningssystemetmåta høydefor dette i
planleggingenavutdanningstilbudet.

Behovfor faglærtarbeidskraftvil værestort i bygg- oganleggsnæringenogsåpåkortere sikt.En
rapport somFafoharutarbeidetpåoppdragfra BNLogEntreprenørforeningen- ByggogAnlegg
(EBA)i 2010, viserat næringenvil trenge9000nyemedarbeiderehvert år frem mot 2020dersom
veksteni bygg- oganleggsnæringenfortsetter.13, 14 Hvisvekstenholdersegstabileller avtar,vil
behovetbli lavere. Næringenforventerveksti perioden,menarbeidskraftsbehovetvil væremeget
stort ogsåom vekstenskulle visesegå bli lavereennventet. BNLharanalyserttallenefra Fafo, og
BNLantarat rekrutteringsbehovetfordeler segmedom lag75prosentpåfagarbeidereog25prosent
påingeniørerog fagskoleingeniører.Med litt rundetall vil næringenhabehovfor rundt 7000nye
fagarbeiderehvert år. Antalletkandidatersomårligfullfører ogbestårfagutdanningeninnenbygg-
oganleggsteknikkhvert år er ikkeer tilstrekkeligfor å møtenæringensrekrutteringsbehov.

Tabell3: Antall nye lærekontrakter(bådeR94ogKL)2005– 201115

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bygg- oganleggsteknikk 4320 4678 4669 4152 3122 3639 3635

Søkertallenetil Vg1harvært forholdsvisstabile desistefire årene. I overkantav4000personerhar
hvert år søktom plass.Deter for få til å dekkeetterspørselenetter fagarbeiderei bygg- og

12 SSB(2013):Framskrivningerfor tilbud ogetterspørseletter arbeidskraftmedulikeutdanninger.Rapportener tilgjengeligher:
http://ssb.no/forskning/makrookonomi/makrookonomiske-analyser/framskrivninger-for-tilbud-og-ettersporsel-etter-arbeidskraft-med-
ulike-utdanninger
13 Fafo-rapport2010:25Arbeidstakerei byggenæringen– Hvemer de,hvorkommerdefra og hvorgår de?Rapportener tilgjengeligher:
http://www.fafo.no/pub/rapp/20169/20169.pdf
14 Fafo-forskerneskriverfølgendeom forutsetningenede har til grunnfor dennefremskrivningen:I 2009voksersysselsettingenmed1
prosent.I perioden2010til 2014leggervi dengjennomsnittligesysselsettingsveksteni nasjonalregnskapetfor perioden1998-2008på2,5
prosentper år til grunn.I perioden2015-2017leggervi inn enbyggeboommedenvekstpå4 prosentper år. Fra2018ogut perioden
leggervi igjendengjennomsnittligevekstratenfra nasjonalbudsjettetpå2,5prosent per år til grunn.Tilsammenøkersysselsettingenmed
40prosenti perioden2008-2020.(seFafo-rapport2010:25,s.42)
15 NIFU(2013):Ompotensialetfor å få bedriftenetil å ta inn flerelærlinger– Enkartleggingav norskebedriftersvurderingav
lærlingordningen.S.24.Rapportener tilgjengeligher: http://www.nifu.no/files/2013/01/NIFUarbeidsnotat2012-10.pdf.



9

anleggsnæringen.Praksiskandidatersørgerfor et kjærkommentpåfyllavkvalifisertemedarbeideretil
næringen,mentotalt sett er tallenelikevelfor lave(sekapittel2.4 for en diskusjonom hvasombør
gjøresfor å rekruttereendaflere praksiskandidater).

Tabell 4: Antall personersomhar gått opp til fag-/svenneprøve,etter kandidattype.201216

2012

Lærlinger/elever under25år 2803

Lærlinger/eleverover25år 384

Praksiskandidater 1913

I alt 5100

5100personergikkopp til fag- eller svenneprøvei 2012.I 2010og2011var tilsvarendetall
henholdsvis4929og4936.4682avkandidatenesomgikkopp til fag- eller svenneprøvei 2012,
bestodprøven.Tilsvarendetall for 2010og2011varhenholdsvis4472 og4512.Når
utdanningssystemetikkegreierå uteksamineremer ennvel 4500fagarbeidereinnenbygg- og
anleggstekniskefagi løpetavett år, får bedriftenei næringenstoreproblemermedrekrutteringen.

Gjennomføringstalleneer ikketilfredsstillende.Vimister for mangeunderveis.Somvi såi forrige
kapittel, liggergjennomføringen(normert tid + to år) innenbygg- oganleggstekniskefagpå60
prosent. FRBAmenerat dette tallet er for lavt. Visjonenmåværeat alleskalgjennomførevalgt
utdanning.

2.2 Læreplasser

Det er viktigat de to læringsarenaeneintegreres.Skoleogbedrift måutfylle hverandrei
opplæringsløpetslikat opplæringener relevantpåbeggearenaer.Utenen fungerende
lærlingordninger det umuligå utvikle en produktivogkompetansedrevetbygg- oganleggsnæring.

Til trossfor at mangeavbedriftenei næringendeltar i opplæringenavnyefagarbeidere,står likevel
om lagen fjerdedelavallesomårligsøkerom læreplassinnenbygg- oganleggstekniskefag,uten
læreplass.Dette tallet harvært stabilt i flere år.17

Årsakenetil at en fjerdedelavsøkerneikkefår læreplass,er sammensatte.Elevenesomfår tilbud om
Vg3i skolesomet alternativtil læretid i bedrift, harsomregelsvakereskoleresultateroghøyere
fraværennelever somfår læreplass.18 Noeavforklaringenpåat 25prosentavsøkerneståruten
læreplass,kanderfor væreat bedrifteneikkeer fornøydmedkvalifikasjonenederes,ogavdengrunn
velgerå la væreå ta deminn somlærlinger.Deter imidlertid verdå merkesegat andelensomtar

16 Kilde:BNL(tall levert avUdir)
17 Udir (2013):Tabeller– søkereoggodkjentelærekontrakterper 1. desember2013.Tabelleneer tilgjengeligher:
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-
godkjente-kontrakter-2013/

18 Meld.St.20 (2012– 2013)Pårett vei. Meldingener tilgjengeligher: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-
2013/meld-st-20-20122013/7/6/2.html?id=717424
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Vg3i skoleer sværtliten. Kun3,7prosentavkandidatenesombegyntepåVg3i 2011, tok Vg3i skole
(setabell 2). Dette tyder påat en reellmangelpå læreplasserer denviktigste forklaringenpåat 25
prosentavsøkerne ikkefår innpass. Dennemangelenkanigjenskyldesat skolenehar tatt inn flere
eleverpået utdanningsprogramenndet lokalenæringslivetharmulighettil å ta inn somlærlinger.
Detkanogsåskyldesat bedriftenebevisstlar væreå ta inn lærlingerfordi deoppfatter det somen
konkurranseulempei dagensmarked.

Nårdet gjeldertilgangenpålæreplasserer det forskjellerinnenforutdanningsprogrammet,og i
hovedsakgårdet et skillemellomde anleggstekniskefageneogbygg-/KEMfagene.

Andelensomikkefår læreplassinnenforanleggsfagene,er sværtliten. Detteskyldesi stor grad
mangelpå lærlingertil anleggsbransjen,ogmangebedrifter somønskerå ta inn lærlinger.
Deter godsøkningtil deskoleplassersomfinnes,mendimensjoneringenetter anleggsbransjens
behovogeleversønskerer ikkeivaretatt godt nok i deenkeltefylkeskommuner.

Mangebedrifter i byggebransjenharerfart at det er enkonkurranseulempeå halærlinger.Fra
medlemsundersøkelservet BNLat til ogmedbedrifter somharhatt lærlingeri 50år, velgerå slutte.
Dissebedrifteneoppfatter det somenkonkurranseulempefordi lærebedrifterikkeetterspørresi
markedet.

Deter viktigat det er bestmuligsamsvarmellominntaki skolenogdet antallet læreplassersom
bedrifteneharmulighettil å stille til disposisjon.Samtidigmåarbeidslivettil enhvertid sepå
fagutdanningog lærlingersomen investeringi fremtidigkvalifisertarbeidskraft,uansettom
konjunkturergårnoeopp eller ned.Offentlig sektorharenunikmulighettil å påvirkebedriftenetil å
ta samfunnsansvaroggi tilbud om opplæringogsåi nedgangstider.Sidenoffentlig sektorbestiller40
prosentavnæringensproduksjonhvert år, kandet offentligesombyggherrestille kravtil
kvalifikasjoneri produksjonoglæreplasseri det enkelteprosjekt.Dettevil væredenviktigste
enkeltdriverfor å skaffenoklæreplasser.I det følgendevil vi beskrivehvordandet kangjøres,oggi
noeneksemplerpå tiltak somstore aktører i bygg- og anleggsnæringen har iverksattpåeget initiativ.

Kravetom å værelærebedrifti enoffentlig kontraktmåfølgesnedoveri kontraktskjeden.I bygg- og
anleggsnæringener det i dagikkeuvanligmedflere ennfem ledd i kontraktskjeden.Statens
vegvesenogVeidekkeharnå bestemtat de ikkeskalhaflere ledd i kontraktskjedenennto til tre.
JernbaneverketogStatsbygghar ogsålagt inn begrensningmedto underentreprenører.19,20 Dettevil
gjøredet lettere for hovedentreprenøren å etterleveet kravom å halærebedrifteri sin
kontraktskjede.

StatensvegvesensHåndbok066ble revidert i 2013, ogdet ble dalagt inn begrensningersomgjørat
enhovedentreprenørikkekanhamerennto leddmedunderentreprenøreri gjennomføringenavet
prosjekt. I håndbokenstårblant annetfølgende:

Entreprenørenplikterå gi byggherreninformasjonomunderentreprenørenesøkonomi,finansielle
stilling,kapasitetog tekniskekompetanse,inklusivedokumentasjonpå registreringer

19 Kilde:Jernbaneverket:http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2014/Jernbaneverket-begrenser-antall-ledd-med-
underentreprenorer/- lest14.3.2014
20 Kilde:Statsbygg:http://statsbygg.no/en/Aktuelt/Nyheter/Kun-to-underleverandorer/- lest14.3.2014
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(Brønnøysundregisteret,autorisasjonfor arbeideretc.)somer nødvendigfor at byggherrenskal
kunnevurderespørsmålomgodkjennelse.Videreskalentreprenørenklarleggeom valgte
underentreprenørvil utførealt arbeidselv,ellerom denneplanleggerytterligereleddunderseg.
Ytterligereleddundersegbegrensestil ett leddmedmindreanneter spesieltavtalt medbyggherren.
Entreprenørenskalvidereførealleaktuellekravi dennekontraktentil underentreprenørene.21

I tillegghar Statensvegvesenlagt til rette for enekstralønnskompensasjonfor lærlingerbrukt på
veiprosjekteri Statensvegvesensregi.

VeidekkeEntreprenørASoffentliggjordeden12.november2013at de innførermaksimumto ledd
medunderentreprenører:

Forå bedreoversiktenoghindreat våreprosjekterblir involverti slikaktivitet innførerVeidekke
EntreprenørASnåbestemmelseommaksto nivåeravunderentrepriser,sieradministrerendedirektør
DagAndreseni VeidekkeEntreprenør.Dettebetyrat envalgt underentreprenørikkekansettebort
oppgavermerennett leddfra segselv.Arbeidetmedå gjennomføredenyerutineneer alleredei
gang.- Denyebestemmelseneskalgjeldefor fremtidigekontraheringer,og deskalgjeldefor hele
VeidekkeEntreprenør.22

FRBAmenerat dette er en riktig veiå gå.

Lærlingklausulenfinnesallerede,menhåndhevelsener ikkegodnok. Deter vanligå bruke
lærlingklausulen vedoffentligeinnkjøp,meninnkjøperstiller sjeldenkravom at oppdragstakerskal
brukelærlingeri det enkelteprosjekt.FRBAmenerat det offentligebørskjerpekravetslikat
tilbyderemåværegodkjentlærebedriftogplanleggeå ha lærling i produksjonsleddetfor å kunne
vinneenanbudsrunde.23 Ordningenmåogsåværegjennomgående.Alleentreprenørerog
underentreprenørermåværegodkjentlærebedriftoghalærlingertilknyttet det enkelteprosjekt.

Skalsystemethanok læreplassertil disposisjon,er det megetviktigat rammebetingelsenefor
bedrifteneer slikinnrettet at bedriftenevelgerå værelærebedrift.Lærlingtilskuddetbør hevesslikat
det tilsvarertilskuddetskolenefår.

2.3 Arbeidsinnvandring og økt bruk av innleie

Misforholdetmellombehovetfor arbeidskrafti en voksendebygg- oganleggsnæring, ogdet
synkendeantalletnorskeungdommersomvelgerfagutdanning,hardet sistetiåret funnet sinløsning
i arbeidsinnvandringfra hovedsakeligde andrenordiskelandeneogPolen/Baltikum.Dominerende
praksisserut til å væreat fastestillingergistil skandinaviskestatsborgere,menskorte kontraktergår
til personermedenannenlandbakgrunn.Mangearbeidsinnvandrerehar fagutdanningog/eller

21 Kilde:Statensvegvesenshåndbok 066:http://voffweb.net/bransje/dkmal2014/xxxx-C2-
Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen-20130930.pdf- lest6.1.2014

22 Kilde:Veidekke:http://no.veidekke.com/nyheter-og-media/presserom/article86927.ece- lest6.1.2014.
23 Forutsetningenmå selvsagtværeat det finneslærlingerbedriftenkanrekruttere.Utfordringenvil for anleggsbransjensbedrifter væreat
de ikkefår tilgangpå lærlinger,selvom deønskerdette, sediskusjonom mangelpåskoleplasseri Vg2anleggsteknikki kapittel 3.2.1.
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yrkespraksisfra hjemlandet,mendet harvært satsetlite påå forsynemigrantarbeidstakernemed
fagkompetansetilpassetnorskeforhold ogstandarder.Forde ikke-skandinaviskeer språketet viktig
hinderfor å kunnetilegnesegnorskfagkompetanse.Bakgrunnenfra enmindreegalitærogmer
autoritær ledelses- ogbedriftskulturmedførerogsåutfordringer.Resultatethar blitt enendringi
storedeleravbyggevirksomheten.Mangebedrifter hargitt opp å oppnåproduktivitet ogkvalitet
medegnefagarbeidere, ogharendret strategientil å oppnåkonkurransedyktigeanbudspriservedå
pressenedlønnskostnadenemedoppsplittingog innleiei et voksendemer eller mindreseriøst
underentreprenørmarked.Det forutsetter flere til å administrereogkontrollereoger følgeligmindre
effektivt. I tillegghindrerdet utviklingenavkompetanseoginnovasjoni produksjonenoghar gitt
næringenet dårligrenommé.Brekke,RøedogSchøne(2013)har funnet ennegativsammenheng
mellomendringeneinnvandringenhar ført til for bygg- oganleggsnæringensarbeidsmarkedog
tilstrømningentil næringensutdanninger.Ifølgeforskerneskyldesdette i størregradendringeri
elevenesvalgenni arbeidsgiveresrekruttering.24

Økendebrukav innleieskapernoenutfordringerblant annetfor lærlingordningen.Enlærebedriftmå
haen fagligansvarligsomharnødvendigfagligkompetanseinnenfordenlæreplanendet skalgis
opplæringi. Dersommanbaserersegpåinnleieogmidlertidigarbeidskraft,blir det vanskeligereå
ivaretaslikeoppgaver.Hvisutviklingenfortsetter i sammesporogstadigflere bedrifter basererseg
påinnleidarbeidskraft,vil beholdningenavlærebedrifterderfor minke.Deter alvorligsidenvi
alleredei dagmanglerlæreplasstil om lagen fjerdedelavsøkerne.25

Profesjonelleoppdragsgivere,offentligeogprivatebyggherrerogentreprenører,børut fra
egeninteressefor fremtidig produktivitet ogkvalitet utforme sineanbudogkontrakterslikat
fagkunnskapi alle leddblir en forutsetningfor å få oppdrag.Forå sikrerekrutteringav fagarbeidere,
måoppdragsgiverneforutsette at oppdragstakerinkludererlærlingeri gjennomføringenavstørre
oppdrag.

Tallfra SSBtall viserat 70-80prosentavarbeidsinnvandrerneblir her lenge.Arbeidsinnvandrerebør
få tilbud om norskopplæringogannenutdanningpåbakgrunnavenrealkompetansevurdering.Vi vil
gånærmereinn pådette i nestekapittel.

2.4 Praksiskandidater , ufaglærte og voksenlærlinger

Rekrutteringavvoksne til lærlingordningen(voksenlærlinger)kanbidratil å dekkenoeav
etterspørselenetter fagutdannetarbeidskrafti årenesomkommer.I dette kapittelet vil vi se
nærmerepåforbedringspotensialettil to ordningersomfinnesfor voksnesomønskerå ta
fagopplæring:voksenlærling- ogpraksiskandidatordningen.Vi vil foreslåen tiltakspakkehvis
målsettinger å heveog formaliserekompetansen til demangeufaglærtesomjobber i næringen.

Statistikkenvisertydeligat noenfager ungdomsfag, mensandreprimært tiltrekkersegvoksne
søkere.Peri dager ikketilbudet til voksnegodtnok.FRBAmenerat myndigheteneskalleggetil rette
for at allesomvil ta et fag, skalfå mulighettil å ta det, uavhengigavalder.Vi tror at langtflere

24 Kilde:Artikkeli bladet”Søkelyspåarbeidslivet”3/2013
25 Kilde:Udir.Statistikkener tilgjengeligher: http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-
godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-2013/
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voksnevil væreinteresserti å ta en formell utdanning
innenbygg- oganleggsfagenehvismyndighetene
etablererbedreordningerfor det. Detgjelderbåde
ufaglærtesomalleredejobber i næringenogandrevoksne
somønskerå jobbeder.

Utviklingeni bygg- oganleggsnæringenfordrer mer
teoretisk/kunnskapsbasertkompetanse.Hvisnæringen
skalfortsette å væreproduktiv,mådensatsepå
kompetanse.Dettevil kunnegjørenæringeninteressant
for ungevoksneogvoksnesomenkarrierenummerto
etter annenutdanning,bådepåvideregåendeoghøyere
nivå.Deter positivt fordi det vil bidratil å imøtekomme
rekrutteringsbehovet.

Enpraksiskandidater en privatist i yrkesfagsomhar
nødvendigyrkespraksis,mensommanglerteori for å få
fag-/svennebrev.26 Personermedmer ennfem års
relevantpraksiskanmeldesegopp til fag-/svenneprøve
sompraksiskandidatnårdehar beståtten yrkesteoretisk
eksamen(jf. opplæringslovens§ 3-5 jf. forskrift til
opplæringsloven§ 3-55ogkap.11om særskiltereglerfor
fagopplæringen).Praksiskandidatenefår normalt ikke
tilbud i skolen,ogdet er ikkeetterspurt i nevneverdiggrad
heller.Men demå få det vedbehov.

Bygg- oganleggsnæringensysselsetterenstor andel
ufaglærte.Næringensysselsetterogsåenstor andel
arbeidsinnvandrere,ogmangeavdisseer definert som
ufaglærte(sekapittel 2.3). Ordningenevi har for voksne
somønskerå formaliserekompetansen, er ikketilpasset
utenlandskearbeidstakere. Dissearbeidstakernebør få
tilbud om norskopplæringogsamfunnsfagi tilleggtil
realkompetansevurdering.

Myndighetenemå leggetil rette for livslanglæringvedå
skapeogsynliggjørekarriereveier,for eksempelvedå
innføreet praksiskandidatløft(setekstboks). Dethandler
om å løfte demsomer bransjeni dagsommanglerformell
kompetanse.

Voksenlærlingordningener for lite brukt. Deter enveldigbra ordningfor personersomhar jobbet en
tid somufaglært,ogordningen fungererogsågodt for bedriftenesomdeltar i den. I
rørleggerbransjener densværtpopulær.Detkanseut somom voksenlærlingeri noengradstjeler

26 Kilde:Nettstedetutdanning.no:http://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/praksiskandidat

Praksiskandidatløftet

Forsommeren2013foresloBNLå
innføreet praksiskandidatløftpå10
millionerkronerårlig. Midleneskal
brukestil å sette fokuspå
praksiskandidatordningen.Detskal
væreet løft for demsomer i
næringeni dag,bådenorske
arbeidstakereog
arbeidsinnvandrere.

Tankener at kandidatenførst skal
fylle ut enselvangivelse(navn,
skole/utdanningsbakgrunn, praksis,
arbeidsoppgaverhanharhatt).
Deretterskalhanintervjuespåsitt
egetspråkaven fagpersonfor å
verifisereinformasjoneni
selvangivelsen.

Ut fra det gjørmanenvurderingav
kvalifikasjonenetil personenversus
denorskefagkravenei angjeldende
fag.Veddifferanseskalpersonenfå
tilbud om kvalifiseringslikat han
kangåopptil fag- svenneprøve.

BNLmenerat praksisløftetskal
gjennomføresi offentlig regii
samarbeidmedbedrift, ogat
systemetutviklesi samarbeidmed
partene.Organisasjonenser for seg
at fylket skalgi denundervisningen
kandidatenmangler.

Fellesforbundethar støttet
forslaget.
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læreplasser fra ungdom,ogdet er enutfordring.Deter kanskjesærligtilfelle i rørleggerfaget. Derfor
er det viktigå rekruttere langtflere lærebedrifter, samtidigsommanbyggerut ordningenefor
voksne. Vilkårenefor å bli lærebedrift måbli sågodeat flere vil bli lærebedrift.

Bedriftersomtar inn lærlinger,harkravpået tilskudd.Tilskuddssatsenavhengeravom lærlingenhar
rett til opplæringeller ikke.27 BasistilskuddI gistil lærlingeller lærekandidatfor ett år med
fulltidsopplæring.Satsenvariereri 2014fra 4852til 7278kronerper månedalt etter hvilken
opplæringsmodelllærlingenfølger.Detgisikketilskuddfor verdiskapingsdelen,mentilskuddet
fordelesjevnt overhelelæretideni bedrift. BasistilskuddII gistil bedrifter somhar inngått
lærekontraktermedlærlingersomhar fylt 21år ogsomhar full opplæringi bedrift. I tillegggis
basistilskuddII for lærekontraktertegnetavlærlingersom tidligerehar fått oppfylt sinrett til
videregåendeopplæring.For2014er satsenfor basistilskuddII for lærekontrakter2 773kronerper
lærlingper månedi helelæretideni bedrift, totalt 33281kroneri året.Ett år regnessom12
måneder.I denneordningengjøresdet ikkeforskjellpåopplæringstidogverdiskapingstid.

SlikFRBAserdet, er det ikkestørrelsenpå tilskuddetsomer problemet,det er mer tilbudet
fylkeskommunengir de voksne. Voksneer enuensartetgruppe. Deharmangeforskjelligebehov, og
det kanværedyrt å gi godetilbud til alle.

Alleparter børuansettta et størreansvarfor å markedsføreordningenesomfinnesfor voksne.Peri
dager de ikkegodt nokkjent.

Rådetetterlysermer kunnskapom hvemdevoksnei fagopplæringener. Hvilkenutdanninghar de fra
før, oghvorfor velgerdeå kommetil fagopplæringen?Forrådet er dette nødvendiginformasjonsom
måforeliggedersomvi skalfor å kunneanbefaleet tilbud ogendimensjoneringsomimøtekommer
debehovenesomer der ute.

2.5 TAF

Teknisk,allmennfagligutdanning(TAF)er i daget 4-årigutdanningstilbudsomomfatter flere
yrkesfagligeutdanningsprogrammer.Tilbudetinnenforbygg- oganleggsteknikkfinnessærligpå
Vestlandet,menstarternåogsåopp i blant annetOslo. Tilbudet fører frem til fag-/svennebrev
samtidigsommanfår spesiellstudiekompetanse,sommanmåhahvismanskalsøkesegvideretil
blant annettil ingeniørutdanning.Avhengigavhvilkenbedrift manskriverlærekontraktmed,er flere
faginnenforbyggoganleggaktuelle.

Bygg- oganleggsnæringenhar stort behovfor fagarbeidereog ingeniørermedteoretiskog
yrkesfagligkunnskappåhøytnivå.TAF-utdanningengir et spesieltgodt teorigrunnlagfor videre

27 Medbegrepene”ungdomslærling”og”rettighetselever”menervi demsomer eleverog lærlingerfør utløpet avdet året de fyller 24år.
Fraogmeddet åretde fyller 25år er dedefinert som”voksne.” Rettentil videregåendeopplæringfor ungdomer hjemlet i
opplæringslovens§ 3-1. Ungdomsrettengjelderungdomsomhar fullført grunnskoleneller tilsvarendeopplæringoggir rett til tre års
heltidsvideregåendeopplæring,eventueltlenger dersomenlæreplani et fagforutsetter det. Denneretten gjelderbådeelever,lærlinger
og lærekandidater.Voksnesomhar fullført grunnskoleneller tilsvarende,mensomikkehar fullført videregåendeopplæring,haretter
søknadrett til videregåendeopplæring.Denneretten inntrer fra ogmeddet åretde fyller 25 år.
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studier.Fremtidigeingeniørermedbakgrunni TAF-utdanningenvil hayrkeserfaringfra faget
kombinertmedallsidigkunnskapom bedrift ogpraktiskbygging.TAF-utdanningenimøtekommer
ogsåbehovetfor godepraktisk-teoretiskeutdanninger.

Denpraktiskeogyrkesfagligeopplæringenforegårbådei skoleogbedrift, i veksling,mens
allmennfageneunderviseskun i skolen.Opplæringener organisertslikat elevene/lærlingeneveksler
kontinuerligmellomskoleogbedrift gjennomallefire år. Deto førsteåreneer manelevogde siste
to åreneer manlærlingmedlærekontrakt.

Eleveneopparbeiderfire ukerpraksis(i bedrift) hversommerferie.I tilleggarbeiderde i bedriftene
nårskolenhar undervisningsfriedageri løpetavskoleåret,for eksempelhøstogvinterferie,på
planleggingsdageroglignende.Nårutdanningener avsluttetmedeksamenogfag-/svenneprøve, vil
mankunnevelgemellomå søkehøyereutdanningeller arbeideviderei sitt lærefag.Elever/lærlinger
mottar lønnogfår i noengraddekketutgifter til skolemateriellogarbeidstøyavbedriftene.

DagensTAFer et utfordrendeutdanningsløpi ogmedat manskalgjennomallmennfagogyrkesfaget
i løpetav fire år. Stortingethar i forbindelsemedPårett veisagtat de somhar fullført sin
yrkesfagligeutdanningmedbestått fag-/svenneprøveskalha rett til ett år påbyggfor ogsåbli
studieforberedt.

Rådethar i denforbindelsedrøftet om fremtidensTAF-utdanningkunneværeoverfem år.Dette
haddegitt kandidatenemer tid til fordypningi bådeallmennfageneogyrkesfaget,ikkeminst tid til
mer øvingi valgtyrkesfag.Rådetønskerå sepådette i forbindelsemedgjennomgangenav
tilbudsstrukturen.

2.6 Lærekrefter

Mangeskolersomtilbyr bygg- oganleggsteknikk,manglerlærekrefteri en rekkeavlærefagene.Det
gir grunntil bekymring.Ettervåroppfatninger det likeviktigat en faglærerharutdanningi sitt
lærefagsomat norsklærerenhar utdanningi norsk. Deter ikkealltid tilfelle i dag.Utfordringener
ikkespesiellfor bygg- oganleggsteknikk,mensværtalvorligfor de lærefagenesomskolenikkekan
tilby opplæringi. Dette fører til skjevrekrutteringtil de fagenesomskolenharkompetansetil å
undervisei påbekostningavbehovettil andrelærefag.
FRBAmenerat problemetkanløsesvedå stille kravom at lærereskalhagodkjentfagutdanningi
fagenedeunderviseri. Detvil ogsåværenødvendigå etablerenasjonaleeller regionale
opplæringssentrefor noen fag,ogsamlelærekrefteneder.Vier klaroverat det for enkeltekanvære
utfordrendeå flytte hjemmefrai ungalder,mendet er en utfordring somkanløsesmedgod
oppfølging. Viharsett vellykkedeeksemplerpådet.

2.7 Yrkesrelevans

Operasjonaliseringenavgenerellelæreplanerogdenbredeutdanningsstrukturenresultereri ulikt
innholdogmangelpåyrkesrelevansfor mangeelever.Deter særligpåVg2,der de flesteelevenehar
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gjort et yrkesvalg, at manglenderelevanskanføre til skoletrøtthet ogskulk. Detå læreom yrkersom
har få eller ingenfellesnevnere, opplevesfor mangesomet hinderfor læringi egetyrkesfag. Deter
særligi Vg2klima,energiogmiljøteknikk(KEM)at yrkene(taktekker,rørleggerogblikkenslager) har
få felleselementer, ogat skoleåretkanoppleveslite yrkesforberedende.Vg2KEMavgiri hovedsak
elevertil rørleggerfaget,menmanglendesammenhengog fellespunkteri Vg2KEMfører til at
eleveneer lite yrkesforberedte. Den fagligeovergangenmellom skoleogbedrift blir vanskeligbåde
for lærlingerogbedrift. ManglendeyrkesrelevanspåVg2gjørdet vanskeligå vurdereom elevenhar
nåddkompetansemålenei Vg3-læreplanenfor rørleggerfaget.

2.8 Vurderingspraksis

Andelen beståttogbeståttmegetgodt er høyi utdanningsprogrammet. I 2012bestod92prosentav
kandidatenefag- eller svenneprøven. Detteer i utgangspunktetpositivetall, menvi hargrunn til å
tro at gjennomføringenogvurderingenavfag-/svenneprøvervarierer noemellomfylkene.Vimener
at myndighetenebørsenærmerepådenneproblemstillingen.Forrådet er det viktigat fag- og
svenneprøvergjennomføresogvurderesetter en ”nasjonalstandard”utarbeideti samarbeidmed
partene.

GjennomføringenavVg2-eksamener pregetavstor variasjon.I førsterekkesynesdet å være
vanskeligfor fylkeneå finne eneksamensformfor debredeutdanningsprogrammenesom
representereryrkesveienfor opp til fire forskjelligeyrkesfag.Ulikhetenemellomavviklingav
eksameninnenforsammeutdanningsprogram,for eksempeli Vg2KEMeller Vg2
byggteknikk, fremstårsomuheldige.

I et fylkeeksaminereselevenei småoppgaverfra samtligeyrkesfagi programmet,for eksempelskal
elevenepåVg2KEMplanleggeoggjennomførearbeidsoppgaverbådei taktekker-, blikkenslager- og
rørleggerfaget.Oppgaveneblir sværtsmå,og for å forberedeelevenetil denneeksamenmå
undervisningengjennomskoleåretinnrettesmot alletre yrkene.Opplæringendreiersegi for liten
gradom eleveneseget yrkesvalgogresultatetblir at elevenei for liten grader yrkesforberedt.

I et annetfylkegjennomføreseksamenvedat elevenei forkant aveksamentrekkerhvilketyrkede
skaleksamineresi. Enelevkantrekketaktekkerfag, mensnestetrekkerrørleggerfaget.Dersom
beggeelevenefor eksempelhar bestemtsegfor å bli rørleggereogharhatt prosjekttil fordypningi
rørleggerfaget, fører dennetrekkfag-eksamentil et urettferdig resultatfor elevene.Elevensom
trekker taktekkerfagfår ikkeanledningtil å bli eksaminerti det yrket han/hun utdannersegtil, ogtil
å prøvesi det han/hun kan.

I et tredje fylkekaneleveneselvbestemmehvilketyrkedeskaleksamineresi.

FRBAmenerat det til trossfor bredeutdanningsprogram,vil værenaturligå la eleveneksamineresi
det yrkehan/hunskalutdannesegtil - eller at han/hunselvvelgeryrke.Eksamenvil dermed
gjenspeile innholdeti bådefellesprogramfagogprosjekttil fordypninggjennomheleVg2.
Eksamensresultatenevil kunnegiet "riktigere" uttrykk for eleveneskompetansei yrkesfaget,og
lærebedriftenvil hastørreanledningtil å leggetilrette for engodovergangmellomskoleogbedrift.
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2.9 Standardisering av kunn skapsnivå

ForFRBAer det megetviktigat fag- ogsvenneprøvergjennomføresslikat det støtter måletom en
nasjonalstandardi utdanningen. Detvil siat allekandidatergjennomførerdensammeavsluttende
eksamen,uansetthvilket løputdanningener gjennomførti. Detvil siat 0+4,1+3,2+2,2+2,5,
voksenlærlingerogpraksiskandidatergjennomførerdensammeavsluttendeeksamen.I dag
gjennomføresteorieksamen for praksiskandidater, for lærlinger i særløpsfagogfor lærlinger i
opplæringsløp0+4 og1+3. Det er kun lærlinger i 2+2-løpsomikkegjennomføreren teoretiskprøving
i forbindelsemed fag- eller svenneprøven. Det er etter rådetsoppfatningmegetviktigat alle
kandidatenegjennomførerdensammeyrkesteoretiskeprøven.

FRBAmenerat det er behovfor å innføreensentralgittteoretiskprøvefor allesomskalta fag- eller
svennebrevinnenet lærefag.Rådethar i tidligererådsperiodergitt innspillpådette til
Utdanningsdirektoratet,og foreslodet igjeni brevdatert 19.11.2013(sevedlegg1). Vihar ikke
mottatt noesvarfra Utdanningsdirektoratetennå.

3. Fagspesifikke saker

I dette kapittelet vil vi senærmerepåutviklingstrekkogproblemstillingersomangårenkeltfageller
grupperavfagsomhørertil utdanningsprogrammet.

3.1 Treindustrifagene

Treindustrifageneomfatter Vg2treteknikk– limtreproduksjonsfaget,trelastfaget,trevare- og
bygginnredningsfaget.

3.1.1 Vurderinger og utgangspunkt for endringsforslag

Statistikkoversøkingtil skoleoginngåttelærekontraktervisertilbakegang.Tilbakegangener i sterk
kontrasttil bransjensuttalte behov.

Somvi harvist til tidligere,er rekrutteringhovedutfordringeni næringeni dag.Rekrutteringentil
treindustrifagenegårheller ikkebra,ogvi menerat dette er denstørsteutfordringen
treindustrifageneståroverfor.Stemningeni bedriftenekjennetegnesavskepsisog lave
forventninger.Selvi skogfylkeneHedmarkogOpplander rekrutteringentil trefagenedårlig.

Derrekrutteringener god,har vi opplæringskontorsomjobbergodtmedsynliggjøringavfagene.
Søkningener stabilslikestederogtilbudenepåskolenebestår.

Deter mangeårsakertil at ungdomikkevelgertreindustrifagenei dag.Eksempler:

• Fageneer splittet på flere utdanningsprogram.Endel avdemer lite kjent.
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• Tilbudenefinnesikkeoveralt.Mangeeleverønskerikkeå flytte ogbo påhybel.

Limtrefageter et eksempelpået fagsomslitermedrekrutteringen.BedriftenMoelven,somper i dag
står for opplæringenavde flestelærlingenei limtrefaget,kunnetatt inn langtflere.

Rekrutteringsutfordringeneskyldesdelsat tilbudet innenyrkesfagharvokst.Enrekkenyefaghar
kommettil ogblitt konkurrentertil trefagene.Konkurransenom søkerneer størrei dagenndenvar
for 15 år siden.

Bransjenhar tallfestetdet fremtidige behovet for faglærtarbeidskrafti treindustrifagene. Talleneer
gjengitt i tabell5.

Tabell5: Antatt årlig rekrutteringsbehovi treindustrifagene

Fag Antatt årlig rekrutteringsbehov– antall nye fagarbeidere
Limtreproduksjonsfaget ca.2
Trelastfaget ca.10
Trevare- ogbygginnredningsfaget ca.50

Rådetkjennerikketil endringeri bedriftsstruktureller lignendesomhar fått eller kanfå betydning
for treindustrifagene.Skogener en naturressursi Norge,ogdet vil fortsatt væreaktueltå avvirke
skog,ogbearbeidedette råstoffet.Behovetfor sagbrukogtrelastfagvil bestå.Produksjonavdører,
vinduer,trapper, innredningerogmøblervil det fortsatt værebehovfor, selvom vi påenkelteav
disseområdeneopplever enøkendeimport. Treetsmiljøegenskaper,ogøkt fokuspåkortreiste
byggevarertaler for en fortsatt satsingi Norge

Mangenorskebedrifter innentreindustrienhar et høyt teknologisknivå,ogklarerå produsere
rasjoneltogeffektivt. Deter en forutsetning for å stå i mot konkurransenfra lavkostland,ogdet gjør
det ogsåviktigå satsepågodefagarbeidere.

Statsbyggogandrebyggherrerhar satt størrefokuspåbrukavtre i sinebyggeprosjekter.Dette
gjøresgrunnettreetsmiljøegenskaper.

FRBAer ikkegjort kjent medendringeri internasjonalerammebetingelsersomhar fått eller kanfå
betydningfor treindustrifagene.

3.1.2 Endringsforslag

På det nåværendetidspunktserikkerådet behovfor å etablerenyefaginnenfortreindustri. Rådet
serimidlertid behovfor å gjennomføreendringeri eksisterendefag.

FRBAvil arbeidevideremedet forslagom endringi formålet i læreplaneni Vg3trevare- og
bygginnredningsfaget.

Rådetønskerogsåå jobbevideremedet forslagom å endreopplæringsordningeni limtrefagetfra
2+2-modell til et særløpmedett år i skoleogtre årslæretid i bedrift. Vi vil vurderedet grundigi
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forbindelsemeddenbredestrukturdebatten.Formåletmeddenforeslåtteendringener å bedre
rekrutteringen. Deviktigstekunnskapeneelevenefår medsegfra Vg1, er matematikk.

En0+4-ordningkanværeet alternativtil 1+3. Nordanharprøvdut dette med4 nyelærlingerårlig,og
hardermed16 lærlingeri bedriften til enhvertid. Bedriftensamarbeidertett meddenlokaleskolen,
ogdeleravopplæringengjennomføresi klasseromslignendeopplegg.Bedriftenhar hatt ventelistepå
ungdommersomvil inn i dette systemet.Opplæringenfungerergodt fordi denforegårpåer ett sted
ogi enstor bedrift.

Pådet nåværendetidspunktserikkerådet behovfor å leggenednoenavtreindustrifagene.Via
UtdanningsdirektoratetharBNLimidlertid gjort rådetoppmerksompået endringsbehov. BNLhar i
brevtil direktoratet foreslåttå slåsammensnekkerfagenei utdanningsprogrammenebygg- og
anleggsteknikkogdesignoghåndverk(sevedlegg2). FRBAharvurdert forslagetslikdet gårfrem i
brevfra BNL,oggir sintilslutning. FRBAhar i densammenhengvurdert innspillfra Oslo
SnekkermesterlaugogMorten Hjort (sevedlegg3 og4).

3.2 Anleggsfagene

Anleggsfagomfatter Vg2anleggsteknikk,sominneholderfølgendelærefag:

• anleggsmaskinførerfaget
• asfaltfaget
• banemontørfaget
• fjell- ogbergverksfaget
• vei- oganleggsfaget

3.2.1 Vurderinger og utgangspunkt for endringsforslag

Bådebransjensegneerfaringerogtilgjengeligstatistikkviserat det er en megetgodutviklingi
søkningentil Vg2 anleggsteknikk,samti antall lærekontraktersomblir tegnet innenforfageneunder
anleggsteknikk.Dennepositiveutviklingenhar forsterket segetter innføringenavKunnskapsløftet.
Men ogsåi anleggsbransjener det er i dagstort behovfor fagfolkpåallenivåer,fra fagarbeideretil
fagskoleingeniører ogtil ingeniører.

Denstørsteutfordringenvi per i dagståroverfor er at enstor del av primærsøkerne(ca.29prosent)
til Vg2 anleggsteknikkikkefår innvilgetsitt førstevalg.Detteer ikketilfredsstillendefor en bransje
sommanglerlærlinger, ogsomstår klar til å ta imot demsomlærlingeretter Vg2 anleggsteknikk.I
2013 er det 828primærsøkeretil Vg2 anleggsteknikk.28 Det finnesper i dager ca.590skoleplasser.29

Fra ogmedhøsten2014er kryssløpfra Vg1TIPtil Vg2anleggsteknikkgjeldende.Hvormangesomvil
benyttesegavdet tilbudet, er vi usikrepå.Vi tror imidlertid at dette vil kunnegienendastørre
søkningtil Vg2anleggsteknikkogendaflere somdaikkefår sitt førstevalg.

28 Kilde:Udirsstatistikkover søkeretil videregåendeskole2013-2014(vedleggtil bestillingenfra Utdanningsdirektoratetav18.april 2013)
29 Kilde:MEFsoversiktoverVG2anleggsteknikkskolerogelevplasseri Norgefor skoleåret2013-2014
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RådgivendeIngeniørersForening(RIF)utarbeidet i 2010rapportenStateof the Nation. Rapporten
tydeliggjordeet vedlikeholdsettersleppåmer enn800milliarderkronerinnenfor infrastruktur, og
dokumenterteat offentligebyggoganleggikkeklarerå møtefremtidensutfordringerhvis
myndighetenefortsetter å drifte, vedlikeholdeog investeresomi dag.Hovedkonklusjoneni
oppdateringavtendenseni RIFsStateof the Nation2011er at myndighetenesbevilgningerikkegir
forventederesultater, ognorskebyggoganleggfortsatt har et vedlikeholdsettersleppåover800
milliarderkroner.

Kapitlene5-8 i rapportenfra 2010tar for segriks- ogfylkesveier,kommunaleveier,vannforsynings-
ogavløpsanlegg.Nårdet gjelderriks-, fylkes- ogkommunaleveierer konklusjonenat det er behov
for kompetansehevinginnendrift ogvedlikeholdavvei. Forvannforsynings- ogavløpsanlegger
konklusjonenat det er mangelpå fagfolkogbehovfor økt rekrutteringavfagarbeidere,
fagskoleteknikereog ingeniører.Somde skriverpås.54 i rapporten:Deterstort behovfor
rekrutteringav VA-personell.Eldrebølgenslårtil for fullt innenVA-sektoren
i løpetav5 år.

RIFforberederenny Stateof the Nation i 2014.Temaerfor 2014-utgavenvil værekommunal
bygningsmasseogeffektenavklimaendringene.Devil igjenogsåsepåområdenesomble
gjennomgåtti 2010.30

Dethar i desisteåreneværtogdet er signalerfor fremtidensomtyder påenvidereogøkt satsing
innenforsamferdselssektoren,ogogsåvann- ogavløpssektoren.Detteer arbeidsområdersomi stor
gradgjøresavanleggsbransjensbedrifter.Detvil derfor væreet økendebehov for fagarbeidereog
arbeidskrafttil bransjeni årenefremover.Med det antallskoleplassersomi dagtilbys,er det et
underskuddpålærlingertil bedrifteneogdette vil økedrastiskdersomikkeskoletilbudetøkesmed
flere skoleplasser.

Viharsett ogseren endringi arbeidsområdersomblant annetskyldesendringeri Statensvegvesen.
Arbeidsområdet«Drift ogvedlikehold»somStatensvegvesentidligeregjennomførtei egenregi,er
nåetter omorganiseringenet områdesomi stor gradutføresavanleggsentreprenører.
Arbeidsområdeter dessutenblitt et fagfeltdet er behovfor enutdanninginnen.Deter per i dag
ingenav læreplaneneinnenanleggsfagenesomdekkerdette arbeidsområdetskompetansefeltgodt
nok.Deter derfor behovfor at fagfeltetstyrkes innendenvideregåendeopplæringen.

Med bakgrunni deendringervi erfarer innenklima,serman at kompetansebehovetinnenvannog
avløper i endring,samtspesifikasjonskravtil utførelsegir behovfor en bedrekompetanseblant
fagarbeidere,ingeniørerogprosjekterende.

Vi serat det tas i bruknyemetoderogny teknologii størregradinnenV/A-delen, for eksempel
NoDigogStyrtboring.

Vierfarerat en del størrebedrifter somgjennomførerskiftordningerpåstørreanleggikkesersegi
standtil å ta inn utplasseringseleveri prosjekttil fordypning,dadisseikkekandeltapåheleskiftet

30 Kilde:RådgivendeIngeniørersForening:Stateof the Nation.Rapportener tilgjengeligher:
http://www.rif.no/images/Files/State%20of%20the%20Nation_RIF_22032010.pdf
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grunnettidsrammeni skiftordningen.Dettegjørat bedriftenmåha flere personertil å følgede
enkelteelever,noesommedførerfor storeulemperfor bedriftene.Dettemåkunneløsesviaen
dispensasjon, slik restaurantfagetvisstnokhar.

Erfaringermedutenlandskeentreprenørerogarbeidstakereer at dissegårpåen laveretimelønnsats
ennde norskeinnenforsammefagfelt/nivå.Særliger dette gjeldendeinnenfortunneldriving.De
norskefagarbeiderne(fjell ogbergverk,oganleggsmaskinførere)harenhøykompetanseog lønnes
oftest etter akkordprinsipper.Deflesteavdeutenlandskefirmaenelønneretter minstelønnssatsene
i overenskomstene.Lønnsforskjelleneblir ut fra dette vesentlige,ogkompetansekantape for lave
lønninger.

Vi kjennerper i dagikketil endringeri nasjonallovgivningog/eller nyemyndighetskravsomvil få
betydningfor anleggsfagenei nærfremtid.

3.2.2 Endringsforslag

Viserbehovfor en justeringavvei- oganleggsfaget,sett i sammenhengmed
anleggsmaskinførerfaget.Deter i bransjenønskeom enbedrekompetanseinnenfordrift og
vedlikeholdavvei, i tilleggtil VA(vannogavløp).Dessutener vegteknologiunderutvikling, ogdet vil
gi behovfor justeringeravlæreplanmål.Vi serbehovfor opprettelseavet egetVA-fag
(anleggsrørlegger). Deter ogsåflere andrefaggruppersomønskersitt fagsomegetfagbrev, bl.a.
bedrifter somsetteroppveirekkverk.FRBAmåvurderedesøknadenesomkommerinn.

Detteer innspillfra bransjen/bedriftenepå fagområdersomikkeer ivaretatt nok innendagens
tilbud. DeinvolverteorganisasjonerMEF,EBAogNAFvil værei enprosessfremoverfor å sehvordan
dette kangjøresoghvilkejusteringersommågjøres.Organisasjonenevil sepåhvasomkangjøres
vedå endreeksisterendelæreplaner,oghvasomkunkanløsesvedå etablerenyelærefag.FRBAvil
løfte disseproblemstillingeneinn i denkommendestrukturdebatten.

Rådetser behovfor å gjennomføreendringeri enkelteanleggsfag.Vi serblant annetbehovfor
endringav læreplanervei- oganleggsfagetfor å ivaretabedrenyearbeidsområder/teknologi
innenforeksisterendefag.

BNLønskeren endringfra dagens2+2modell,til envekslingsmodelli et 1+3løp.Elevenegårførste
år påskole,mednoeutplasseringi bedrift. Detegnerlærekontraktfør sommeren,ogvekslermellom
skoleogpraksisi bedrift de tre nesteårene.MEFserikkebehovfor å endredagens2+2modell for
anleggsfagene.Detteer basertpåmedlemsbedriftenesønskerogkapasitet medhensyntil
antall/alderogHMS-utfordringerknyttet til brukavmasseforflyttingsmaskiner.

MEFvisertil at dagensregelverkgir muligheterfor fleksibilitet fra 0+4 til 2+2ogsomderfor vil kunne
ivaretaeleversønskerom enmer direkteutdanningmot lærefagetdersommanharbestemtsegfor
dette i tidlig. Dessutenharmanet begrensetantall ”skoleplasser/kompetansesenter”somveden
annenmodellenn2+2vil kunnebli kvalitetsredusert,samtgi utfordringerfor elevermedlang
reisevei.
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Peri dagserikkerådet behovfor å leggenednoenavanleggsfagene.

3.3 Øvrige fag

Øvrigefagomfatter:

• Vg2byggteknikk(betongfaget,murerfaget,stillasbyggerfagetog tømrerfaget)
• Vg2KEM(rørleggerfaget,taktekkerfagetogventilasjons- ogblikkenslagerfaget)
• Vg2overflateteknikk(industrimalerfaget,malerfagetogrenholdsoperatørfaget)
• særløpene(feierfaget, glassfaget, isolatørfaget, steinfaget)

3.3.1 Vurderinger og utgangspunkt for endringsforslag

Byggteknikk: Søkningentil murerfagetgårdramatiskned. Hovedårsakentil dette er den
markedsmessige utviklingen i byggenæringen.Bedriftenesieropp fastansatteogbaserersegi stadig
størregradpåinnleie. Dablir det vanskeligereå rekruttere ungdomtil murerutdanningen.

Endel lærefager i praksisblitt voksenlærefagogpraksiskandidatfag.Taktekkerfageter ett av
eksemplene.Endel bedrifter i næringenseri tilleggut til å foretrekkevoksnelærlingerfremfor
ungdom. Tømrerfagetog rørleggerfageter to fagsomhar relativt mangevoksenlærlinger.

Feierfageter et særløpsfagoghar hatt stabilsøkermassemedlærlinger,voksenlærlingerog
praksiskandidater(ca.40– 60 stk.pr år).Deter noenflere voksenlærlingerogpraksiskandidaterenn
lærlinger.

Fageter i stor gradpregetavfastsatteforskrifter innenbrannvernlovgivningen.Deter i dagstørre
fokuspågenerellbrannforebyggendeinformasjon/tilsyni boliger/leiligheteri tilleggtil fyringsanlegg.
NOU2012:4TrygghjemmeogBrannstudien- Fremtidensbrann- og redningsvesenstiller kravtil
brannvesenetom å hasterkerefokuspåbrannforebyggendearbeidogtiltak. Feierfageter enviktig
ressursinnenfordenneutviklingen.Detsammegjeldermiljø ogenergiinnenfyringsanlegg.
Fremtidens feier vil i størregradbenytteny teknologifor å kunnedokumenterearbeidetog ikke
minst for å kunneinformereogkommuniseremedbrukerne.Fremtidensfeierevil ogsåmøtestørre
kravtil godeskriftligeogmuntligeformuleringsevner.Læreplanensomi dagforeliggertar høydefor
disseendringene.

Feierfagethar utarbeidetnasjonalsvenneprøve,oppgavetekstogvurderingskriterier,slikat prøvene
somavholdesi stor gradliggerpåsammelinje. Dettehar tidligereværten utfordring, menhar
forbedret fagetsfagligekvalitet.

Teoretiskundervisningskjeri dagvedto skoler,OleVigvideregåendeskolei Nord-Trøndelagog
Norgesbrannskolei Nordland.Deflestebenytter Norgesbrannskole.Vedå samleundervisningener
mansikretbedrekompetansepålærekrefteneogmanfår samletutdanningskompetansen.
Feierfageter avhengigavå hanasjonaltutdanningssenter.
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Pågrunnavat feierfageter et lite, passersærløpsordningenmegetbraoger noesommå
videreføres.Deter ingengodegrunnertil å gjøreendringeri feierfaget,mendet er avgjørendeat
fagethar fellesnasjonalskoleogsåi fremtiden.

Pådet nåværendetidspunktkjennerikkerådet til endringeri bedriftsstrukturoglignendesomhar
fått eller kanfå betydningfor deøvrigefagene.Avteknologiskenyvinningersomhar fått betydning
for fagene,vil vi spesielttrekkefrem BIMogLean.Rådetkjennerikketil endringeri nasjonal
lovgivningog/eller nyemyndighetskravsomhar fått eller kanfå betydning for fagene. Vi kjenner
heller ikketil endringeri internasjonalerammebetingelsersomhar fått eller kanfå betydningfor
fagene.

3.3.2 Endringsforslag

Rådetharper nå ikkedrøftet behovfor nyefag,menrådet kjennertil at det kommerforslagom
opprettelseavnyefagogendringeravstruktur.

Rådetvil foreslåen navneendring.Navnetklima,energiogmiljø (KEM) misvisende.Vi vil ta opp dette
igjeni denbredestrukturdebatten.

Pådet nåværendetidspunktserikkerådetbehovfor å leggenednoenavfagenei kategorien”øvrige
fag”. Vi serheller ikkeandreendringsbehov.
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4. Veien videre

I dette kapittelet vil vi oppsummereforslagenesomer lanserti de foregåendekapitlene.

Tabell6: Oppsummering– fellesproblemstillingersområdet vil jobbevideremed

Problemstilling/tema Tiltak31

Sviktenderekrutteringog for lav
gjennomføring

• rekruttering:etablerebedreordningerfor voksneog innføre
et praksiskandidatløft

Mangelpålæreplasser • følgeopp intensjonenei Samfunnskontrakten
• hevelærlingtilskuddetslikat det tilsvarertilskuddetskolene

får
• brukelærlingklausulvedoffentligeinnkjøpogleggeenstreng

tolkningtil grunn(for eksempelkreveat oppdragstaker(så
langtdet er mulig)skalha lærlingertilknyttet det aktuelle
prosjektet,ogat alleunderleverandørerskalha lærlinger)

Arbeidsinnvandringogøktbruk
avinnleie

• gi arbeidsinnvandreretilbud om norskopplæringogev.annen
utdanningpåbakgrunnaven realkompetansevurdering

• brukelærlingklausulvedoffentligeinnkjøp(brukenavinnleid
arbeidskraftkanendeopp medå ødeleggelærlingordningen.
Kravom at tilbyderskalværelærebedriftvil motvirkeenslik
utvikling)

Tilbudettil voksenlærlinger,
praksiskandidaterogufaglærte
er ikkegodt nok

• etablerebedreordningerfor voksneog innføreet
praksiskandidatløft

TAF • etablereflere TAF-klasser
• etablere5-årigTAF-løp
• etablereflere vekslingsforsøkinnenforgitte rammer(basert

påerfaringenevi nåhøster)

Lærekrefter • stille kravom at lærereskalhagodkjentfagutdanningi fagene
deunderviseri

• småfag:samlefagmiljøenei nasjonale/regionale
læringssentre

Forskjelleri vurderingspraksis • etablereennasjonalstandardfor vurderingavfag- og
svenneprøver

Standardiseringav
kunnskapsnivå

• innførefellesteoretiskprøvefor allesomskalta fag- eller
svennebrevinnenet lærefag

31
ForeløpigeforslagFRBAvil jobbevideremedogeventueltfremmepået seneretidspunkt.
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Tabell7: Oppsummering– fagspesifikkesakersområdet vil jobbe videremed

Problemstilling/sak Tiltak32

Bygginnredningsfaget • endreformålet i læreplaneni Vg3
trevare- ogbygginnredningsfaget

Rekrutteringentil limtrefageter ikkegodnok. • endreopplæringsordningeni limtrefaget
fra 2+2til 1+3-ordning

Anleggsbransjenetterspørenbedrekompetanse
innenfordrift ogvedlikeholdavvei, i tilleggtil
VA(vannogavløp).

• etablereet egetVA-fag
(anleggsrørlegger)

Utviklingeni vegteknologi • justerelæreplanmål

Flerefagområderinnenforanleggønskeregne
fagbrevinnensinefelt

• vurderesøknaderetter hvert somde
foreligger

Navnettil Vg2klima,energiogmiljø (KEM)er
misvisende

• endrenavnpåVg2KEM,fjerneordet
klima.Programområdetbørhete energi
ogmiljø

32 ForeløpigeforslagFRBAvil jobbevideremedogeventueltfremmepået seneretidspunkt.



26



27

Vedlegg

Vedlegg1: Brevfra FRBAtil Udir om teorieksamen
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Vedlegg2: Forslagfra BNLom å slåsammensnekkerfagenei BAogDH
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Vedlegg3: Brevfra OsloSnekkermesterlaug
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Vedlegg4: Brevfra Morten Hjort

Forslag om sammenslåing av snekkerfagene i utdanningsprogrammene Bygg - og
anleggsteknikk (BA) og Design og håndverk (DH)

Jeg er gjort kjent med BNL’s brev av 12.juli 2013 til Utdanningsdirektoratet der man krever
sammenslåing av snekkerfagene Møbelsnekker og Trevare- og bygginnredningssnekker til et nytt fag
med tittel Trevare- og møbelsnekker.

En slik sammenslåing er meget uheldig og vil gå ut over læringen om tradisjonelle løsninger utført
med tradisjonelt verktøy – læring som er helt grunnleggende i Møbelsnekkerfaget.

Dette er å gå et langt skritt tilbake!

Før R-94 hadde vi mange skoler med snekkerverksteder for undervisning i snekkerfag, og skolene
tilpasset i stor grad undervisningen til behovet i distriktet rundt skolen. På Elvebakken videregående i
Oslo var undervisningen delt i Møbelsnekker, Innredningssnekker og Maskinsnekker. Elevene gikk i
samme klasse, men hadde forskjellig læring i praktisk utføring av faget. Skolen førte frem til
svennebrev spesifisert for det enkelte fag og svenneprøven ble bedømt av egne prøvenemnder for de
enkelte fagene.

Under R-94 ble dette slått sammen til et fag, Trevare- og møbelsnekkerfaget. Lærerne ble usikre på
hva de skulle legge vekt på i undervisningen og fagfeltet ble så bredt at det ble vanskelig for elevene å
forstå hva de holdt på med. Vi fikk uendelige diskusjoner i fagmiljøene om hva man skulle legge vekt
på i undervisningen og det var klare tegn på at forståelsen for grunnleggende
sammensetningsmetoder, tradisjonelle løsninger og opplæring og bruk av tradisjonelt snekkerverktøy
ble tilsidesatt.

Man kan si mye om Kunnskapsløftet, men at Møbelsnekkerfaget havnet i DH, Trevare- og
bygginnredningsfaget kom i BA og Industrisnekker ble lagt til TIP, førte igjen til at fagene ble synlige,
lærerne kunne konsentrere seg om ett fag og elevene forstå hva de holder på med.

Skoleverkstedene

Mange av skolene med snekkerverksteder ble Kunst og håndverksskoler og skolene så først og fremst
sitt ansvar å undervise i Møbelsnekkerfaget. Men også på skoler med BA i tillegg til DH fortsatte man
med Møbelsnekkerutdanning i Vg2 uten å ha tilbud i Vg2 Treteknikk parallelt. Årsaken kan være flere,
men det er tydelig at man fra bransjehold ikke har hatt noe godt samarbeid med BA avdelingene på
skolene for å få disse til å se sitt ansvar i å rekruttere til Vg2 Treteknikk. Også skolene med BA uten
snekkerverksteder har et ansvar for å gi elevene innføring i Treteknikk og samarbeide med skoler som
har verksted. Samarbeidet BA på Nesbru videregående med Design og trearbeid på Rud er et godt
eksempel på at dette går bra.

Oslo Snekkermesterlaug har hatt flere møter med bransjeforeningen Norsk Trevare om bistand til å
gjøre BA skolene i Oslo og Akershus oppmerksom på muligheten til å samarbeide med de skolene
som hadde verksteder. Tilsynelatende ble intet gjort.

I perioden med Kunnskapsløftet har vi mistet flere fine skoleverksteder som Ås, Greåker, Lunde
m/flere, og nå spøker det kanskje for Lena. Når jeg søker på skolene får jeg opplyst at Lena har DH og
TIP, de har også tilbud i Vg2 Design og trearbeid og Vg2 Industriell møbelproduksjon. Tidligere har de
også hatt tilbud i Vg2 Treteknikk. Når jeg søker på Gjøvik videregående finner jeg at skolen har både
BA og DH, og de har tilbud i Vg2 Treteknikk, men det nevnes ingen ting om Vg2 Design og trearbeid
som kunne gått parallelt med Treteknikk. Hvis noe skal gjøres, er det å få skolene til å se mulighetene
det må legges vekt på.
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Gauldal skole har DH, BA og TIP, men har også ungdomstrinnet. Skoleverkstedet ble kun benyttet til
DH elevene og lærerne var fortvilet over dårlig kontakt med bransjen da jeg var innom i februar i år.
Etter noen e-poster til personer som burde vært opptatt av skolen ser det nå heldigvis ut til at det er
blitt et samarbeid om fortsatt drift hvor bedriftene er kommet mer med og tilbudet utvides til å omfatte
Treteknikk. Dette viser at det nytter, bare man er villig til å samarbeide. I 2001 var det fem skoler med
snekkerfag i Trøndelagsfylkene, i dag er Gauldal den eneste. Og det var nære på der også. Nordenfor
Gauldal har vi ingen snekkerskoler så vidt jeg vet.

Mitt håp er at fagene må samarbeide om opplæringen, men behold sine spesialiteter. Det må være
opp til skolene å vurdere ensrettet praktisk utdanning i skoleløpet, eller om man skal ha separate
grupper innenfor klassen for de elevene som vet hvilket fag de ønsker å ende opp i. Mitt ønske er det
sistnevnte.

Å slå sammen fagene under BA vil føre til at snekkerverkstedene på DH skolene legges ned.

Søkningen til fagene

Å slå fagene sammen til et fag under BA vil føre til at fokus på snekkerfag under DH og søkerne herfra
blir borte. Når jeg leser at mer enn 90% av elevene på BA er gutter, vil vi kanskje få en halv jente pr.
år inn i fagene. Ved å beholde Møbelsnekkerfaget under DH vil andelen jenter bli betydelig større.

Avsnitt fem om overlapp i fagene.

I brevet legges det vekt på at fagene i sterk grad overlapper hverandre. Hvis vi leser under vilbli.no
under Trevaresnekker kommer det frem at faget i dag i stor grad utføres maskinelt og at datakunnskap
er viktig. Det legges vekt på at det ikke lenger er et håndverksfag. Ved å lese tilsvarende informasjon
om møbelsnekkerfaget kommer det raskt frem at vi her snakker om et håndverksfag der individuell
tilpasning og vurdering er viktige elementer. Det kommer også frem at man arbeider med finerte
arbeider og tilpassing av beslag.

Altså to vidt forskjellige fag i enden av utdanningsløpet. Mye felles verktøy og utstyr, stor forskjell i
prosess og utførelse.

At skolene i Vg2 ikke har lagt stor vekt på forskjellene må den enkelte skole og lærer stå ansvarlig for,
spesialiseringen kommer i bedriften. Men jo mer kandidatene er forberedt allerede i skoleløpet, desto
mer får de ut av verkstedopplæringen. Og ikke minst, jo mer de er tilpasset læreplassen, dess ivrigere
blir bedriftene på å ha dem som lærlinger.

Vi må heller ikke glemme at Vg2 Design og trearbeid fører videre til Tredreier-, Treskjærer- og
Orgelbyggerfagene.

Samtidig fører Vg2 Treteknikk videre til Trelastfaget og Limtreproduksjonsfaget. Dette er fag som
ytterligere forsterker forskjellene. Hvordan BNL tenker å løse dette er overhodet i berørt i brevet.

Hva med de mer spesielle skolene. Vi har Østfold Møbelsnekkerskole på Mysen som har Vg1 DH,
men benytter dette til møbelsnekkerutdanning fra dag en. Mange av elevene er voksne og flere fra
denne skolen har gått videre og endt opp på Carl Malmstens snekkerskole i Stockholm som i dag er et
universitetsstudie. Vi har også Hjerleid videregående på Dovre som underviser i treskjæring. Hvilken
plass tenker BNL seg for disse skolene.

Avsnitt seks om NM på Lillestrøm – Problemstillingen satt på hodet.

Brevet kan gi utrykk for at oppgavene under NM var så like at de kunne vært utført under et felles fag.
Dette er å sette sannheten opp ned.
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Sannheten er at oppgavekomiteen med et medlem fra hvert fag – Trevare-, Møbel og Industrisnekker
– hadde som intensjon å forsøke å lage en felles oppgave inneholdende elementer fra de tre fagene
slik at kandidatene måtte tilpasse seg de ukjente øvelsene fra de andre fagene. Det viste seg raskt at
det ikke var mulig å bli enige om en slik oppgave. Vi laget derfor hver vår oppgave tilpasset eget fag.
Imidlertid var vi påmeldt konkurransen som et fag og utarbeidet derfor et poengsystem vi mente vi
kunne stå inne for for å kåre vinnerne. Altså fagene har mye felles, men ulikhetene er så store at de
må betraktes som separate fag.

Denne ulikheten kom enda bedre frem da det på evalueringsmøtet etter NM ble besluttet at vinneren
av NM, en trevaresnekker skulle delta i WorldSkill Competition i Leipzig sist sommer.
Trevaresnekkerfaget i Norge assosierer seg med faget Joinery i utlandet. I faget ser man på
kunnskapen om- og utførelsen av tradisjonelle sammensetninger som meget viktig. Vår kandidat
hadde svært lite kjennskap til dette da treningen frem til konkurransen kom i gang i februar. Altså har
trevaresnekkerfaget i Norge gått så langt i retning av store maskiner i stedet for håndverktøyet at det
ikke lenger er noe håndverksfag, og således umulig kan slåes sammen med Møbelsnekkerfaget.
Møbelsnekkerfaget i Norge har for øvrig ganske nøyaktig samme fagbeskrivelse som faget
Cabinetmaking i WorldSkills.

Hva er det behov for fremover

På seminar Løfte Håndverket på Voss i oktober ble det klart at det i tiden fremover vil være et stort
behov for håndverkere med kunnskap om tradisjonelle løsninger og bruk av det skarpe håndverktøyet.
Trevaresnekkerfaget er ikke lenger det rette faget til restaurering av vinduer og dører, eller listverk og
innredninger når det skal utføres i tråd med Riksantikvarens krav. Da må vi ha den allsidige
møbelsnekker.

Konklusjon

Behold fagene som de er, men intensiver samarbeidet om en felles utdanning i skoleløpet.
Skoleverksteder er enkle å avvikle, men meget vanskelig å få bevilgninger til å bygge opp. De må
derfor søkes benyttet der de er.

Med vennlig hilsen

Morten Hiorth

Møbelsnekker
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