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Referat fra rådsmøte 10. juni 2020 / FRNA  
 
 

Tid:  Onsdag 10. juni 2020 kl. 09.00 – 12.30 

Sted: Videokonferanse  

 

Part Tilstede Meldt forfall 

Arbeidsgiver Inger Johanne Sveen, Spekter 

Espen Lynghaug, NHO Mat og drikke  

Jørn Lileng, Skogbrukets landsforening 

 

 

Stine Akselsen, Sjømat 

Norge 

 

Arbeidstaker Arvid Eikeland, Fellesforbundet  

Audun Stautland, Norges Fiskarlag 

Erlend Hanssen, Norsk Sjømannsforbund 

 

 

Pedagogisk 

personell 

Bjørn Jensen, Skolenes landsforbund  

Henning Bratthammer, Utdanningsforbundet  

 

Terje Bolstad, 

Utdanningsforbundet 

Annen 

organisasjon 

 Inger Anita Smuk, 

Norske Reindriftsamers 

Landsforbund 

KS Arne Jostein Vestnor 

Bodil Onsaker Berg  

 

Elevrepresentant Martine Stavå, Elevorganisasjonen  

Sekretariat/Udir Jo Ulrik Lien, Utdanningsdirektoratet  

 

 

Dagsorden for møte 4, 2020 

 

1.4.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.4.20 Innspill til monitoreringssystem 

3.4.20 Kostnadsdrivere til læreplaner 

4.4.20  Dialogkonferanse 2021 

5.4.20 Arbeidsgruppe: Behov for fordypninger i Vg3 skogfaget 

6.4.20 Evalueringskonferanse for forsøk med 2+2-modell i landbruk og 

gartnernæring  

7.4.20 Brev fra Udir om avlysning av årets fylkesbesøk  
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DAGSORDEN  

 

1.4.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent 

 

2.4.20 Innspill til monitoreringssystem 

 

Utdanningsdirektoratet har besluttet å ta i bruk et nytt verktøy for visning av data. Verktøyet skal 

være en støtte i arbeidet med endringer i opplæringstilbudet for faglige råd, Udir og KD.   
  
Utdanningsdirektoratet ønsker tilbakemelding på hvilke indikatorer som er mest relevante til et 

verktøy for visning av data, og hvordan faglig råd ønsker å være involvert i den videre prosessen. 
 

Vedtak:  

 

Faglig råd mener at alle indikatorene som er lagt frem kan være nyttige. Statistikk over 

sysselsetting og videre utdanning (f.eks. fagskole) etter fullført fagbrev vil være mest relevant. 

Rådet ser også at det kan være behov for systematisering og fremstilling av forskning.  

 

Det er mye som ikke dekkes av statistikkgrunnlaget. Statistikken sier ikke noe om hvilken 

kompetanse det er behov for, og hvilke tiltak som bør iverksettes. Faglig råd ønsker å bli 

involvert i det videre arbeidet. Utdanningsdirektoratet kan legge det opp slik de finner det 

formålstjenlig.   

 

3.4.20 Kostnadsdrivere til læreplaner 

 

Kunnskapsdepartementet ønsker å orienteres om kostnadsdrivere før de nye læreplanene sendes 

på høring. Læreplangruppen i Vg2 fiske og fangst har lagt til en kostnadsdriver i læreplanen for 

dekke et behov for at fiskeren skal kunne tjenestegjøre som matros.  
 

«Fleire og fleire fiskefarty vert bygd som «kombinasjonsbåtar». Dette er farty som 

primært er fiskefarty, men som utanfor fiskesesong vert nytta til andre føremål som t.d. 

føringsfarty (brønnbåt, ensilasje mm), arbeidsbåt for oppdrettsnæringa, utleigd til 

Havforskingsinstituttet mm. Kravet frå Sjøfartsdirektoratet er då at fartya må ha doble 

fartssertifikat – både som fiskefarty og kommersielt farty (lastefarty). For tilsette i 

fagarbeidarstillingar på dekk på desse fartya (over 500 brt), vert det då krav om 

Ferdighetssertifikat matros.»   

 

 

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk mener at det ikke er behov for at sertifiseringen legges til Vg2. Det er 

snakk om veldig få fartøy, og behovet er spisset mot enkeltfartøy og enkeltrederier. I de 

unntakstilfeller der slik sertifisering er nødvendig kan det implementeres på Vg3, eller tolkes inn i 

eksisterende kompetansemål.  

 

4.4.20 Dialogkonferanse 2021 

 

De faglige rådene har mulighet til å avholde dialogkonferanser om temaer innenfor  

sitt utdanningsprogram. Arbeidsutvalget har foreslått at en dialogkonferanse i 2021 kan ta for seg 

et overordnet tema innenfor naturbruk.  

 

Vedtak: 
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Faglig råd for naturbruk vil avholde dialogkonferanse høsten 2021. Det overordnede temaet for 

konferansen vil være naturbruk sin rolle i det grønne skiftet.  

 

 

5.4.20 Arbeidsgruppe: Behov for fordypninger i Vg3 skogfaget 

 

Læreplanene i Vg3 skogfaget har i dag et mindre fokus på manuell hogst og utmarkskompetanse 

enn tidligere. På nåværende tidspunkt er det en del uklarheter knyttet til behovet for denne 

kompetansen. Det er ikke mange bedrifter, men det betyr på ingen måte at kompetansen ikke er 

viktig. Skogkultur og planting er fortsatt en manuell jobb, og kommer til å være det i mange år 

fremover. Det er vanskelig å rekruttere folk, og bedriftene importerer mye arbeidskraft fra 

utlandet.  Nettbransjen er en av flere aktører i linjeryddingen. Mye av arbeidet er omfattet av 

forskrifter, og arbeidet kan være farlig. Her bør det være et behov for kunnskap og kompetanse.  

 

Vedtak: 

Faglig råd for naturbruk nedsetter en arbeidsgruppe til å vurdere behovet for fordypninger i Vg3 

skogfaget. Arbeidsgruppen iverksetter arbeidet i oktober 2020, og leverer en anbefaling i løpet av 

våren 2021. Rådet tar sikte på å få på plass deltakere til rådsmøte 23. september. 

  

Deltakende organisasjoner:  

Skogbrukets landsforening (SL) 

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) 

Kommunesektorens organisasjon (KS) 

Fellesforbundet 

 

I første omgang vil det være behov for midler til ett oppstartsmøte og ett avslutningsmøte. Mye 

av korrespondansen kan foregå digitalt.  

 

Jørn Lileng (SL) begynner med en oversikt over aktuelle virksomheter som det kan være mulig å 

inkludere i arbeidet. Arbeidsgruppen vil også innhente noen erfaringer fra arbeidet med 

fordypninger i andre lærefag.  

 

6.4.20 Evalueringskonferanse for forsøk med 2+2-modell i landbruk og 

gartnernæring 

 

Evalueringen av forsøket med lærlingeordning i landbruk og gartnernæring publiseres i  

slutten av 2020. I den forbindelse foreslår arbeidsutvalget å avholde en konferanse med næring,  

skoler og fylkeskommuner.  

 

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk setter av 26. januar 2021 til en evalueringskonferanse.  

 

7.4.20 Brev fra Udir om avlysning av årets fylkesbesøk 

 

Utdanningsdirektoratet har besluttet at fylkesbesøkene i 2020 avlyses som følge av 

koronasituasjonen.  

 

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk utsetter fylkesbesøket til starten av 2021. Rådet vil avklare endelig dato i 

løpet av høsten.  
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