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Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Mandag 18. september 2017 kl. 12.30 til 15.30.  

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm. Nesgata 1 Lillestrøm 

 

Felles oppnevningskonferanse fra kl. 9.30-12.30 

 

Medlem 

 

Representerer 

Jørgen Leegaard BNL 

Thomas Norland BNL 

Terje Eikevold MEF 

Anne Jensen NHO Service 

Rune Berg YS 

Hege Skulstad Espe Fellesforbundet (LO) 

Marie Slåen Granøien Fellesforbundet (LO) 

Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsfor. 

Terje Larsen Utdanningsforbundet 

Inge Rasmussen Utdanningsforbundet 

Marit Lensjø Skolenes Landsforbund 

Ola Ivar Eikebø KS 

Turid Borud KS 

Live Tronstad Elevorganisasjonen 

 
Varaer 

Caroline Khourty Nilsen 

Kari Silsand Wilsgård 

Hilde Karin Flotoft 

Thore Sveum 

Jarle Kristoffersen 

Knut Birger Andersen 

Harald Braathen 

Anita Paula Johansen 

Susanne Ramsland 

Petter Høglund 

Matz Antonsen 

Jessie Strand Fagervoll 

Arne Aulstad 

 

Fra Utdanningsdirektoratet  

 

BNL 

BNL 

MEF 

KS 

Fagforbundet (LO) 

Fellesforbundet (LO) 

Fellesforbundet (LO) 

Norsk Arbeidsmandsfor. 

Utdanningsforbundet 

Utdanningsforbundet 

Skolenes Landsforbund 

KS 

KS 

Mari Bakke Ingebrigtsen Avdeling for fag- og yrkesopplæring  

  

  

Forfall registreres i møtet 
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Dagsorden: 
 
51-17 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Presentasjonsrunde av medlemmer og varaer 

 

Sekretariatet innleder 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

52-17 Godkjenne referatet fra møtet 10. august 2017 

 

Referatene ligger på: https://fagligerad.no/frba/ 

 

Sekretariatet innleder. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

53-17 Konstituering av faglig råd 

I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder, nestleder og 

en representant til arbeidsutvalget. 

 

Mellom kl. 13-14 vil en fotograf komme rundt for å ta bilde av leder og nestleder, vi 

anbefaler en 10 minutters benstrekk i den forbindelse.  

 
Sekretariatet innleder. 

 
Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

54-17 Behov for observatører 

Noen av de faglige rådene har tidligere hatt observatør(er) til faglige råd. Observatører 

kan være representanter fra andre offentlige myndigheter. 

 

I den grad rådet ser at andre offentlige myndigheter kan bidra i rådets arbeid og belyse 

saker er det anledning for rådene å søke Utdanningsdirektoratet om å få oppnevne 

observatører. Søknaden må begrunnes. 

 
Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

55-17 Orienteringssaker: 

 
Gjennomgang av rådets mandat og retningslinjene for arbeidet 

De faglige rådene har fått nytt mandat for oppnevningsperioden 2017–2021. I tillegg er 

det utviklet nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet. Sekretariatet innleder. 

  
Vedlegg: 

 Retningslinjer for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), 

de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet 2017-2021. Mandat finner dere i 

kapittel 3. 

 

Høring om tilbudsstrukturen 

Rådet har levert høringsuttalelse. 

https://fagligerad.no/frba/
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Vedlegg: 

 Rådets høringsuttalelse 

Alle uttalelser kan leses her https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#131  

 

Boreriggoperatørfaget 

Rådet har sendt henstilling til Udir om at søknaden boreriggoperatørfaget som nytt 

lærefag blir behandlet som en egen sak, uavhengig av høringen 

og spørsmålet om fordypning. 

Vedlegg: 

 Brev til Udir 

 

Kort orientering om bestilling av reiser og innsending av elektroniske 

reiseregninger 

  

Møteplan 2017 

Rådsmøte  02.11.2017 

Rådsmøte  07.12.2017 
 

56-17 Planlegging av rådets arbeid  

Sekretariatet ønsker at de faglige rådene starter drøfting av viktige arbeidsoppgaver i 

tiden som kommer. Intensjonen med en slik drøfting er å utvikle en fremdriftsplan for de 

ulike arbeidsoppgavene og drøfte ansvarsområder blant medlemmene. 

 
Forslag til vedtak: 

Basert på innspillene i diskusjonen i diskusjonen arbeider arbeidsutvalget med en årsplan 

for arbeidet i rådet. 

 

57-17 Høring – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om fag- og 

svenneprøven. 

 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. Det foreslås blant 

annet: 

 Fag/svenneprøve skal kunne avlegges tre måneder FØR utløp av læretida (praksis 

i dag ved utløp av læretida, unntaksvis inntil to måneder før) 

 Prøven skal ikke kunne avlegges ETTER utløp av læretida hvis ikke kontrakten 

forlenges (praksis i dag ved utløp av læretida, unntaksvis innen to måneder etter 

fullført læretid) 

 Forslag om at kun ett medlem skal være til stede ved prøvestart (i dag begge 

medlemmene) 

 Unntak fra krav om bestått i inntil to fellesfag  

 Forenkling av bestemmelsene om prøvens innhold og omfang 

 Synliggjøring av at prøvestasjon unntaksvis kan benyttes som prøvested 

 Fjerne krav om at prøvenemndsmedlemmer skal ha «formell faglig kompetanse» 

(I dag stiller fylkeskommunene vanlig vis krav om fag- eller svennebrev) 

 

Høringsfrist er 16. oktober 2017 

Lenke: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133  

 

Etter vedtak i møte 10.8.17 skal AU legge frem utkast til høringssvar. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet slutter seg til AUs utkast til høringssvar. 

 

58-17 Sakkyndige for å vurdere utenlandsk utdanning i malerfaget og betongfaget 

NOKUT ønsker flere varaer til malerfaget og betongfaget.  

 

Betongfaget  

To engasjement er avsluttet. Asle Hermansen var sakkyndig og Sjur Martin Alvsåker var 

vara for Asle.  
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Per i dag er det kun to sakkyndige, og to varaer: 

 

Jan Petter Lyngstad Sakkyndig 

Jørn Sigmund Injar Sakkyndig 

 

John Morten Nesvåg 

vara for jørn Sigmund 

Injar 

Tor Øyvind Hokåsmoen 

Vara for Jan Petter 

Lyngstad 

  

Malerfaget  

Faglig råd kom i forrige runde med forslag til 2 personer. NOKUT fant selv den siste 

sakkyndige basert på Utdanningsdirektoratets register over fagpersoner.  

 

Vi har per i dag kun 3 sakkyndige i faget, og NOKUT ønsker minst 1 vara i faget.  

 

De tre NOKUT har i dag er følgende: 

Unni Bjerknes 

Marius Tønnessen 

Ingar Strand 

 

NOKUT skriver også at de skulle gjerne sett at faglig råd kunne gitt en tydeligere 

fordeling på hvem av de sakkyndige som representerer de ulike sidene av partssystemet. 

 

Vedlegg: Brev fra NOKUT 

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

59-17 Eventuelt 

 


