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Referat - konstituerende rådsmøte i Faglig råd for naturbruk (FRNA) 
 
 

Tid:  Mandag 18. september kl 12.30 - 15.301 

   

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm 

 

 

Part Tilstede Forfall 

Arb. giver Inger Johanne Sveen, Spekter 

Bjørn Lauritzen, MEF 

Øyvind Haram, Sjømat Norge  

Espen Lynghaug, NHO Mat og drikke  

 

Arb.taker Arvid Eikeland, Fellesforbundet 

Audun Stautland, Norges Fiskarlag 

Astrid Mikalsen, Norsk 

sjømannsforbund 

 

Ped. pers Trine Merethe Paulsen, Utdanningsforbundet 

Knut-Eirik Svendsen, Skolenes landsforbund 

Bjarte Haugland, Skolenes landsforbund 

(vara) 

Henning Bratthammer, 

Utdanningsforbundet 

Annen org. Inger Anita Smuk, Norske Reindrifsamers 

Landsforbund 

 

KS Bodil Onsaker Berg, KS 

Ove Austmo, KS 

Vibeke Dyrvik, KS (vara) 

 

Elevrepr. Eivind Yrjan Stamnes, Elevorganisasjonen 

(vara) 

Molly Gibson, 

Elevorganisasjonen 

Sekretariat

/Udir 

Ragnhild Skarholt Bølviken (fagansvarlig for 

rådet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Felles program for alle faglige råd fra kl 9.30-11.30, lunsj kl 11.30-12.30. 
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DAGSORDEN  

 

1.4.17 Velkommen og introduksjonsrunde  

 Velkommen ved fagansvarlig for Faglig råd for naturbruk, Ragnhild Skarholt Bølviken 

 Presentasjonsrunde  

 

2.4.17 Konstituering av rådet 

Valg av leder, nestleder og medlem i arbeidsutvalget (AU).  

Vedtak:  

Arvid Eikeland ble valgt til rådsleder, Espen Lynghaug ble valgt som nestleder 1 og Trine Merethe 

Paulsen valgt som nestleder 2. Leder og nestleder 1 bytter etter to år/halvveis i 

oppnevningsperioden, slik at nestleder 1 da blir rådsleder.  

 

 

3.4.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: 

Godkjent 

 

 

4.4.17 Gjennomgang av mandat for faglige råd og retningslinjene 

Fagansvarlig for FRNA gjennomgikk mandat og retningslinjer for faglige råd. Mandatet var vedlagt 

innkallingen og finnes også her: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-

opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/  

 

Vedtak:  

FRNA tar saken til orientering. 

 

 

5.4.17 Informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregning 

Fra 1. januar 2017 skal alle reiseregninger leveres elektronisk. Fagansvarlig for rådet ga en kort 

orientering om dette.  

 

Vedlagt innkallingen var et dokument som beskriver prosedyren for innsending av reiseregninger.  

 

Fagansvarlig samlet inn skjema for bruk av bil/taxi fra rådsmedlemmer som har behov for dette.  

 

Vedtak:  

FRNA tar saken til orientering.  

 

 

6.4.17 Planlegging av rådets arbeid  

Orientering om rådets arbeid og status 

Arvid Eikeland, som også var rådsleder i forrige oppnevningsperiode, ga en orientering om status 

for rådets arbeid, basert på FRNAs rapport for oppnevningsperioden 2012-2017 og 

utviklingsredegjørelsen 2015/2016. 

 

Rådet har i hovedsak jobbet med problemstillinger og forslag knyttet til tilbudsstruktur og 

læreplaner. Mye av arbeidet har hatt sitt utgangspunkt i bestillinger fra Udir/KD. Rådet har også 

besvart mange høringer. Rådet har primært konsentrerte seg om tilbudsstruktur og læreplaner. 

Oppsummert har rådet vært særlig opptatt av følgende saker, som også må følges opp videre:  

 forsøket med 2+2-modell tett  

 rekruttering til utdanningsprogram for naturbruk, og har diskutert om det bør søkes Udir 

om forskning på dette feltet – «Hvem utdanning vi for?» 

 hovslagerfaget og et nytt fag i utdanningsprogrammet; dyrefag – avventer beslutning 

etter høring om tilbudsstrukturen  

 grenseoppgang til nærliggende utdanningsprogram, eks. når det gjelder reiseliv, 

restaurant og matfag 
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 læreplanene i fiske og fangst og akvakultur, spesielt i forhold til sertifikater  

 

Drøfting av arbeidsoppgaver i rådet 

Sekretariatet ønsker at de faglige rådene allerede nå 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.  

 

Rådet kom med innspill til AU:  

 Når det gjelder ev. forskning på hva utdanningsprogram for naturbruk utdanner til – se i 

samanheng med fagarbeiderundersøkelsen og skoleporten 

 Det grønne skiftet vil bli viktig i det videre arbeidet, og i den forbindelse også teknologi  

 Til neste fylkesbesøk:  

o Rådet bør vurdere å dra til Lofoten/Vesterålen. Det er mye interessant å se i 

området, eksempelvis besøksanlegg, kobling mot turisme, fiske, jordbruk og 

reindrift 

o Rådet bør tilstrebe seg å få innspill og møte elever og lærlinger på fylkesbesøket  

Vedtak:  

Rådet tar Eikelands presentasjon til orientering. AU tar med seg innspillene fra rådet i arbeid med 

plan for det videre rådsarbeidet.  

 

 

7.4.17 Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, 

praksisbrevprøve og kompetanseprøve 

 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven §§ 3-48 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. 

Direktoratet foreslår både endringer i innhold og struktur. Det foreslås også noen 

endringer i del VI om dokumentasjon. Enkelte endringer gjøres også i kapittel. 4 om 

voksne og i forskrift til friskoleloven. 

 

Høringsdokumentene finner dere her: 

 

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

 

Utdanningsdirektoratet har selv tatt initiativ til å revidere bestemmelsene i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag-, svenne- og kompetanseprøven. Med unntak av 

enkelte små tilføyelser, har disse bestemmelsene ikke vært endret siden 2009, og 

tilbakemeldinger fra skolesektoren og bedrifter viser at det er behov for å foreta visse 

endringer. Formålet med revisjonen er å endre de bestemmelsene som ikke fungerer etter 

sin hensikt, og bidra til å gjøre bestemmelsene i delkapittelet tydeligere og enklere.  

 

I prosessen har direktoratet involvert fylkesmenn, fylkeskommuner og faglige råd. De har 

kommet med synspunkter på hva som bør og ikke bør endres i dagens bestemmelser. 

Disse innspillene har, sammen med direktoratets egne erfaringer, utgjort grunnlaget for 

forslagene til endring. 

 

Sekretariatet anbefaler at de faglige rådene vurderer de foreslåtte endring i 

bestemmelsene og avgir høringssvar.  

 

Høringsfrist er 16. oktober 2017. 

 

 

Trine Merethe Paulsen innledet til saken. Rådet ga deretter innspill og diskuterte ulike aspekter 

ved høringen, deriblant:  

 Oppmelding til prøven 

 Prøvenemda  

 Prøvens innhold og omfang  
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 Krav til bestått  

Vedtak:  

AU lager et utkast til høringssvar, som sendes på høring i rådet.  

 

 

8.4.17 Henvendelse fra Norges hovslagerforening  

FRNA har mottatt en bekymring fra Norges Hovslagerforening (NHF) vedrørende en prøvenemd i 

hovslagerfaget. Arvid Eikeland presenterte saken. Kort oppsummert handler saken om uenigheter 

om hva som skal prøves ved fagprøven i hovslagerfaget: må kandidatene prøves i smiing?  

 

Det kan synes som uenigheten handler om ulik tolkning av læreplanen og i syn på tradisjon vs. 

nye arbeidsmetoder/-oppgaver.  

Vedtak:  

Arvid Eikeland og Bodil Onsaker Bergtar et møte med hovslagerforeninga.  

 

 

9.4.17 Referansegruppe for forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner  

FRNA har fra 2015 hatt en referansegruppe for forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner. 

Referansegruppa har følgende mandat:  

 

1. Referansegruppa skal følge forsøket tett. Gruppa skal ha tilgang til dokumentasjon og 

rapporter som er av viktighet for framdrift og evaluering av forsøket, herunder kunne 

delta på prosjektets nettverkssamlinger 

2. Referansegruppa kan, i samråd med Utdanningsdirektoratet gis anledning til, under 

forsøket, å følge opp de fylker/kommuner som deltar i forsøket.  

3. Referansegruppa forholder seg til UDIR under forsøket, og skal gis mulighet til å komme 

med råd og innspill underveis 

4. Referansegruppa skal gi innspill på kriteriene for evalueringen av forsøket 

5. Referansegruppa skal selv, og gjennom FRNA, være en ressurs for forskerne som skal 

foreta evalueringen av forsøket 

6. Referansegruppa skal underveis rapportere til FRNA 

 

Følgende personer var medlem i referansegruppa i forrige oppnevningsperiode:  

 Arvid Eikeland, Fellesforbundet 

 Petter Nilsen, NHO Mat og Drikke 

 Bodil Onsaker Berg, KS 

 Inge Johanne Sveen, Spekter 

 Trine Merethe Paulsen, Utdanningsforbundet 

 

Vedtak:  

Referansegruppa for forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner videreføres. Espen 

Lynghaug tar Petter Nilsens plass.   

 

 

10.4.17 Observatør i rådet 

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

 

Rådet hadde følgende innspill:  

 Aktuelle observatører er Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og 

fiskeridepartementet 
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 AU har tidligere hatt halvårlige møter med Landbruks- og matdepartementet – det må 

vurderes om dette skal videreføres, ev. om AU også skal ha (faste) møter med Nærings- 

og fiskeridepartementet 

 Det må vurderes om det er mest hensiktsmessig med faste observatører eller deltakelse 

på enkelte rådsmøter 

Vedtak:  

AU drøfter saken på neste AU-møte.  

 

 

11.4.17 Eventuelt 

 

11.4.17a Invitere læreplanavdeling i Udir til neste rådsmøte  

Arvid Eikeland foreslo at rådet inviterer noen fra Avdeling for læreplanutvikling i Udir til neste 

rådsmøte.  

Vedtak:  

Avdeling for læreplanutvikling i Udir inviteres til neste rådsmøte i FRNA  

 

11.4.17b Invitasjon til NOKUT-konferanse om godkjenningsordningen for 

utenlandsk fag- og yrkesopplæring 

Arbeidsutvalgene i de faglige rådene er invitert til en konferanse om godkjenningsordningen for 

utenlandsk fag- og yrkesopplæring.  

 

Espen Lynghaug og Trine Merethe Paulsen kan ikke delta på konferansen.  

Vedtak:  

Eivind Yrjan Stamnes, Bodil Onsaker Berg og Arvid Eikeland stiller på konferansen. 

 

11.4.17c Orientering om status «havbrukstekniker»  

Øyvind Haram orienterte kort om status for det potensielt nye lærefaget «havbrukstekniker». 

Initiativet kommer fra Ytre Namdal. Kort om bakgrunnen:  

 

 Veksten i havbruk skjer i all hovedsak i leverandørindustrien 

 Læreplanene i akvakulturfaget er ikke tilpassa nye krav til teknologi  

 For å få den rette kompetansen i dag, må kandidatene først ta fagbrev og deretter to år 

opplæring i etterkant  

 Inntrykket så langt er at mange bedrifter er positive til et nytt lærefag  

Vedtak:  

Saken settes opp på neste rådsmøte. Øyvind Haram utarbeider et kort notat til neste møte.  

 

11.4.17d Stipendordning for elever på yrkesfag 

Eivind Yrjan Stamnes orienterte om at Elevorganisasjonen nå ønsker at Udir/KD skal utrede 

hvordan utgiftene til elever på yrkesfag er. Dette ble sist kartlagt i 2009.   

 

Det kom innspill om at dette er en sak som bør spilles inn til Samarbeidrådet for yrkesopplæring 

(SRY).  

Vedtak:  

AU tar med seg saken i det videre arbeidet.  
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