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Dagsorden
1

Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte
Vedtak:
Rådet godkjenner dagsordenen og innkallingen.

2

Godkjenne referatet fra møtet 16. september 2013
Vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 16. september 2013.

3

Orienteringssaker
Høring: Forslag om endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og høyskoleloven
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i
opplæringsloven, privatskoleloven og høyskoleloven. Departementet foreslår blant
annet følgende endringer i lovene:
- Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket.
- Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om videregående opplæring i
inntil to år ekstra for elever med rett til særskilt språkopplæring.
- Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel.
- Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra
grunnopplæringen.
- Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til
videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser.
- Krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole (folkehøyskoleloven).
Høringen finner du her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-forslag-til-endringer-i-opplar-2.html?id=735267
Høringsfrist: 6. desember 2013.

4

CNC-maskineringsfaget
FRBA diskuterte CNC-saken 19.4.2013 og fattet følgende vedtak:
FRBA viser til vedtaket fra den felles arbeidsgruppen mellom FRBA og FRTIP om
CNC-faget. Rådet tar arbeidsgruppens anbefaling til etterretning og ber Udir om å
vurdere følgende:
•
•
•

Er det mulig å gjennomføre det arbeidsgruppen foreslår uten å endre
noe i læreplaner, forskrifter m.v?
Hvis ikke, kan Udir vedta de nødvendige endringene?
Vil eventuelle endringer åpne for innføringen av flere kryssløp?

FRBA vil behandle saken på nytt når Udir har tatt stilling til disse spørsmålene.
Bestillingen ble sendt til Udir, og i forkant av rådsmøtet 30.10.2013 mottok rådet et
notat om problemstillingene. Rådet diskuterte innholdet i notatet.
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Vedtak:
Rådet tar arbeidsgruppens anbefaling og notatet fra Udir til etterretning, og
forutsetter at Udir informerer fylkeskommunen om dette. Rådet oppfatter det slik at
det er greit å ta CNC-faget med utgangspunkt i tre. Kryssløpsspørsmålet vil rådet
behandle den dagen det eventuelt dukker opp et forslag om det.
5

Forslag fra BNL om trefagene
Udir har mottatt forslag fra BNL om å slå sammen møbelsnekkerfaget og trevareog bygginnredningsfaget til ett fag. Forslaget om navn på det nye faget er trevareog møbelsnekker. BNL foreslår at faget legges til utdanningsprogram for bygg- og
anleggsteknikk, og at det skal bygge på Vg2 treteknikk, men med
kryssløpsmuligheter fra utdanningsprogram for design og håndverk.
Udir har bedt FRBA om å behandle saken og gi en anbefaling.
Rådsmedlemmene ønsket at arbeidsgruppen som skriver om treindustrifagene i
utviklingsredegjørelsen, skal vurdere saken og gi en anbefaling.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte. Arbeidsgruppen som ser på treindustrifagene vil
vurdere saken og gjøre rede for sitt synspunkt i neste rådsmøte. Udir må sende et
saksfremlegg til treindustrigruppen som gruppemedlemmene kan bruke som
utgangspunkt for diskusjon.

6

Utviklingsredegjørelsen
FRBA har nedsatt fem arbeidsgrupper som skal levere innhold til
utviklingsredegjørelsen. Medlemmene i gruppene gjorde rede for fremdriften i
arbeidet.
1. Voksenlærlinger og praksiskandidater: Arbeidsgruppe 1 har definert
gruppene voksenlærlinger og praksiskandidater og sett på utfordringer
knyttet til bruken av ufaglærte arbeidstakere. Medlemmene ønsker at
offentlige innkjøpere skal stille kompetansekrav. Offentlige innkjøpere bør
også stille krav om at tilbydere skal ta opplæringsansvar ved å delta i
lærlingordningen. Innkjøpere må se mer på totalverdi enn totalkostnad. Det
må bli mer attraktivt å ta inn voksenlærlinger og tilskuddet må økes. Alder
skal ikke være en hindring. Gruppen har også tatt for seg livslang lærling og
fagskoletilbudet.
Jørgen Leegaard mener at vi må ha et nasjonalt senter som kan
realkompetansevurdere kandidater i samarbeid med partene. Han ønsker å
melde dette inn som et forslag i utviklingsredegjørelsen. Senteret skal tilby
realkompetansevurdering til ufaglærte og personer med utenlandsk
utdanning som må godkjennes i Norge.
2. Rekruttering av lærebedrifter: Arbeidsgruppe 2 har avholdt ett møte. BNL
har vedtatt å se på hvordan NHO-fellesskapet kan bli enig om en politikk for
bruk av lærlingklausul. Her må man ta hensyn til EUs regelverk. BNL har
vært i møte med FAD og presentert forslag til veileder for offentlige innkjøp.
BNL mener at virksomheter som skal påta seg oppdrag for det offentlige,
skal være lærebedrift og ta inn lærlinger dersom det er relevant. BNL
ønsker at det skal anses som kontraktsbrudd dersom det viser seg at en
oppdragstaker likevel ikke har lærlinger med i et gitt prosjekt, slik det er i
Nordsjøen.
3. treindustrifagene: Arbeidet er ikke påbegynt.
4. anleggsfagene: Både EBA og MEF er representert i arbeidsgruppe 4 + NAF
og Arbeidsmandsforbundet. De holder på å ferdigstille arbeidet, men de er
uenige om modell. EBA ønsker seg en 1+3-modell med veksling, mens MEF
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ønsker å beholde 2+2-modellen i anleggsfagene. Ellers er de enige om alle
sakene de har omtalt i sitt bidrag til utviklingsredegjørelsen.
5. øvrige fag: Arbeidsgruppe 5 har diskutert hvilken kompetanse Norge vil
behøve i fremtiden og hva som skal til for å gjøre fagopplæringen så god
som mulig. Gruppen presenterte et forslag til ny fagopplæringsmodell.
Annet: Leder og nestleder har diskutert muligheten for å innføre femårig TAF. Det
fireårige løpet er for hardt. Leder og nestleder mener at vi behøver en bredere
rekruttering til TAF og en bedre sammensetning i klassene.
Vedtak:
Gruppene jobber videre og ferdigstiller sine bidrag før rådsmøtet 10.12.2013.
Sekretær vil ta ansvaret for å sy sammen bidragene til en helhetlig rapport innen
31.12.2013.
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Møteplan
2013
Dato

Arrangement

10.12 kl. 13:00 – 20:00

Rådsmøte og juleavslutning

2014
Dato

Arrangement

5.2 kl. 10:00 – 15:00

Rådsmøte

9.4 kl. 10:00 – 15:00

Rådsmøte

11.6 kl. 13:00 – 20:00
8

Rådsmøte og sommeravslutning

Eventuelt
•

Jørgen Leegaard informerte om en kommende SRY-sak om partenes styring
over Vg3-læreplanen. I møtet vil NHO fremme forslag om nytt mandat. NHO
og BNL mener at partene skal ha avgjørende myndighet til å vedta struktur,
læreplaner mv. Partene jobber videre med et saksfremlegg.

•

Fred Arild Gyldenås spurte hvilke retningslinjer som gjelder når et medlem
ikke har anledning til å delta på rådsmøte. Sekretæren svarte at hun sender
ut innkalling til medlemmene, med kopi til vara. Medlemmene er selv
ansvarlige for å ta kontakt med sin vara dersom de ikke kan delta på møter
i FRBA. Sekretæren ønsker å beholde denne ordningen.

