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Vår saksbehandler: Eirik Bertelsen, avdeling for 
rettferdsvederlag og fagopplæring  
      

Vår dato: 
05.10.2021 

Vår referanse:  
2021/95

 
 
 
 

Referat rådsmøte 6 -2021 
Faglig råd for teknologi- og industrifag 
Tid: torsdag 23.september kl. 09.00-13.00 
Sted: videomøte (teams) 
 
  
Deltakere 

Tone Belsby  Norsk Industri 
Hans Petter Bøe Rebo  Norsk Industri 
Vidar Strande  Norges Bilbransjeforbund 
Benedikte Abrahamsen Norsk olje og gass 
Evelyn Blom-Dahl NHO Sjøfart 
Kristian Ilner Fellesforbundet 
Cathrine Ulvøy   Fellesforbundet 
Håvard Galtestad  Yrkestrafikkforbundet 
Bendik Flomstad  Fagforbundet 
Ellen Møller  Skolenes Landsforbund  
Erik Lysenstøen  Utdanningsforbundet  
Liv Bertelsen  Utdanningsforbundet  
Tony Andre Hansen Voje  KS (skoleeier) 
Sissel Brusegård  KS (skoleeier) 
Carl Fredrik Nordstrand  Forsvaret (observatør) 

Fra Utdanningsdirektoratet 

Eirik Bertelsen Avdeling for rettferdsvederlag og 
fagopplæring 

Forfall 

Charlotte Dyrkorn  Industri Energi 
Nina B. Helland (vara) Industri Energi 
Gunnar Amland  Sjømannsforbundet 
Leif Aasum Spekter 
Jens Flakstad Vold Elevorganisasjonen 
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SAK 47-2021 STATISTIKK OG INFORMASJON OM UTDANNINGSPROGRAMMET 
SAK 48-2021 KONSTITUERING AV FRTEK 
SAK 49-2021 MØTEPLAN 2021-2022 
SAK 50-2021 INTERNE RUTINER I FRTEK OG INFORMASJON OM SKOLERING AV NYE 
MEDLEMMER 
SAK 51-2021 OPPNEVNING AV KLAGENEMNDER FOR BEHANDLING AV FAGLIGE KLAGER PÅ 
IKKE-BESTÅTTE FAG- OG SVENNEPRØVER 
SAK 52-2021 INNFØRING AV FORDYPNINGSOMRÅDER PÅ VG3 
SAK 53-2021 ORIENTERINGSSAKER 
SAK 54-2021 EVENTUELT 

 
 
Sak 44-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste   

Vedtak: FRTEK godkjente innkalling og saksliste. Flyttet sak 48.2021 om 
konstituering til etter sak 46.2021 gjennomgang av mandat.  

 

Sak 45-2021 Velkommen til ny oppnevningsperiode og presentasjon av 
medlemmer 
 
Velkommen til ny oppnevningsperiode! Kort presentasjonsrunde (bakgrunn og hvilke fag 
den enkelte representerer)  

Referat 

Kort presentasjonsrunde i FRTEK. Det er flere nye medlemmer FRTEK. Mange medlemmer 
fra forrige oppnevningsperiode er oppnevnt på nytt, men det er også flere nye medlemmer. 
Forsvaret er oppnevnt som observatør i FRTEK. Det var uklart hvilke rettigheter 
observatører har sammenlignet med medlemmer – se sak under eventuelt der dette blir 
problematisert.  

Vedtak: FRTEK tok saken til orientering. 
 
 
 
Sak 46-2021 Gjennomgang av mandat for de faglige rådene og 
retningslinjer for samarbeid mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet i oppnevningsperioden 2021-2025  
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Mandat og retningslinjer for samarbeid mellom SRY, de faglige rådene og Udir 2021-2025 
ettersendes. 
 

Vedtak: FRTEK tok saken til orientering. 
 
 

 
Sak 47-2021 Statistikk og informasjon om utdanningsprogrammet  
  
Fagansvarlig fra Utdanningsdirektoratet presenterer statistikk om utdanningsprogrammet 
med utgangspunkt Utdanningsdirektoratets statistikkbank og analysebrett for endringer i 
yrkesfagene.    
 
Referat 
Fagansvarlig presenterte Udirs kunnskapsgrunnlag om FRTEK. Forskning, statistikk og 
analyser om fagopplæring generelt og om TEK-utdanningsprogrammet er tilgjengelig for 
FRTEK. Det nye analysebrettet for yrkesfagene er et verktøy som gjør det lettere å raskt 
finne informasjon om utdanningsprogrammet. FRTEK ønsker ta i bruk analyseverktøy og 
Udirs kunnskapsgrunnlag (forskning, statistikk og analyser) aktivt i den kommende 
oppnevningsperioden. 
 
 

Vedtak: FRTEK tok presentasjonen til orientering, og ga uttrykk for at dette var 
verdifullt og i et fint format.  

 
 
 
Sak 48-2021 Konstituering av FRTEK 
 
I henhold til mandat for de faglige rådene og retningslinjer for samarbeid mellom SRY, de 
faglige rådene og Utdanningsdirektoratet 2021-2025 skal det faglige rådet konstituere seg 
selv.   
  
Det faglige rådene skal oppnevne en leder, en nestleder og et arbeidsutvalg (AU).    
  
Referat 
 
De faglige rådene konstituerer seg selv. Det er tradisjon for at arbeidsgiver- og 
arbeidstakersiden har leder- og nestledervervet, og at vervet byttes halvveis i 
oppnevningsperioden. Forrige periode 2017-2021 hadde Fellesforbundet ledervervet første 
halvdel, mens Norsk industri hadde vervet andre halvdel. Det ble vedtatt at Fellesforbundet 
og Norsk Industri skal ha leder- og nestledervervet i perioden 2021-2025.  
 
Kristian Ilner fra Fellesforbundet ble nominert fra arbeidstakersiden. Tone Belsby, fra Norsk 
Industri ble nominert fra arbeidsgiversiden. Fellesforbundet er leder i første periode, og 
avløses av Norsk Industri halvveis inn i perioden – se vedtak for informasjon.  
 
Arbeidsutvalget skal bestå av leder og nestleder. Det er tradisjon for å velge et AU-
medlem. Det har tidligere vært tradisjon at pedagogisk personell/KS (skoleeier) har AU-
medlem. Ellen Møller, representant fra Skolenes landsforbund, satt i forrige periode som 
AU-medlem. Ellen Møller ble valgt inn som AU-medlem i arbeidsutvalget.  
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Vedtak:  
 

• Faglig råd for teknologi- og industrifag valgte Kristian Ilner som leder av FRTEK for 
perioden september 2021- september 2023. Kristian Ilner velges som nestleder i 
perioden september 2023 – september 2025. 

• Faglig råd for teknologi- og industrifag velger Tone Belsby som nestleder for FRTEK 
for perioden september 2021-2023. Tone Belsby velges som leder i perioden 
september 2023 – september 2025. 

• Faglig råd for teknologi- og industrifag velger Ellen Møller som medlem i 
arbeidsutvalg for perioden 2021-2025.  

  
 
 
Sak 49-2021 Møteplan 2021-2022 
 
Referat 
 
Møteplan ble diskutert. Noen punkter fra diskusjonen: 

• i mandatet står det at de faglige rådene bestemmer selv møteform. FRTEK hadde i 
forrige oppnevningsperiode gode erfaringer med digitale møter. Det var enighet om 
at man også ønsker å gjennomføre rådsmøter med fysisk tilstedeværelse i neste 
periode, men at man avventer å beslutte forholdet mellom digitale/fysiske møter. 

• FRTEK besluttet å gjennomføre første rådsmøte 27. oktober digitalt, neste rådsmøte 
30. november fysisk i Udirs lokaler. I tilknytning til rådsmøtet legges det opp til 
middag etter møtet. 

• AU forbereder forslag til hvilke møter som skal gjennomføres fysisk/digitalt våren-
2022. 

• FRTEK ønsker å søke Udir om i løpet av 2022 å gjennomføre fylkesbesøk. 
 
Endelig møteplan: 
Rådsmøter 
Onsdag 27.10.2021 (digitalt) 
Tirsdag 30.11.2021 (fysisk) 
Onsdag 19.01.2022  
Onsdag 30.03.2022 
Onsdag 08.06.2022 

 
  

Vedtak: FRTEK vedtok endelig møteplan. 
 
Sak 50-2021 Interne rutiner i FRTEK og informasjon om skolering av nye 
medlemmer 
  
Fagansvarlig gir en kort orientering om:   

• Bruk av SharePoint  
• Bruk av Flyt-skjema 
• Seminar for nye medlemmer og varamedlemmer 9.november. 
• Reiseregninger   

 
  

Vedtak: FRTEK tok informasjon til orientering. 

https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/:w:/r/sites/sekretariat/Delte%20dokumenter/Arbeidsrom%20FR/Maler/Utkast_Mal_reiser%20og%20reiseregninger_SRY%20og%20FR.docx?d=w2a031140ecc74375a6bdb73b97e13459&csf=1&web=1&e=ogyg8u
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Sak 51-2021 Oppnevning av klagenemnder for behandling av faglige 
klager på ikke-beståtte fag- og svenneprøver 
 
Udir har fått inn en klage på ikke-bestått fagprøve i bilskadefaget. Udir ber derfor FRTEK 
om å innstille en klagenemd. Kandidater (lærlinger, elever og praksiskandidater) som ikke 
har bestått fag- eller svenneprøven har i henhold til opplæringsloven rett til å klage. Man 
kan klage på enten formelt eller faglig grunnlag. Klage på formelle feil behandles av 
fylkestinget, og klage på den faglige vurderingen behandles av faglige klagenemnder hvor 
Utdanningsdirektorat er klageinstansen. 

De faglige rådene skal fremme forslag til medlemmer i de faglige klagenemndene. 

Klagenemnda skal ha tre faste medlemmer hvorav to skal ha fagutdanning. 
Oppnevningsperioden er fire år. Utdanningsdirektoratet kan avgjøre hvem som skal være 
leder og nestleder. I tillegg til de faste medlemmene, skal det oppnevnes (personlige) 
varamedlemmer.  

Utdanningsdirektoratet ønsker i tillegg at det legges vekt på følgende forhold: 

• Medlemmene må være faglig kvalifisert og medlemmene som innstilles må sette seg 
inn i vg3 læreplanene for faget.  

• Det er ønskelig at medlemmene er yrkesaktive i faget 

• All saksgang foregår elektronisk så normalt god datakunnskap er ønskelig. 

Medlemmene som innstilles må være spurt og ha sagt seg villig til å påta seg vervet.  

Faglig råd sender sin innstilling til direktoratet.  

Innstillingen må inneholde:  

• Fag: 

• Medlem/vara 

• Partstilknyttning (statlig/arbeidgiver/arbeidstaker) 

• Navn 

• Privat postadresse 

• Mobil 

• Epost 

 

Udir tar den videre dialogen med medlemmene. 

 

Referat 

Vidar Strande, og Tony Andreas Voje og Kristian Ilner kontakter sine nettverk for å få 
forslag til medlemmer. Faglighet ble vurdert som viktig kriterium, og at tilhørighet til 
partene var mer underordnet i klagenemdene. AU fikk myndighet til å godkjenne endelig 
innstilling til klagenemd.  
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Vedtak: FRTEK vedtok oppfølging av henvendelse fra Udir om oppnevning av 
klagenemd. FRTEK vedtok at AU gir endelig klagenemdinnstilling til Udir. 

 

Sak 52-2021 Innføring av fordypningsområder på vg3  
 
Kunnskapsdepartementet besluttet i august at det kan søkes om å innføre læreplaner med 
fordypningsområder i flere lærefag. Departementet skriver i brevet til Udir at dette gjøres 
som et alternativ til splitting av lærefag, til sammenslåing av fag eller opprettelse av nye 
lærefag, og etter samme kriterier som de fastsatte fordypningslæreplanene.  

Vg3 industritekstilfaget, et fag i TEK-utdanningsprogrammet, har vært del av forsøket med 
å utvikle fordypingslæreplaner. Med departementets avgjørelse om etablering av 
fordypninger kunne også læreplanen fastsettes. 

Det ble gjennomført fastsettingsmøte den 10.september for vg3 industritekstilfaget. 
Kristian Iilner, representant fra AU deltok i fastsettingsmøtet. 

 

Vedtak: FRTEK tok informasjon til orientering. 

 

Sak 53-2021 Orienteringssaker 
 
Høring opplæringsloven 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova 
på høyring (lenke). Forslaget til ny opplæringslov er meint å erstatte dagens opplæringslov, 
og forslaga til endringar i friskolelova skal sikre god samanheng mellom dei to lovene. 
Forslaget til ny opplæringslov byggjer på utgreiinga frå opplæringslovutvalet (NOU 2019: 
23 Ny opplæringslov) og dei over 700 fråsegnene som kom inn til høyringa. I tillegg har 
departementet innarbeidd forslag til tiltak frå fleire tidlegare stortingsmeldingar. I forslaget 
til ny opplæringslov blir mykje frå den noverande lova vidareført, noko er tatt ut, og nokre 
nye reglar er tekne inn. Det er eit mål at den nye lova skal bli enda betre for elevane enn 
lova som gjeld i dag. Dette handlar både om rettar i lova og at lova skal vere enklare å 
finne fram i og å forstå. 

Høringsfrist: 20.12.2021 

 

SRY-webinar 29.september om Fremragende yrkeskompetanse, inkludering og 
kvalifisering 

Etter forslag fra SRY planlegger Utdanningsdirektoratet tre tematiske oppfølgings-
webinarer. Webinarene skal bevisstgjøre deltagerne på konkrete problemstillinger, og 
frembringe innspill til tiltak for å bedre inkludering og fremragende yrkeskompetanse i fag- 
og yrkesopplæringen  

Det første av tre Webinarer planlegges gjennomført med SRY og ledelsen i de ti faglige 
rådene 29. september 2021, Kl. 12.00 – 14.30.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-opplaringslov/id2868810/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210826
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Dette første Webinaret vil ta for seg temaene: 

 Arbeid med inkludering og kvalifisering versus fremragende 
yrkeskompetanse(excellence) i det europeiske utdanningssamarbeidet (Jens 
Bjønavold, Cedefop) 

 Norsk fag- og yrkesopplæring sett fra et forskningssynspunkt. Hvordan ivaretas 
arbeide med fremragende yrkeskompetanse? Hvilke tiltak kan iverksettes for å øke 
fokus på arbeidet? Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon 
v/ Torgeir Nyen og Johan Røed Steen, FAFO 

 Europeisk senter for fremragende yrkesutdanning (Center of Vocational Excellence) - 
Guri Kunna videregående skole orienterer om sitt arbeid med solid yrkesmessig 
utdanning i oppdrettsnæringen v/ Dag Willmann. 

 

Sak 54-2021 Eventuelt 
 

Uike forkortelser på utdanningsprogrammet i fylkeskommunene 

FRTEK har tidligere ønsket seg at Udir vedtar forkortelsen FRTEK på 
utdanningsprogrammet. Udir bruker i utgangspunktet ikke forkortelser, men bruker 
konsekvent TEK i de tilfellene de bruker forkortelser i dokumenter og i kommunikasjon 
utad. Til tross for dette har flere skoler adoptert TIF, istedenfor TEK som forkortelse. Det 
har vært en lang sak om navneendring, og FRTEK var frustrert over at forkortelsen har 
"gått fra TIP til TIF". Begge deler er utilgjengelig og ikke selv-forklarende. Dette var del av 
bakgrunnen til at Teknologi ble forslått som navn. 

FRTEK ønsker å følge denne saken videre. AU fikk i ansvar å legge en plan for videre 
oppfølging av temaet, og legge frem forslag til oppfølging.  

Industriprosjekt om batterisatsing 

Hans Petter Rebo ønsker å presentere et industriprosjekt knyttet til kompetansebehov for 
batterisatsing. Satsingen synliggjør viktigheten av at utdanningstilbudet holder tritt med 
utviklingen i bransjene. Det ble enighet om at temaet bør belyses nærmere i et av de 
kommende rådsmøtene. AU drøfter oppfølging av dette i kommende rådsmøter.  

Observatørrollen i FRTEK 

Forsvaret har rollen rolle som observatør i FRTEK. Fagansvarlig fra Udir var usikker på 
hvilke rettigheter observatør har sammenlignet med fullverdige medlemmer. Det var et 
ønske fra medlemmene i rådet at Forsvaret i sin rolle observatør skal kunne ha talerett i 
møtene. Fagansvarlig avklarer internt og orienterer FRTEK innen neste rådsmøte.  
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