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Høringssvar – forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og 
yrkeskompetanse og innpassing i et nasjonalt kvalifikasjonsrammerverk for livslang læring 
 
Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til brev av 7. januar 2010, samt brev av 8. mars 
2010 hvor høringsfristen ble forlenget til 30. mars. Det vises videre til NHOs høringssvar av 
30. mars, og svaret fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk av samme dato. 
 
BNL slutter seg fullt ut til NHOs høringssvar. Vi vil med vårt høringssvar fylle ut bildet noe for 
de områder som er særdeles viktige for byggenæringen.  
 
Byggenæringen i Norge er den største fastlandsnæringen med ca 186 000 arbeidstakere i 
utførende sektor, samt ca 170 000 arbeidstakere i øvrig verdikjede innenfor bygg og anlegg. 
Næringen har et antatt behov for ca 10 000 nye arbeidstakere med fag- eller svennebrev 
hvert år, samt at næringen har hatt, og fortsatt har, behov for et stort innslag av utenlandsk 
arbeidskraft. 
 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk har gitt råd om at nivå 4 er riktig nivå for 
utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Videre har rådet i sitt vedtak sagt at det 
ikke bør utarbeides felles læringsutbyttebeskrivelser for alle de 9 utdanningsprogrammene. 
Det er etter rådets oppfatning for store forskjeller mellom fagene i de forskjellige 
utdannings-programmene til at dette vil gi riktig beskrivelse. BNL ønsker ikke å ha en 
oppfatning om hva som er korrekt nivå for andre utdanningsprogrammer. Hvert råd må 
beskrive eget program og fag innenfor det eller de nivåer de mener er riktig, men man bør i 
utgangpunktet ha samme nivå for fagene innfor ett og samme utdanningsprogram. 
 



Videre har byggenæringen, som også beskrevet i NHOs svar, de siste årene arbeidet aktivt 
med å få etablert et nasjonalt system for systematisk etter- og videreutdanning (EVU) for 
næringens arbeidstakere med fag- eller svennebrev. Et slikt system er viktig for å kunne 
møte de økte kompetansekravene samfunnet stiller til næringen. Det er nok å nevne 
passivhus, energisparing i eksisterende bygningsmasse og universell utforming.  
 
Næringen er derfor svært opptatt av hvor det livslange læringsperspektivet blir av i 
rammeverket, og hvordan realkompetanse (EVU utenfor dagens formelle utdanningssystem) 
vil kunne gi utteling innenfor EQF/NQF. For oss er det viktig med et system for 
kompetanseutvikling innenfor fagene for å ivareta de utfordringene som er nevnt ovenfor. 
En systematisk EVU med bakgrunn i det enkelte lærefaget med den hensikt å øke kunnskap 
for å løse komplekse utfordringer, må derfor etter vår oppfatning kunne bli kreditert 
innenfor et kvalifikasjonsrammeverk.  
 
Utenfor det formelle utdanningssystemet har vi i dag for eksempel de 3-årige 
håndverkstipendiatene hos Norsk Håndverksutvikling, som bygger på fag/svennebrev eller 
tilsvarende. Disse har etter vår vurdering et nivå tilsvarende bachelor etter endt periode. I 
det beskrevne systemet vil ikke stipendiatene komme over nivå 4, mens de etter 
beskrivelsene innenfor områdene kunnskap, ferdigheter og kompetanse burde ligge på nivå 
6 til 7. 
 
Det bør derfor etter vår omfatning drøftes om man kan ha et nasjonalt system med to 
stolper hvor man kan ivareta henholdsvis den yrkesfaglige og den akademiske karrieren. 
 
Til slutt vil også vi be om at videre utvikling av ECVET stilles i bero til man har hatt den 
prinsipielle debatten rundt EQF og NQF og implementeringen i Norge. 
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