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Ad. sak RS 10/2016 – fylkesutvalgets møte 29. januar 2016
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Vestenfjelske avdeling, har søkt Utdanningsdirektoratet om
etablering av ny videregående skole etter friskoleloven – Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS (YBA).
I vedtak av 22. januar 2016 har Utdanningsdirektoratet avslått søknaden. Avslaget har i hovedsak sin
bakgrunn og begrunnelse i at Hordaland fylkeskommune, etter vedtak i fylkesutvalget, er negativ til
etableringen. Hordaland fylkeskommune hevder at «ei godkjenning vil ha negative konsekvensar for den
offentlege skulestrukturen».
EBA Vestenfjelske vil med dette be fylkesutvalget foreta fornyet behandling og fatte nytt vedtak i saken. Vi vil i
den anledning spesielt peke på følgende:
Søknaden om etablering av YBA er basert på at man på VG1 tilbyr undervisning for inntil 90 elever i Bygg- og
Anleggsteknikk. På VG2 begrenses tilbudet til å gjelde inntil 60 elever i Byggteknikk, som omfatter fagene
tømrer, betong, stillas og mur. For entreprenørbedriftene er det særlig viktig å få tilgang til flere kandidater
med utdannelse i betongfaget, og som etter denne kan få praktisk opplæring som lærlinger i bedriftene. En
kartlegging opplæringskontorene BYGGOPP Hordaland og BYGGOPP Sogn og Fjordane gjorde før nyttår
viser en manko på ca 100 betongfaglærlinger i godkjente opplæringsbedrifter i fylkene Hordaland/Sogn og
Fjordane/Møre og Romsdal . I tillegg kommer en tilsvarende manko på betongfaglærlinger til anlegg på
Vestlandet i prosjekter som drives av riksentreprenører. Bedriftene etterspør med andre ord et stort antall
lærlinger i betongfaget som de videregående skolene ikke klarer å levere. Dette behovet må de derfor dekke
på annen måte, i hovedsak ved innleie av arbeidskraft.
Årsaken til at de videregående skolene ikke klarer å tilfredsstille bedriftenes ønske og behov for
betongfaglærlinger er flere, men knytter seg ikke minst til mangelen på lærere med kompetanse i betongfag
på VG1. En kartlegging vi har gjort viser at det p.t. er tre – 3 – lærere med slik kompetanse på VG1 i de
videregående skolene i Hordaland. Ingen av disse arbeider på skoler i og rundt Bergen, som vil være det
primære området for rekruttering av elever til YBA.
Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er på høring. Det faglige rådet for bygg- og anleggsteknikk har bl.a. foreslått
at bygg- og anleggsfagene med virkning fra 2017 blir organisert etter den tidligere modellen med særløp etter
VG1. Organisasjonene for bygg- og anleggsnæringen, herunder Byggenæringens Landsforbund (BNL),
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Byggmesterforbundet er i utgangspunktet positive til dette,
og mener endringen kan bidra til styrking av kvaliteten i fagutdanningen. Med oppstart høsten 2017 vil tilbudet
på YBA bli tilpasset dette, og vi vil med bakgrunn i de nevnte behovene i bedriftene spesielt vektlegge
utdannelse i betongfaget. YBA vil således kunne bidra til å dekke et behov for lærlinger i et kjernefag for
entreprenørbedriftene, og slik bli et viktig og nødvendig supplement til den offentlige skolen – hvilket også har
vært lovgivers intensjon med å utvide godkjenningsgrunnlaget for friskoler til også å omfatte yrkesfag. Vi
påpeker for ordens skyld at søknaden er klarert med NHO (sentralt og regionalt), BNL og EBA sentralt, slik at
de uttalelser som har kommet fra lokale bransjeforeninger i Bergen om saken, utelukkende må stå for deres
egen regning.
Vi vil avslutningsvis igjen peke på at søkningen til VG1 Bygg- og Anleggsteknikk i Hordaland i 2015 økte ca
20 prosent fra året før. Med de konsekvenser det betydelige oljeprisfallet har hatt for oljerelatert virksomhet i
Hordaland, med tilhørende reduksjon i inntaket av lærlinger i denne industrien, må det forventes en ytterligere
vekst i søkningen til bygg og anlegg i 2016 og følgende år. Regjeringens nylig fremlagte lovforslag om at
offentlige byggherrer skal pålegge sine leverandører å benytte lærlinger i prosjektene, vil ytterligere bidra til å
gjøre bygg og anlegg til et attraktivt utdanningsvalg. Men skal man lykkes med styrke fagutdanningen på en
måte som faktisk svarer på næringens behov, må utdanningstilbudet styrkes vesentlig både kvantitativt og
kvalitativt. I dette bildet vil YBA være én aktør blant mange – men likevel en viktig og nødvendig aktør. Som
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bransjeorganisasjon med betydelig aktivitet og erfaring innen opplæring av lærlinger har EBA Vestenfjelske
de forutsetninger som skal til for å lykkes som skoleeier, i godt samspill med Hordaland fylkeskommune. YBA
vil på denne bakgrunn ikke ha negative, men tvert imot positive konsekvenser for den offentlige
skolestrukturen.
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