
 

 

Årskonferanse FosFor 2012 

Park Inn Radisson Hotel - Gardermoen 

3. og 4. desember 

 

 

 

Den årlige konferansen i Fosfor for 2012 ble avviklet på 

Gardermoen 3.-4. desember. 

 

 

 

 

 



Konferansen ble åpnet av leder Åge Birger 

Hofseth. Han ønsket alle delegater, gjester 

og innledere velkommen og presenterte 

programmet for årskonferansen.  

Det formelle årsmøtet var berammet til kl. 

09.00 tirsdag 4. desember 2912. 

 

 

 

Program for Årsmøtet 2012  
 

Mandag 03.12.12 
 
1100 Registrering 
 
1130  Lunsj 
 
1230 Åpning av Årsmøtet v/ styreleder 
 
1235 Nytt om krav og godkjenninger i forhold til SDIR 
 v/ styret i FOSFOR 
 
1300 Status i Fagplanarbeidet innenfor Naturbruk 
 v/ Trine M. Paulsen, Faglig råd for Naturbruk 
 
1330 Ordskifte om fagplanarbeid 
 
1345 Beinstrekk 
 
1400 Om kvalitet og innhold i fagbrevsutdanninga Fiske og Fangst 
 v/ Jan Andersen, Norges Fiskarlag, Båteierseksjonen 
 
1430 Om status og innhold i fagbrevsutdanninga Fiske og Fangst 
 v/ Kjetil Kolbeinsen, leder NettOppFisk / Opplæringsktr. i Austevoll 
 
1500 Ordskifte om kvalitet og innhold i fagbrevutdanninga Fiske og Fangst 
 
1530 Pause med kaffe og kake 
 
1600 Status for ny sikkerhetsopplæring for fiskere 
 v/ Randi Marie L. Holtungen, Fiskeri- og Kystdep. 
  
1630 Sett Sjøbein, Status for prosjektet og aktuelle saker. 

v/ Lovise K. Otterlei, Sett Sjøbein 
 
1700 Utviklingsarbeid og praksisundervisning i akvakultur ved Frøya vgs. 
 v/ Bjørnar Johansen, Frøya vgs. 
 



1730 Spørsmål / Oppsummering dag 1 
 
1800 Programslutt  
 
1930 Middag 

 

 

 

Tirsdag 04.12.12 
 
0900 Årsmøte FOSFOR 
 - Årsmelding 
 - Regnskap 
 - Evt. uttaler fra Årsmøtet 
 - Valg 
 
1030 Erfaringsdeling / Nyhetsrunde fra skolene 
 - Om erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen v/ Å. B. Hofseth, Ålesund vgs. 
 - Meløy videregående skole – praksis fra samarbeid med næringslivet 
 -  
 
1130 Lunsj - Avreise 
 
 

Enkelte foredrag byttet av praktiske årsaker plass første dag. 

 

Deltakerliste: 

Trine Merethe Paulsen Faglig råd for Naturbruk 
Kjetil Kolbeinsvik NettOppFisk / Opplæringskontoret i Austevoll 
Randi Marie L. Holtungen Fiskeri- og kystdepartementet 
Kyrre Pettersen Frøya vgs. 

Robert Kløven Frøya vgs. 
Henry Furberg Frøya vgs. 
Bjørnar Johansen Frøya vgs. 
Åge Birger Hofseth FosFor / Ålesund vgs. 
John Arne Andersen FosFor / Nordkapp maritime fagskole /vgs 
Knut-Eirik Svendsen FosFor / Meløy vgs. avd. Inndyr 
Stian Lernes Sett Sjøbein 
Lovise Kvalsund Otterlei Sett Sjøbein 
Eivind Lillebø Herøy vgs. 
Janita Pettersen Senja Videregående Skole 
N N  Senja Videregående Skole 
Magnus Mathisen Rygjabø videregående skole 
Geir Holten Val videregående skole 
Gjert-Eirik Grande Ytre Namdal vgs. 
Håvard Njåstad Austevoll vgs./Austevoll maritime fagskule 
Helga T.Rabben Austevoll vgs./Austevoll maritime fagskule 



Jan Andersen Norges Fiskarlag, Båteierseksjonen 
Geir Kroknes Norges Fiskarlag, Båteierseksjonen 
Odd Lennart Blindheim Fiskerifaglig Opplæringsktr. i Møre og Romsdal 
Hallvard Aarø Fræna vgs. 
Liv Randi Arntzen Thorsø Opplæringskontoret i Sør-Fosen 
Leif Peder Jørgensen Skjervøy vgs. 
Nils Harald Alm Skjervøy vgs. 
Kenneth Eliassen-Winje Vest-Lofoten vgs./Lofoten Fagskole 
Arnfinn Hay Vest-Lofoten vgs./Lofoten Fagskole 
Kristin Haver Sevheim Fiskerifaglig oppl.ktr. for Rogaland og Skagerak-kysten 
Harald Grotle Opplæringsktr. for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fj. 
Camilla Kristensen Kunnskapssenteret i Gildeskål 

 

 

 

Mandag 3. desember 

Åge Birger Hofseth framla svar fra Sjøfartsdirektoratet på forhåndsstilte spørsmål om endringer i 

regelverket. Se plansjene på hjemmesiden: www.fosfor-skole.no    

 

 

http://www.fosfor-skole.no/


 Trine M. Paulsen, Faglig råd for Naturbruk hadde et grundig 

foredrag om status i Fagplanarbeidet innenfor Naturbruk 

Plansjene fra hennes foredrag finnes på hjemmesiden: 

www.fosfor-skole.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørnar Johansen, rektor ved Frøya 
videregående skole fortalte om 
utviklingsarbeid og praksisundervisning i 
akvakultur ved skolen. 
 

Hele foredraget finnes på hjemmesiden: 

www.fosfor-skole.no  

 

Her blir Bjørnar – i likhet med alle de andre 

innlederne – takket for framlegget, og gitt en 

pakke med klippfisk fra Sunnmøre. 

 

 

 

  

http://www.fosfor-skole.no/
http://www.fosfor-skole.no/


Om kvalitet og innhold i 
fagbrevsutdanninga Fiske og Fangst  
v/ Jan Andersen, Norges Fiskarlag, 
Båteierseksjonen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Om status og innhold i fagbrevsutdanningen Fiske og Fangst v/ Kjetil Kolbeinsen, leder 
NettOppFisk / Opplæringskontoret i Austevoll 

 
 
 

Om deltakerne seg i mellom ikke er helt enige i alt, har FosFor fisk nok til alle. 
 
 
 
 
Randi Marie L. Holtungen, Fiskeri- og 
Kystdepartementet fortalte deltakerne om status for 
ny sikkerhetsopplæring for fiskere 
Alle plansjene finnes på hjemmesiden: www.fosfor-
skole.no  

 
 

http://www.fosfor-skole.no/
http://www.fosfor-skole.no/


 
 

 
Lovise K. Otterlei fra Sett Sjøbein sammen med  Stian Lernes 
framla status for prosjektet og aktuelle saker organisasjonen 
hadde jobbet med siste året. 
Foredraget kan hentes på hjemmesiden: www.fosfor-skole.no  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oppsummering av faglige innlegg på konferansen 

 
 

Møtet slutt første dag. 
 

Felles middag kl. 20.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fosfor-skole.no/


Årsmøtet 2012 
 
Tirsdag 4. desember 2012 
 

 
 

Leder Åge Birger Hofseth ønsket velkommen til formelt årsmøte i FosFor. 

Innkalling ble enstemmig godkjent.  

Konstituering:  Åge Birger Hofseth ble valgt til å lede møtet. 

   John Arne Andersen ble valgt som møtereferent 
 
 



 

Følgende saker var til behandling: 

1 Årsmelding 

2 Regnskap og revisorberetning 

3 Uttalselser 

4 Valg 

Sakslisten ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 1 Årsmelding 

VEDTAK: 

Styrets årsmelding for 2012 tas til orientering. 

 

Behandling av årsmøtet: 

 Årsmeldingen fra styret ble framlagt skriftlig og gjennomgått av styrets leder. Ingen hadde 

merknader til meldingen. 

 

Årsmelding FosFor 2012 

__________________________________________________________________________________ 

Styret i FosFor har i 2012 har bestått av: 

 Åge Birger Hofseth, Ålesund videregående skole 

 Knut-Eirik Svendsen, Meløy videregående skole avd. Inndyr 

 John Arne Andersen, Nordkapp maritime og videregående skole 
 

Åge Birger Hofseth har vært styreleder, Knut-Eirik Svendsen nestleder og John Arne Andersen sekretær og 

økonomiansvarlig. 

Etter fullmakt fra årsmøtet 11.11.2011 konstituerte styret seg selv i første styremøte. 

___________________________________________________________________________ 

Siden årsmøtet i Rørvik 10. og 11. november 2011 har det vært avholdt 4 styremøter 

Av saker som har vært behandlet kan nevnes: 

 Konstituering av ledelse 
 



 Oppfølging av årsmøtevedtak – Styret etterlyste tilsvar på FosFor sin henvendelse i saken om 
rekrutteringskvoter og anmodet om tilbakemelding på departementet dadde tenkt å gjøre noe med 
saken 
 

 FosFor sin hjemmeside – ny hjemmeside er utviklet og klar til å tas i bruk. 
 

 Dialogkonferanse Faglig råd – naturbruk 3. mai i Oslo (deltakelse fra styret, innspill til rådet) 
 

 Årskonferansen for FosFor 2012 – sted og tid/tema  
 

 Kryssreferanseliste STCW A-VI/6-2 – styret i FosFor, sammen med Norges Fiskarlag og NettOppFisk 
gjorde en skriftlig henvendelse om endringer i læreplanene til fagbrev fiske og fangst, slik at disse blir 
likestilt med fagbrev matros, med tanke på inntak til fagskole nautikk. 
 

 Sertifikatkrav fagbrev FosFor - gjorde henvendelse til sjøfartsdirektoratet og ba om tilbakemelding på 
om hva som skal til for at fagbrev fiske og fangst skal ha være likestilt med fagbrev matros, når det 
gjelder videre utdanning mot maritime sertifikat. 
 

 Vedtektsendringer «Sett Sjøbein» - FosFor tok til etterretning endringer i organisasjonsmessig 
struktur og vedtekter i Sett Sjøbein. FosFor ønsket fortsatt å være kontaktledd for 
medlemsorganisasjonene med å delta i den nye opprettede referansegruppen som er opprettet. Erling 
Sandnes ble forespurt om han ville sitte i utvalget for FosFor. 
 

 Styret i FosFor var representert på årskonferansen til Maritimt utdanningsforum (MUF) på Kileferga 
19.-21.11.2012 med Åge Birger Hofseth og John Arne Andersen 

 
__________________________________________________________________________________ 

Styret registrerer endringer i praksis fra myndighetene ved årets tildeling av rekrutteringskvoter, noe som er i 

tråd med FosFor sin årsmøteuttalelse to foregående år. 

Styret ønsker å takke alle medlemmene og samarbeidspartnerne for et godt og konstruktivt samarbeid i året 

som er gått. 

 

Desember 2012 

 

Åge Birger Hofseth  Knut-Eirik Svendsen  John Arne Andersen  

Leder    Nestleiar   Referent/økonomi 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 2 Regnskap og revisjonsberetning 

VEDTAK: 

Regnskap for perioden desember 2011 – november 2012 godkjennes. 

Behandling av årsmøtet: 

Økonomiansvarlig i styret, John Arne Andersen, la fram regnskap for perioden, samt revisors 

beretning. 

Ingen merknad – enstemmig godkjent. 

 

John Arne Andersen la fram sitt siste regnskap som styremeldem på dette 

årsmøtet 

 

 

 

 

 

 

Sak 3  

Uttalelser 

Det var ikke kommet noen forslag til uttalelser fra FosFor dette året. 

Årmøtet diskuterte under denne saken flere forhold og anmodet styret å kontakte fylkeskommunens 

politiske ledelse, i egenskap av skoleeier, og sentral myndighter, der det uttykkes stor bekymring 

over utsyrrssiden ved utdanningene innen naturbruk, fiske og fansgst, samt akvakultur. Bekymringen 

gjelder både teknisk utstyr og fartøy til opplæring. Fartøy bør ha krav på seg til å ivareta 15 elever og 

være tilpasset nødvendig størrelse til den paksis som skal foregå. Styret bør vurdere kopi av 

henvendelsen(e) til Fiskarlag, Fiskebåt, FHL. 

 

Det ble videre signalisert at neste årsmøte bør avholdes på sentralt sted (som i år), mens i 2014 bør 

det legges til Frøya vgs. 



 

Sak 4 Valg 

VEDTAK: 

1 Nytt styremedlem for 2 år (ut 2014) - Stein Hugo Hansen, Rygjabø 

2 Nytt varemedlem tilstyret for 2 år (ut 2014) - Janita Pettesen, Senja  

 

Revisor:          Eldbjørg Ilstad   Rygjabø vgs 

Valgkomite:    Jimmy Tobiassen (leder) Meløy/Inndyr 

 Leif Peder Jørgensen Skjervøy 

 Hallvard Aarø  Fræna vgs 

 

Behandling av årsmøtet:  

Valgkomiteen la fra følgende forslag: 

Styremedlem:                 Stein Hugo Hansen Rygjabø (ut 2014 – velges for 2 år) 

Vara til styret:  Janita Pettesen  Senja (ut 2014 – velges for 2 år) 

Revisor:           Eldbjørg Ilstad   Rygjabø vgs 

Valgkomite:     Jimmy Tobiassen (leder)Meløy/Inndyr 

  Leif Peder Jørgensen Skjervøy 

  Hallvard Aarø  Fræna vgs 

 

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Årsmøtet ble avsluttet med at leder Åge Birger Hofseth takket John Arne Andersen ble takket for 

innsatsen i styret som nestleder, sekretær og økonomiansvarlig gjennom flere år. 

 

__________________________________ 

 



 

Etter årsmøtet: 

Fortsettelse av faglige innlegg på konferansen – erfaringsdeling fra skolene 

Åge Birger Hofseth la fram tilsynsrapport fra fylkesmannen ved Ålesund vgs vedr. lokalt arbeid med 

læreplaner og skolebasert vurdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut-Eirik Svendsen fortalte om erfaringer fra 

Meløy vgs. avdeling Inndyr – nytt bygg, 

hybelbygg, visningskonsesjon, samarbeid med 

næringslivet mm. 

 

 

 

 

Konferanse slutt. 

 

Gardermoen 4. desember 2012 

 

John Arne Andersen 
møtereferent 


