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Referat styremøte 10. mai 2019 Møte nr.:  2- 2019  

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

 

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere, Rom; Gardermobanen 

   

Møtedato:  

10. mai 2019 

Referent: Kai Erik Jensen Antall sider inkl. denne: 2 

 Til stede: Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder), Eva Ervik (Jdir), Bente 

Tangen (Jdir), Marianne Ljosåk (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Jørn 

Granås (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Tor Pålerud (Norsk 

jernbaneforbund), Rolf Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Øyvind 

Gunnestad (Ansatterepresentant), Dunia Yassin (studentrepresentant 1-19) 

Fravær: Håvard Vestgren (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Magnus Delsett 

(studentrepresentant 3-18) 

Kopi til:  
   

Saksnr

. 

Godkjenning av innkalling og referat 
 

Informasjonssaker 

• Opptaksprosessen 1. mai 2019 

621 søkere. Vi arbeider med å gjennomgå søknader 

 

7 Opptak 2020 

 

Jernbanedirektoratet foreslo 6 kull. 

Norsk lokomotivmannsforbund påpekte at det er stor usikkerhet i markedet. Usikker i 

godssektoren og at ca. 150 førere kan være berørt. Usikker også på om pensjonsalder er så 

gjeldene som Jernbanedirektoratet diskuterer i innkallingen. Norsk lokomotivmannsforbund og 

Norsk jernbaneforbund foreslår 5 kull. 

 

Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening påpekte at det er stort sannsynlig et stort behov for 

førere i 2021. Konkurransen på spor vil kunne slå kraftigere ut enn vi antar i dag. De foreslår 6 

kull. 

 

Norsk lokomotivmannsforbund ønsker å påpeke at det er viktig at Norsk fagskole for 

lokomotivførere har et godt og tett samarbeid med foretakene for å kunne sertifisere førere raskt 

etter at de er uteksaminert på skolen. Skolen har i dag godt og nært samarbeid med foretakene. 

Skolen vil fortsatt følge opp dette.  

 

Vedtak 

Styrets flertall vedtok at skolen utdanner 6 kull i 2020. Kullene bør bestå av 22 studenter i vært 

kull. 

Norsk lokomotivmannsforbund og Norsk jernbaneforbund tok dissens. De ønsket 5 kull. 

 

8 Nye opptakskriterier fra opptaket 2020 

 
• Styret fikk framlagt et dokument om nye opptakskriterier. 
• Styret er enig i prinsippene for opptakskriteriene. 
• Rangering av kvalifiserte søkere bør endres slik at Jernbanespesifikke fagbrev vil kunne få 

ekstrapoeng. 
• Styret ba skolen om å arbeide videre med opptakskriteriene. Disse må være klare i god tid før neste 

opptak.  
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• Styreleder ba medlemmene om å sende inn innspill til skolen; kaijen@jdir.no  

 

Vedtak 

 Styret tar saken til orientering  

 

9 Mandat og økonomistyring – inntekter og utgifter fra salg av tjenester 

 

• Ervik la fra notatet.  

• Styret mener at det er et grundig og omfattende notat. Det viser at skolen ønsker å være 

transparente i forhold til salg av tjenester.  

• Det er likevel viktig å påpeke at skolen ikke bør være et sertifiseringsorgan for foretak 

som ønsker å etablere seg i Norge.  

• Skolen bør kunne selge fagkompetanse, simulatortjester mv. der man opplever at 

sektoren har behov for spisskompetanse, men som ikke er konkurransevridende.  

 

Vedtak 

Styret tar notatet til orientering 

 

10 Revidering av i studieplan 

 

Skolen la fram et forslag til endringer i studieplanen. Det er i stor grad en teknisk opprydding 

 

Vedtak 

Styret vedtok endringene i studieplanen til orientering 

 

11 Eventuelt 1 

 

Vedtak 1. tertial 2019 (1. jan – 30. april) 

Rektor har delegert ansvar å gjøre vedtak jf. paragrafer i Forskrift om opptak, gjennomføring og 

eksamen for Lokomotivførerutdanningen 

 
Vedtak Antall  

§ 1-4 punkt 13 Brudd på studentens plikter 0 

§ 1-5 punkt 12 Frammøte og fravær  0 

§ 1-6 punkt 4 Permisjoner 7 

§ 2-2 punkt 2,3 og 4 Opptaksprosedyre 0 

§ 2-7 punkt 6 Innpassing og fritak fra emner 2 

§ 3-1 punkt 4 Sensorer og veiledere 0 

§ 3-5 punkt 6 Ny eller utsatt eksamen 5 

§ 3-6 punkt 7 Eksamen under særlige vilkår  2 

§ 4-1 Klagebehandling (antall klagesaker fordelt på §) 0 

Avvikssaker som gjelder læringsmiljø 0 

 

Rektor har gjort vedtak på vegne av styret.  

 

Vedtak 

Styret tok saken til orientering 

  

12 Eventuelt 2  

Sikkerhetsforeningen henstilte administrasjonen om at opplæringsplanen som er lagt ut på 

internett/hjemmesiden bør være oppdatert og gjennomarbeidet. Den må framstå som ferdig og 

ikke et utkast. 
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