
 

 

 
 

Vår saksbehandler: Marianne Seim Morken 
Tlf: 23 30 12 67 
Mail: msm@udir.no 
 

 
Vår dato: 
05.02.2015 
Vår 
referanse: 
1760 MSM 
 

 
Deres dato: 
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Innkalling til rådsmøte 11. februar 2015 i Faglig råd for medier og 
kommunikasjon 
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo Z, 3. etg. Møterom; Bits 
Møtestart: kl. 11:00 (det vil bli servert lunsj ca. kl 12.00) 
Møteslutt: kl. 15:00 
 
 
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere Knut Øygard, Fellesforbundet 

Ranveig Egenes, Fellesforbundet  
Kristin Eilertsen, YS/ Stafo 

Magnus Thorkildsen, Norsk Industri 
Audun Solberg, Mediebedriftenes 
landsforening  
Eva Helene Storm Hansen, NHO Håndverk 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Per Solli, KS 

Kari Jørgensen, Skolenes 
landsforbund 
Tor Martinsen, 
Utdanningsforbundet 
 

Jan Fredrik Breivik, Elevorganisasjonen 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
  Marianne Seim Morken, rådssekretær 

 
 
Dagsorden for møte i Faglig råd for medier og kommunikasjon, 11. februar 2015 
 
Sak 01-15  Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder 
Sak 02-15  Godkjenning av referat fra rådsmøte 3. desember 2014 
Sak 03-15 Valg av medlem til arbeidsutvalget i FRMK 
Sak 04-15 Oppdrag og høringer 
Sak 05-15 Status i arbeidet med endringer i utdanningsprogrammet medier og 

kommunikasjon 
Sak 06-15  Forsalg til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen 
Sak 07-15 Gjennomgang av regelverket om fag-, svenne, og kompetanseprøve i forskrift til 

opplæringsloven, kap.3 
Sak 08-15 Orienteringssaker 
Sak 09-15 Eventuelt 
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Sak 01-2015 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder  
   
Forslag til vedtak: 
Møteinnkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 02-2015 Godkjenning av referat fra rådsmøte 3. desember 2015 
   lenke 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 

Sak 03-2015 Valg av medlem til arbeidsutvalget i FRMK 
Arbeidsutvalget består per dags dato kun av to medlemmer og det skal 
velges nytt medlem på rådsmøte for å bli fulltallig med tre medlemmer. 

 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke… 
 
Sak 04-2015 Oppdrag og høringer 
 
 

Høring – NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg  
Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et 
attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014.  
Kunnskapsdepartementet har sendt NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt 
utdanningsvalg på høring.  

 
Høringsfrist: 25.3.2015  
Høringsdokumentet finner dere her:  
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-fagskolen---nou-
2014-14/id2356596/?regj_oss=10 

  
Sekretariatet ber om at de faglige rådene selv vurderer om de ønsker å avgi høringsuttalelse i 
saken. Fagskolenivået er en tertiærutdanning og ligger utenfor rådenes ansvarsområde. 
Fagskolen er allikevel et viktig tilbud til fagarbeidere som ønsker videreutdanning.  
 
Forslag til vedtak:  
Foreligger ikke 
 
Sak 05-2015 Status i arbeidet med endringer i utdanningsprogrammet for medier 

og kommunikasjon 
 Det vil bli gitt informasjon om status i arbeidet med endringer i 

utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon, knyttet til 
oppsummering av høringen. 

 
Forslag til vedtak:  
Foreligger ikke 
    
 
 
 
 
 
 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/Medier-og-kommunikasjon/widgets-frmk/Referater/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-fagskolen---nou-2014-14/id2356596/?regj_oss=10
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Sak 06-2015 Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen  

 
8. januar 2015 mottok FRMK et brev fra Udir med forslag til organisering av 
arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen:  
 
I desember 2014 varslet Utdanningsdirektoratet at vi ville sende ut forslag til 
organisering og mandat for arbeidet med gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen i de yrkesfaglige utdanningsprogram, jf. oppdragsbrev 11-
14 fra Kunnskapsdepartementet.  
Direktoratet mottok tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet 
29.oktober på et overordnet prosessforslag. Vi har frem til årsskiftet jobbet 
videre med rammene for gjennomgangen, og den praktiske organiseringen 

    
I det vedlagte notatet beskriver vi et forslag til organisering og mandat for 
arbeidet, med tilhørende plan for fremdrift og ressurser.  
 
Forslaget ligger vedlagt. Direktoratet foreslår å organisere gjennomgangen 
med to parallelle prosesser – i de ni faglige rådene, og i fem arbeidsgrupper 
på tvers av utdanningsprogram og bransjer. 

 

Forslag til 
organisering av arbe     

 
Vi ber med dette om innspill fra partene i arbeidslivet.  
Innspill kan sendes til mari.bakke.ingebrigtsen@udir.no 

           
Saken ble diskutert på fellesmøtet mellom SRY og faglige råd 22. januar, og 
etter dette møte ble fristen for innspill fra de faglige rådene forlenget til 21. 
februar 2015.(opprinnelig frist var 21. januar 2015) 

 
Forslaget til organisering vil bli presentert av direktoratet på rådsmøtet, som 
grunnlag for diskusjon i rådet. Saken er svært viktig for det videre arbeidet i 
FRMK, og rådet oppfordres til å være godt forberedt til saken.  

 
Forslag til vedtak:  
Foreligger ikke 
 
 
 
Sak 06-2015 Gjennomgang av regelverket om fag-, svenne, og kompetanseprøve i 

forskrift til opplæringsloven, kap.3 
 
Utdanningsdirektoratet sendte følgende epost til de faglige rådene 
27.1.2015:  
 
Utdanningsdirektoratet har i lengre tid sett behov for en gjennomgang av 
reglene om fag-, svenne-, og kompetanseprøve i forskrift til opplæringsloven 
kap.3. Direktoratet starter nå arbeidet med en gjennomgang av disse 
bestemmelsene der formålet er å bidra til tydeligere, mer oversiktlige og 
lettere forståelige bestemmelser som gjelder spesielt for fag- og 
yrkesopplæringen.  
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Vi ønsker å få innspill fra bransjen om endringer de ønsker og ser behov for, 
og vil invitere til et nærmere samarbeid med de faglige rådene. Vi tar også 
imot skriftlige innspill på problemstillinger.  

 
Dette til orientering.  

 
Forslag til vedtak: 
Tas til etterretning 
 
07-2015  Orienteringssaker 

• Fellesmøtet mellom SRY og FR, 22. januar 2015 
• Ve-Te-Bu nettverks-samling i Tønsberg 
• Føring av reiseregninger – en av direktoratets lærlinger orienterer  
• Nifus sluttrapport om opplæringskontorenes rolle er 

publisert http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplari
ngskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--
og-yrkesopplaring/ 

• Følgende fylkeskommuner/fag har fått tilskudd fra VOX for forsøk innen 
videregående opplæring for ufaglærte i transport, service og 
primærnæringene (en slags oppfølging av «Fagbrev på 
jobb»): http://www.vox.no/Tilskudd/Ni-fylker-fikk-stimuleringsmidler-til-
videregaaende-opplaring-for-voksne/ 
  

Forslag til vedtak: 
Informasjon tas til orientering 
 
 
Sak 08-2015 Eventuelt 
 
 
 
Vel møtt! 

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-av-norsk-fag--og-yrkesopplaring/
http://www.vox.no/Tilskudd/Ni-fylker-fikk-stimuleringsmidler-til-videregaaende-opplaring-for-voksne/
http://www.vox.no/Tilskudd/Ni-fylker-fikk-stimuleringsmidler-til-videregaaende-opplaring-for-voksne/
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