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Bakgrunn for oppdraget: 

Det vises til Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2014, kap 2.1 virksomhetsmål 

om økt kvalitet i fag – og yrkesopplæringen, der det står at Udir skal gjennomgå 

tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i 

arbeidslivet, og bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og arbeidslivets 

ulike behov. 

 

Hensikten med gjennomgangen er blant annet å bidra til mer relevante 

opplæringstilbud, for eksempel etter kriterier om rekruttering, gjennomføring med fag- 

eller svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet. 

Gjennomgangen skal bygge på eksisterende kunnskap, og ses i sammenheng med 

forskningsprosjektet om samsvaret mellom opplæringstilbud og etterspørselen etter 

kompetanse. De ulike delmålene i oppdraget bør også ses i lys av arbeidet med å 

etablere et kvalitetsvurderingssystem for fagopplæringen (KIF). 
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Overordnet prosessplan for gjennomgang av tilbudsstruktur: 

Utdanningsdirektoratet skal i første omgang: 

1. utarbeide et overordnet prosessforslag som så drøftes med 

Kunnskapsdepartementet, herunder plan for involvering av partene og andre 

eksterne i tråd med tiltaket, frist 01.07.2014.  

2. ta hensyn til relevante prosesser knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 20 

(2012-2013) På rett vei, sendt i egne oppdragsbrev. 

 

Utdanningsdirektoratet bes også i det overordnede prosessforslaget om å foreslå frister 

for delleveranser underveis, samt endelig leveranse av forslag til ny tilbudsstruktur i 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 

 

Delmål: 
1. Kunnskapsgrunnlag for felles virkelighetsforståelse  

Et felles kunnskapsgrunnlag bidrar til felles forståelse av utfordringer med gjeldende 

tilbudsstruktur, og danner et godt grunnlag for mulige endringer og tiltak. 

Kunnskapsgrunnlaget for en gjennomgang av tilbudsstrukturen må forsterkes. Derfor 

er det i stortingsmeldingen fremmet forslag til tiltak (61) om at: ”departementet vil, etter 

dialog med partene utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret mellom 

opplæringstilbudet i fag – og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i 

arbeidsmarkedet”.  

 

Utdanningsdirektoratet bes derfor om at tiltaket om forskning integreres i og 

avstemmes med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Videre bør 

Utdanningsdirektoratet kartlegge eksisterende og relevante kilder til kunnskap, som: 

 Ulike rapporter enten egne, eller andre oppdragsgivere 

 Utviklingsredegjørelser fra de faglige råd 

 Utdanningsdirektoratets oppdragsbrev om komparative forhold i naboland, 

(oppdragsbrev 09-12) 

 EU-rapporter/OECD om tilbudsstrukturen i fag – og yrkesopplæringen 

 
2. Mer relevante opplæringstilbud i fag – og yrkesopplæringen 

Gjennomgangen av tilbudsstrukturen skal baseres på relevanskriterier som sikrer en 

tilbudsstruktur der rekruttering og verdsetting i arbeidslivet er grunnleggende kriterier. 

I gjennomgangen er det naturlig å legge vekt på tilgang på læreplasser og sysselsetting 

etter endt læretid som indikatorer for opplæringstilbudets relevans. Dette bør også ses i 

lys av hvilket rekrutteringsgrunnlag et gitt opplæringstilbud har, for eksempel uttrykt 

ved antallet søkere. Hva som definerer et godt søkergrunnlag og hva som definerer 

etterspørselen i arbeidsmarkedet vil variere fra fag til fag. 

 

Dersom gjennomgangen skal bidra til mer relevante opplæringstilbud etter de kriterier 

som beskrives, må det i tillegg foreslås løsninger for særlig de utdanningsprogram, 

programområder og eventuelt lærefag som i Kunnskapsløftet viser manglende relevans. 

Den må også dokumentere hva den eventuelle manglende relevansen går ut på. For 
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lærefag/yrkeskompetanser som faller utenfor slike relevanskriterier, skal det foreslås 

alternative løsninger. Disse løsningene kan for eksempel innebære sammenslåing eller 

nedlegging av fag. Gjennomgangen kan også innebære forslag om annen 

opplæringsmodell for deler av tilbudsstrukturen. 

 

I vurderinger og forslag til ny tilbudsstruktur må Utdanningsdirektoratet også gjøre 

rede for eventuelle økonomiske konsekvenser av foreslåtte endringer. Det må videre 

vurderes hvilke overgangsordninger som er nødvendige å etablere.  

 
3. Gjennomgå små verneverdige fag (tiltak 44) 

Gjennomgang av tilbudsstruktur kan ha betydning for fagene definert som 

verneverdige. Samtidig vil en egen gjennomgang av disse fagene kunne ha særegne 

forhold som tilsier flere og andre løsninger enn det som er relevant for gjennomgangen 

av tilbudsstrukturen slik det er beskrevet i dette oppdragsbrevet. 

Utdanningsdirektoratet bes derfor om å foreslå egen prosess for denne delen av 

tilbudsstrukturen i det overordnede prosessforslaget med frist 01.07.2014. 

 
4. Vurdering av prosesser og prinsipper for styringen av tilbudsstruktur 

Et viktig spørsmål er om måten tilbudsstrukturen styres på eller justeres kan ha 

betydning for både gjennomføring (påvirke frafallet) og samsvaret mellom elevers 

utdanning og arbeidsmarkedet. En gjennomgang bør derfor også vurdere, og komme 

fram til forslag om hvordan tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og endres i 

et mer kontinuerlig perspektiv, slik at behovet for større gjennomganger reduseres.  

 

I tillegg bør en gjennomgang også vurdere hvordan fylkeskommunen forvalter 

tilbudsstrukturen gjennom blant annet dimensjoneringsprosesser. Relevansbegrepet 

omfatter også hvordan fylkeskommunen i samråd med Yrkesopplæringsnemndene 

utarbeider og eventuelt justerer det faktiske tilbudet, spesielt på Vg1 og Vg2. 

 

Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Utdanningsdirektoratet blir i første omgang bedt om å presentere en overordnet 

prosessplan for gjennomføring av tiltaket overfor Kunnskapsdepartementet. I løsning av 

oppdraget skal et bredt mangfold av parter og organisasjoner i arbeidslivet, og andre 

relevante aktører inviteres. Direktoratet er gitt en binding på 5 mill. kroner i 

tildelingsbrevet for 2014 til arbeidet med tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen, 

samt forskning på samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag – og yrkesopplæringen og 

etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet, jfr kapittel 226 post 21, 

prosjektnummer 63000 i tildelingsbrevet. 

 

 

 

Med hilsen 
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Johan Raaum  

Ekspedisjonssjef  

 Dagfinn Hertzberg  

 Seniorrådgiver 
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