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Svar på oppdragsbrev 11-14: Gjennomgå og foreslå endringer i 
tilbudsstrukturen innen yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med 
partene i arbeidslivet 
 

 

1. Bakgrunn 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppgave å «gjennomgå og foreslå endringer i tilbudsstrukturen 

innen yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet». Dette oppdraget 

er skissert i oppdragsbrev 11-14, datert 23.4.2014. 

 

Oppdraget omfatter tre tiltak fra Meld.St.20 (2012-2013): 

 Tiltak 43: Styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å 

gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet 

 Tiltak 44: Gjennomgå tilbudet av små verneverdige fag 

 Tiltak 61: Utlyse forskningsprosjekt om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og 

yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet 

 

Dette notatet er svar på bestilling om å presentere en overordnet prosessplan for gjennomføring 

av tiltakene for Kunnskapsdepartementet.  

 

Oppdraget er drøftet i møter med Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) og Samarbeidsrådet for 

yrkesopplæring (SRY) 18.juni.  

 

Dette notatet består av tre deler. Første del, kapittel 2, gjennomgår en rekke premisser og 

avklaringer rundt forståelsen av dette oppdraget. Andre del av notatet, kapittel 3-6, beskriver 

forslag til prosess for hvert delmål skissert i oppdragsbrevet. Det som blir beskrevet her legger 

føringene for fremdriftsplanen i kapittel 7 (samt vedlegg 1). Vi avslutter med en del tre, kapittel 8 

og 9, som inneholder en vurdering av ressursbehov og risiko. 

 

 

DEL 1 

2. Noen viktige tolkninger av oppdragsbrevet 

Avsnittene i dette kapittelet gir noen føringer for hvordan oppdraget skal løses. Enkelte av 

punktene kan kreve avstemming og eventuelt nye presiseringer fra Kunnskapsdepartementet 

(KD). I tillegg er det viktig for et oppdrag som dette at det gis rom for justeringer og evalueringer 

underveis i prosessen. 

2.1 Formål med gjennomgang og endring i tilbudsstrukturen 

Oppdraget følger av Meld. St.20 (2012-2013), kap. 6 Relevans og fordypning i videregående 

opplæring. Her heter det at det er en utfordring å finne den rette balansen i at opplæringen både 

skal være fleksibel for å imøtekomme elevenes valg og samtidig være robust nok for et fremtidig 

samfunns- og arbeidsliv.  
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Fra oppdragsbrevet heter det at en gjennomgang av tilbudsstrukturen skal bidra til at 

opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og arbeidslivets ulike behov. Videre står det at 

hensikten med gjennomgangen er blant annet å bidra til mer relevante opplæringstilbud, for 

eksempel etter kriterier om rekruttering, gjennomføring med fag/svennebrev eller 

yrkeskompetanse og verdsetting på arbeidsmarkedet.  

  

I arbeidet med stortingsmeldingen fikk departementet synspunkter fra de ni faglige rådene som 

sammen med forskning peker på at det er til dels store utfordringer i enkelte 

utdanningsprogrammer når det gjelder forholdet mellom tilbudsstrukturen og 

kompetansebehovet i arbeidslivet. De foreslåtte endringene som følger av denne gjennomgangen 

skal komme ut fra kompetansebehov i arbeidslivet og skal baseres på relevanskriterier. I dette 

ligger det at fag- og yrkesopplæringen skal gi elever og lærlinger en kompetanse som er 

anerkjent i arbeidslivet.  

 

Dimensjoneringen av videregående opplæring er en balanse mellom elevers ønsker og behovene i 

samfunns- og arbeidsliv. Med denne gjennomgangen kan vi møte situasjoner hvor et fag har godt 

med søkere, men lav verdsetting i arbeidslivet. Direktoratet forstår med dette oppdragsbrevet at 

arbeidslivets behov skal tillegges mer vekt for endringene vi nå skal foreta.  

 

Flere nylig publiserte rapporter viser at det vil være et stort behov for faglærte i Norge i 

fremtiden1 og at trenden med økt sysselsetting blant de med fullført yrkesfaglig utdanning på 

videregående vil øke. Et overordnet mål for oppdraget er derfor at det skal bidra til økt 

rekruttering og gjennomføring. 

 

Direktoratet legger til grunn de tre grunnprinsippene fra tidligere nevnte stortingsmelding for 

utvikling og forbedring av videregående opplæring i årene fremover: 1) Et godt grunnlag for 

livslang læring, 2) fleksibilitet i utdanningsprogrammene og 3) relevant kompetanse. Elevers ulike 

behov ivaretas særlig under grunnprinsipp nr. 2, da fleksibiliteten skal gi mulighet for fordypning 

og tilpasning etter elevers ulike valg.  

 

Det er viktig å ha med seg at endringer i tilbudsstrukturen er et begrenset virkemiddel. Fra 

Meld.St.20 er en rekke tiltak igangsatt i fag- og yrkesopplæringen. Sammenhengen til disse 

beskriver vi nærmere i avsnitt 2.3. Vi henviser også til kapittel 9 som skisserer noen 

risikoelement med å bruke endring i tilbudsstruktur som virkemiddel. 

 

 

2.2 Opplæringsmodeller 

Tilbudsstrukturen forstås som de utdanningsprogram, programområder og lærefag som blir 

tilbudt i dagens fag- og yrkesopplæring, jf. rundskriv Udir 12.  

 

Utdanningsdirektoratet har egne rutiner og prosedyrer for endringer i tilbudsstrukturen i 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer3. Endringer i tilbudsstrukturen omfatter blant annet 

nedleggelse av fag, navneendringer, oppsplitting eller sammenslåing av programområder og 

lærefag, nye lærefag eller endring av opplæringsmodell. Utdanningsdirektoratet mottar løpende 

endringsforslag, og i vedlegg 6 følger en oversikt endringer i tilbudsstrukturen siden 2006. 

Direktoratet ser ikke en motsetning mellom den løpende behandlingen av slike endringsforslag og 

endringsforslag vi får inn med dette oppdragsbrevet.  

 

 

                                                           
1 SSB 48/2013 Forecasting demand and supply of labour by education og NAV-rapport 2-2014 Omverdensanalyse 2014 
2 http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2013/Udir-1-2013-Vedlegg-2.pdf  
3 http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Rutiner-og-prosedyrer-for-endring-i-yrkesfaglige-

utdanningsprogrammer/  

http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2013/Udir-1-2013-Vedlegg-2.pdf
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Rutiner-og-prosedyrer-for-endring-i-yrkesfaglige-utdanningsprogrammer/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Rutiner-og-prosedyrer-for-endring-i-yrkesfaglige-utdanningsprogrammer/
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Fra oppdragsbrevet heter det at gjennomgangen kan innebære forslag om annen 

opplæringsmodell for deler av tilbudsstrukturen. Med opplæringsmodell mener 

Utdanningsdirektoratet fordelingen mellom de to opplæringsarenaene skole og bedrift innenfor 

den fastsatte lengden for hvert fag, jf. K06 og den fastsatte tilbudsstrukturen. Fra 

opplæringsloven, jf. blant annet § 3-3 tredje ledd, er dagens hovedmodell beskrevet som  

«Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i skole og eitt års opplæring i bedrift. Når opplæring i 

bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over to år» 

Direktoratet er kjent med at enkelte parter har stilt spørsmål ved om den samlede 

opplæringstiden skal være til diskusjon. Altså hvorvidt man skal tillate kortere eller lengre 

opplæringsmodeller. Enkelte fag har allerede i dag avvik fra hovedmodellen, dette gjelder 

særskilt programområder innenfor elektrofag som har en lengre opplæringstid. 

 

Selv om fag- og yrkesopplæringen er organisert med en hovedmodell skal strukturen være så 

fleksibel at den kan imøtekomme både elevers og arbeidslivets behov for fleksibilitet. Blant annet 

eksisterer det en rekke kryssløp og utprøvinger med vekslingsmodeller innenfor gjeldende 

struktur. I Meld.St.20, kap.6.4, kommer det frem at departementet oppfatter at fleksibiliteten i 

liten grad utnyttes. 

 

En konsekvens av dette oppdraget kan være at man finner det formålstjenlig å åpne for at det 

finnes flere «hovedmodeller». For de små verneverdige fagene kan det også være aktuelt å 

vurdere nye modeller, for eksempel bruk av private utdanningstilbud og fagskoletilbud. 

 

En annen problemstilling er knyttet til private utdanningstilbud. Gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen tar utgangspunkt i en vurdering av det offentlige utdanningstilbudet i 

videregående opplæring. Direktoratet er kjent med at et tettere samarbeid mellom enkelte 

bransjeskoler og det offentlige utdanningstilbudet vurderes for å styrke verdsettingen i 

arbeidslivet.  

 

Det fremkommer ikke av oppdragsbrevet om gjennomgangen inkluderer en vurdering av de 9 (8 

ved bortfall av medier og kommunikasjon) yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1 nivå. 

Direktoratet legger til grunn at dersom gjennomgangen medfører mange og større endringer på 

Vg2 og Vg3, kan dette få konsekvenser i form av behov for sammenslåinger, nedleggelser eller 

opprettelser av nye tilbud også på Vg1.  

 

Utdanningsdirektoratet anbefaler at eventuelle behov for nye opplæringsmodeller diskuteres med 

partene i arbeidslivet i en tidlig fase av gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 

 

2.3 Andre tiltak ut over endringer i tilbudsstrukturen  

 

Sentralt i den første fasen av denne prosessen blir å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at 

utfordringene i utdanningsprogrammet og fagene kan løses med endringer i tilbudsstrukturen. 

Det kan være at en del av problemene – og løsningene, kan ligge i bransjene selv, eller at de er 

mer knyttet til innholdet enn strukturen. Det er derfor viktig å se denne gjennomgangen opp mot 

andre tiltak og prosesser som er igangsatt.  

 

I utviklingsredegjørelsene kommer det frem at utdanningsprogrammene har svært ulike 

utfordringer. Det vil derfor være ulikt hva de faglige rådene anbefaler som virkemiddel for det 

enkelte utdanningsprogram.  

 

Eksempler på andre aktuelle tiltak/satsinger er 

 

 utprøving av vekslingsmodeller 
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 splitting av felles programfag på Vg2 

 prosjekt til fordypning 

 endringer i læreplanene 

 forsøk etter opplæringsloven § 1-4 

 samfunnskontrakten for flere læreplasser 

 yrkesretting av fellesfagene 

 mulighet for overgang fra studieforberedende til yrkesfag  

Det ligger ytterligere tre tiltak til avklaring i KD. Disse er: gjennomgående dokumentasjon, 

fordypningsområder på Vg3, og veiledninger til læreplaner i felles programfag. Flere faglige råd 

har gitt signaler om at det er nødvendig å få en avklaring rundt disse tiltakene før man kan 

vurdere endringer i tilbudsstruktur som virkemiddel. 

 

Vi må legge til grunn at også disse tiltakene vil kunne stimulere til økt gjennomføring, 

rekruttering og verdsetting i arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig å være klar over påvirkningen 

dette har på en revidering av tilbudsstrukturen. 

 

2.4 Kobling til Kvalitet i fagopplæringen  

 

I oppdragsbrevet er Utdanningsdirektoratet bedt om å vurdere de ulike delmålene i lys av det 

pågående arbeidet med å etablere et kvalitetsvurderingssystem for fagopplæringen (Kvalitet i 

fagopplæringen). Vi mener det i stor grad er samsvar mellom de to oppdragene, og det er derfor 

hensiktsmessig å se dem i sammenheng. Særlig delmål 1 og 4 i oppdragsbrev 11-14 er relevante. 

Delmål 1 er å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag, mens delmål 4 handler om å etablere en 

kontinuerlig metode for å gjennomgå tilbudsstrukturen i et langsiktig perspektiv. 

 

Hensikten med systemet for Kvalitet i fagopplæringen er å fremskaffe informasjon og praktiske 

verktøy som kan brukes i arbeidet med å utvikle kvaliteten i opplæringstilbudet. 

Utdanningsdirektoratet benytter kvalitetshjulet som metode i arbeidet med Kvalitet i 

fagopplæringen. Hjulet illustrerer en prosess hvor de vurderingene som gjøres, følges opp med 

justeringer og formulering av nye mål. Når dette arbeidet gjøres kontinuerlig og systematisk, kan 

vi beskrive det som et system for å utvikle kvalitet.  

 

I løsningen av det foreliggende oppdrag, vil vi benytte den systematiske tilnærmingen til å utvikle 

kvaliteten som ligger til grunn i Kvalitet i fagopplæringen. Dette kan illustreres med figur 1 

nedenfor. Vi ser arbeidet med å vurdere arbeidslivets behov for kompetanse som en kontinuerlig 

prosess. For å etablere en systematisk metode for å gjennomgå tilbudsstrukturen, vil vi ta 

utgangspunkt i tilnærmingen som illustreres med kvalitetshjulet. Vi skriver mer om dette i 

kapittel 4 (delmål 4). 

 

Videre vil kunnskapsgrunnlag og verktøy som utvikles i regi av Kvalitet i fagopplæringen komme 

til anvendelse. Dette inkluderer for eksempel fagarbeidersurvey, statistikk, indikatorer og 

pågående forskningsprosjekt om samsvar mellom utdanningen og behov i arbeidsmarkedet. Vi 

kommer tilbake til dette i kapittel 3 (delmål 1). 
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Figur 1 Forenklet illustrasjon av kvalitetshjulet for fag- og yrkesopplæringen 

 
 

 
DEL 2 

3. Utlysning av forskning og indikatorutvikling (delmål 1) 

 

Gjennom arbeid med forskning, kartlegginger og indikatorutvikling skal vi danne et 

kunnskapsgrunnlag for arbeidet med tilbudsstrukturen.  

3.1 Kunnskapsgrunnlag for felles virkelighetsforståelse  

Det vil lyses ut et forskningsoppdrag som skal resultere i en kunnskapsoversikt som samler og 

systematiserer eksisterende kunnskap knyttet til relevanskriteriene som er angitt i 

oppdragsbrevet. Forskningsoppdraget skal gi informasjon om verdsetting i elevgruppen, 

gjennomføring og verdsetting i arbeidslivet. Dette oppdraget må avstemmes med leveransene i 

det pågående forskningsprosjektet tilknyttet «Kvalitet i fagopplæringen». 

 

Vi trenger mer og bedre kunnskap om hvordan dagens opplæringstilbud samsvarer med 

kompetansebehovene i arbeidslivet. I tillegg til å vurdere det eksisterende tilbudet, vil det være 

behov for å etablere mekanismer, indikatorer og prosedyrer som kan bidra til å identifisere 

udekkede kompetansebehov. Dette er ikke dekket i relevanskriteriene beskrevet i 

oppdragsbrevet. Endringer i næringsstruktur og utvikling av ny teknologi kan skape behov for ny 

kompetanse i bransjene, og dermed også behov for nye lærefag. 
 

En viktig del av denne oppgaven er å kartlegge aktuelle informasjonskilder. Det vil være særlig 

interessant å få en bedre oversikt over kilder som har vært lite benyttet til nå. Dette kan for 

eksempel være analyser fra bransjeorganisasjoner, ulike statlige organer eller 

forskningsmiljøene.  

 

Mange av analysene knyttet til arbeidsmarkedsbehov vil naturlig nok være nasjonale. Samtidig vil 

det være viktig å ta høyde for at ulike regioner kan ha ulike behov. En del av 

kunnskapsgrunnlaget vil dermed også kunne inkludere analyser gjort med utgangspunkt i fylker 

eller regioner.  

3.2 Utvikling av indikatorer med utgangspunkt i relevanskriteriene i oppdragsbrevet 

 

I oppdragsbrevet heter det at gjennomgangen skal sikre en tilbudsstruktur der rekruttering og 

verdsetting i arbeidslivet er grunnleggende kriterier. Under angir vi noen foreløpige indikasjoner 
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av hvordan kriteriene i oppdragsbrevet ville kunne operasjonaliseres. For små verneverdige fag 

gjelder egne kriterier, se avsnitt 5.2 for mer detaljer rundt dette. 

 
Kriterium 1: Verdsetting hos potensielle fagarbeidere  

1) Rekruttering til 
utdanningsprogrammet 
eller lærefaget.4 

 

I. Attraktivitet uttrykt 
som antall søkere 

Dette er et enkelt uttrykk for attraktivitet 
ved at indikatoren viser hvor mange som har 
søkt programmet.  

 II. Kvalitet i 
elevgrunnlaget, 

eksempelvis uttrykt 
som gjennomsnittlig 
antall 

grunnskolepoeng 

Indikatoren avdekker også attraktivitet, men 
inkluderer faglige resultater. Dette kan ses 

som uttrykk for inntakskvaliteten til 
programmet, noe som henger tett sammen 
med blant annet gjennomføring. 

 III. Dimensjonering 

aktualisert gjennom 
antall søkere per 
plass  

Dette handler ikke om verdsetting hos 

potensielle fagarbeidere, men om hvordan 
fylkeskommunen responderer på søkingen. 
Indikatoren er tatt med som et forslag her 
fordi opptaksrammene også har betydning 
for kjennetegn ved den elevgruppen som blir 
tatt opp på programmet og dermed 
inntakskvaliteten. Dimensjoneringsarbeidet i 

fylkene kan ses som den lokale prosessen i 
arbeidet med tilbudsstrukturen. 

2) Frafall/gjennomføring  
 

IV. Andel av kull (kohort) 
som gjennomfører 
innen 5 år. 

 

 

Frafall/gjennomføring kan ses som uttrykk 
for verdsetting av programmet av 
elever/lærlinger forstått som en respons på 

hvor godt programmet /faget fungerer som 

en helhet 

Kriterium 2: Verdsetting i arbeidslivet 

3) Bransjenes tilbud av 
praksisarenaer og 

læreplasser5 

V. Bruk av prosjekt til 
fordypning 

 

 VI. Tilbud av læreplasser Flere muligheter. Planlagt statistikk på 

læreplasser som estimat på antall lærlinger 

bedriftene ønsker innenfor ulike lærefag. 

Kombinert med tall for søking til læreplass 

skal dette blant annet kunne avdekke 

lærefag der tilbudet av læreplasser er større 

enn etterspørselen. 

Antall læreplasser i forhold til antall 
sysselsatte i næringen/bransjen. Sier noe om 
fagopplæringens betydning i 
næringen/bransjen. 

 

4) Sysselsettingsgrad VII. Andel i arbeid, 
utdanning eller 
utenfor arbeid og 
utdanning. 

Indikator viser om de som har tatt fag-

/svennebrev er i arbeid, i utdanning eller 

utenfor arbeid og utdanning ett, to og tre år 

etter oppnådd fagbrev.  

                                                           
4 Analysen (bruk av kriteriene) av hva som skal ses som et godt søkegrunnlag vil kunne variere fra fagområde til 

fagområde.   
 
5 I forskningsprosjektet knyttet til «Kvalitet i fagopplæringen» var det planlagt en survey til bedrifter for å kartlegge 

potensiale for flere læreplasser med mer. Denne ble ikke gjennomført på grunn av manglende ressurser men kan bli vurdert 

på nytt som del av gjennomgangen av tilbudsstrukturen.  
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Generelt høy andel sysselsatte blant de som 

oppnår fagbrev kan gjøre at indikatoren 

skiller lite mellom fag, bransje, geografi.  

5) Bruk av faglige 

ferdigheter i jobb 

VIII. Andel som oppfatter 

at det får brukt sine 
faglige ferdigheter på 
en god måte i 
arbeidet. 

Er ment å si noe om hvorvidt fagutdanningen 

gir et godt grunnlag for videre arbeid, og hva 

det er ved utdanningen de mener har 

høy/lav relevans. Må eventuelt utvikle eget 

verktøy for å samle denne informasjonen. 

 

Tabellen angir altså noen mulige operasjonaliseringer av kriteriene som er angitt i 

oppdragsbrevet. Vi ønsker at nye indikatorer og kunnskap skal kunne benyttes i 

utviklingsredegjørelsene til de faglige rådene. Denne informasjonen vil således være et viktig 

grunnlag for vurderingene de faglige rådene gjør for sin portefølje. For skoleeiere er det utviklet 

en tilstandsrapport som kombinerer bruk av statistikk og vurderinger knyttet til denne 

statistikken. Vi vil utrede om det kan bli aktuelt å benytte noen ressurser for å lage en tilsvarende 

løsning for fag eller programområde. Dette vil da kunne fungere som en videreutvikling av 

utviklingsredegjørelsene og bidra til at disse prosessene blir bundet sammen. 

 

I vedlegg 4 har vi gjort nærmere rede for eksisterende og mulige nye indikatorer som kan ha 

betydning for arbeidet med tilbudsstrukturen.  

 

I arbeidet med å identifisere aktuelle indikatorer og hvordan de kan brukes i et kontinuerlig 

arbeid med tilbudsstrukturen, vil vi også kartlegge erfaringer fra andre lands arbeid med 

statistikk/indikatorer som utgangspunkt for strukturering av utdanningstilbudet. 

 

 

3.3 En vurdering av behov for utredningsarbeid knyttet til små verneverdige fag  

 

I etterkant av NOU 1986: 15 Dokumentasjon, vern, vidareføring og attreisning av gamle 

håndverk og fram til i dag er det iverksatt flere ulike tiltak som skal støtte opp om de 

verneverdige fagene. Tilskudd til et sekretariat for små og verneverdige fag (SSV), innføring av 

ekstra lærlingtilskudd til små håndverksfag, opprettelsen av landsdekkende linjer og landslinjer. I 

tillegg har privatskoleloven blitt endret slik at det kan åpnes for at private skoler kan bli godkjent 

for opplæringstilbud innen verneverdige fag.  Flere av disse tiltakene kan være aktuelle for en 

evaluering som en del av gjennomgangen for de verneverdige fagene.  

 
Utdanningsdirektoratet iverksatte i 2008 en undersøkelse av de små og verneverdige fagene i en 

kartlegging utført av Econ Pöyry. Rapporten bidrar med et viktig kunnskapsgrunnlag for den 

foreliggende gjennomgangen. I oppfølgingen av denne rapporten lagde direktoratet noen 

anbefalinger som ble oversendt til KD. En av anbefalingene var å gjøre en vurdering av ordningen 

med ekstra tilskudd til små håndverksfag.  

 

Det foreligger nå en fersk rapport bestilt av KD om studieforbundenes rolle (2014). Det vil bli 

vurdert om det gjenstår spørsmål etter denne rapporten som trenger ytterligere avklaring. 

 

Faglig råd for design og håndverk har i flere år vært bekymret for at opplæringen som gis på Vg1 

DH i stor grad konkretiseres mot de store fagene i utdanningsprogrammet og dermed ikke bidrar 

til rekruttering til hele bredden av fag. Rådet har sendt inn et forslag til Utdanningsdirektoratet 

der de ber om en evaluering av læreplanen for felles programfag i Vg1 design og håndverk.  
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4. Vurdering av prosesser og prinsipper for styringen av 

tilbudsstruktur (delmål 4) 

I delmål 4 er vi bedt om å utrede et forslag til hvordan tilbudsstrukturen kan oppdateres og 

vedlikeholdes i et mer kontinuerlig perspektiv. Fordi kompetansebehovet i bransjene ikke er 

statisk, er arbeidet med å vedlikeholde utdanningstilbudet en pågående prosess uten et definert 

sluttpunkt. Om arbeidet gjøres systematisk og i samarbeid med berørte parter, kan det beskrives 

som et system for å sikre kvaliteten i tilbudsstrukturen. Hensikten er å redusere behovet for 

større gjennomganger i tilbudsstrukturen.   

Et slikt system vil særlig måtte ha fokus på utvikling og vedlikehold av et godt 

kunnskapsgrunnlag om arbeidslivets kompetansebehov. Her må det angis hvilken informasjon 

som skal ligge til grunn for beslutninger om nye tilbud eller utfasing/endring av eksisterende 

tilbud. I tillegg må prosessene rundt dette være avklart. Systemet kan bygge på de strukturer for 

partssamarbeidet som er etablert både sentralt og på fylkesnivå. Det kan bli aktuelt å utvikle 

særskilte verktøy. Dette kan redusere arbeidsbyrden for partene i disse prosessene. Konkret ser 

vi for oss følgende tiltak:  

- videreutvikling av utviklingsredegjørelsen som metode for å gjennomgå 

tilbudsstrukturen for de faglige rådene. Utviklingsredegjørelsen knyttes til 

relevanskriterier. 

- utvikle prosedyre/verktøy knyttet til dimensjonering av tilbudet i fylkene. Verktøyet 

knyttes til relevanskriterier, og skal svare på hva som er grunnlaget for det antallet 

elevplasser fylkene velger å tilby. 

 

Relevansindikatorene vil kunne bidra til å identifisere og tydeliggjøre hvilke lærefag, 

programområder og utdanningstilbud som har behov for endringer. Med bakgrunn i denne 

kunnskapen vil både myndighetene og de faglige rådene i større grad kunne ta sine beslutninger 

med utgangspunkt i et bedre kunnskapsgrunnlag.  

 

Vekslingen mellom kunnskapsinnhenting og utvikling av tiltak og anbefalinger henger godt 

sammen med hvordan disse prosessene er beskrevet i arbeidet med Kvalitet i fagopplæringen. 

Det generelle målet er å etablere et system og en kultur for systematisk læring og utvikling 

(kvalitetshjulet). De anbefalingene som er fremmet her har som mål å skape et slikt system for 

en av de viktigste prosessene i fag- og yrkesopplæringen, arbeidet med tilbudsstrukturen. 

 

 

 

 

5. Prosessplan for gjennomgangen (delmål 2) 

 

5.1. Samarbeid med partene i arbeidslivet og fylkeskommunene som skoleeier 

Partene i arbeidslivet er gjennom SRY og de faglige rådene er i all hovedsak representert ved 

tariffpartene. SRY og de faglige rådenes primære oppgave er å gi råd til myndighetene, jf. 

opplæringsloven § 12-1 og 12-2 samt gjeldende mandat. Disse organene vil derfor være sentrale 

bidragsytere i løsningen av dette oppdraget. Departementet vil vurdere å gi de faglige rådene 

større innflytelse på utformingen av læreplaner på Vg3, jf. Meld. St. 20.  
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I løsningen av oppdraget er vi bedt om å invitere et bredt mangfold av parter og organisasjoner i 

arbeidslivet, og andre relevante aktører for å bistå i prosessen.  Direktoratet forutsetter derfor at 

vi for arbeidet som nå skal gjennomføres søker samarbeidspartnere og innspill også ut over de 

etablerte samarbeidsstrukturer. Eksempler på slike aktører vil kunne være departementer, 

interesseorganisasjoner som ikke er tarifforganisert, bedrifter, nettverk, forskermiljøer og så 

videre.  Direktoratet anbefaler at man i første fase kartlegger aktuelle aktører. 

SRY har en sentral rolle i arbeidet, særlig med henblikk på å se helhet og sammenhenger på tvers 

av utdanningsprogrammene. 

Fylkeskommunen som skoleeier skal involveres. Innspill fra fylkeskommunene om utfordringer 

knyttet til dimensjonering innenfor gjeldende tilbudsstruktur vil være svært viktig informasjon. 

Direktoratet vil rette en henvendelse til fylkeskommunene gjennom deres Forum for 

fylkesutdanningssjefer (FFU) med henblikk på å etablere et samarbeid.  

 

5.2. Prioritering av utdanningsprogram 

En gjennomgang som skissert i oppdragsbrev 11-14 er svært ressurskrevende, særlig dersom 

alle utdanningsprogram skal gjennomgås parallelt og støttes av kunnskapsanalyser og forskning. 

Direktoratet anbefaler at vi legger opp til en prosess hvor vi skal gjennomgå alle 

utdanningsprogram, men etter noe ulik organisering av arbeidet og prioritering av ressurser.  

I arbeidet med utviklingsredegjørelsene6 for 2013-2014 har de faglige rådene gjort vurderinger 

som har relevans for gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Enkelte råd har også allerede satt i 

gang et arbeid for å finne en organisering som er hensiktsmessig for å besvare dette oppdraget. 

Utdanningsdirektoratet anbefaler å bygge videre på dette arbeidet, og at samtlige av de faglige 

rådene får et oppdrag knyttet til gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Vi foreslår også at 

utviklingsredegjørelsene for 2015-16 har tilbudsstrukturen som tema, og blir en hovedaktivitet 

inn i dette oppdraget. 

Nedenfor skisser vi to kategorier. Utdanningsprogram som ligger i den prioriterte kategorien, vil 

få en tettere oppfølging fra Utdanningsdirektoratet, samt være hovedprioritet for utlysning av 

forskningsmidler.  

 

Kategori 1:  

 

Basert på problemstillingene løftet i Meld. St.20, utviklingsredegjørelsene fra de faglige rådene og 

innspill fra fylkeskommuner7  vil direktoratet prioritere å sette inn sin støtte og ressursinnsats til 

følgende fire utdanningsprogram: 

 

- Service og samferdsel 

- Restaurant- og matfag 

- Helse- og oppvekstfag 

- Design- og håndverk 

 

I tillegg kommer gjennomgangen av små verneverdige fag. Vi skisserer denne prosessen 

nærmere i kapittel 6. 
                                                           
6 Viser til vedlegg 2 
7 Viser til vedlegg 3 
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Nedenfor skisseres kort noe av utfordringsbildet: 

 

 Utdanningsprogrammet for design og håndverk har opplevd en kraftig nedgang i 

søkertallet i etterkant av KL06, da utdanningsprogram for formgivingsfag ble delt. Faglig 

råd for design og håndverk omtaler dette i sin utviklingsredegjørelse og peker også på en 

kraftig nedgang i søkningen til de store lærefagene i utdanningsprogrammet, frisør, 

blomsterdekoratør og aktivitør. Faglig råd skisserer i tillegg utfordringer knyttet til de små 

verneverdige fagene. Også fylkeskommunene fremhever design og håndverk som et 

utdanningsprogram som skaper utfordringer i dimensjoneringsprosessen. Dette, sammen 

med forslag om ivaretakelse av lærefagene fra medier og kommunikasjon i 

utdanningsprogrammet for design og håndverk, gjør det naturlig å prioritere en 

gjennomgang av design og håndverk. Denne gjennomgangen vil være helt essensielt å se 

sammen med gjennomgangen av små verneverdige fag, som potensielt vil kunne ha stor 

påvirkning på dette utdanningsprogrammet. 

 

 Direktoratet mener det er ønskelig å prioritere gjennomgang av utdanningsprogrammet 

helse- og oppvekstfag, med særlig fokus på lærefagene barne- og ungdomsarbeiderfaget 

og helsearbeiderfaget. Dette henger sammen med de store rekrutteringsbehovene i 

helsesektoren, samt den store barnehagesatsingen (Kompetanse for framtidens barnehage 

2014-2020). Faglig råd for helse- og oppvekstfag fremmer ingen forslag om endringer i 

tilbudsstrukturen i sin utviklingsredegjørelse, men uttrykker et behov for å gjennomgå 

læreplanene, og utrede utvidet bruk av vekslingsmodeller. Samhandlingsreformen har ført 

til et økt behov for samhandling og arbeidsdeling mellom profesjoner og 

kompetansegrupper og et større behov for kompetanse innen IKT og velferdsteknologi. 

Faglig råd helse- og oppvekstfag satte ned en arbeidsgruppe for å utrede endring av 

helsearbeiderfaget, herunder vekslingsmodeller. Det bør utredes videre om endringer i 

tilbudsstrukturen er riktig virkemiddel for å løse de utfordringer utdanningsprogrammet 

står overfor.  

 

 Direktoratet vil anbefale en prioritering av utdanningsprogrammet service og samferdsel. 

Meld.St.20 skisserer tydelig at bruken av fagkompetanse innenfor bransjene 

utdanningsprogrammet rekrutterer til dels er marginal. Et prioritert område vil være 

lærefagene innenfor programområdet salg, service og sikkerhet. Her har bransjen, med 

Virke i front, allerede tatt et initiativ til å se på nærmere på varehandelen og hvordan man 

kan skape en opplæringsmodell som ivaretar bedriftenes utstrakte bruk av 

internopplæring.  

 

 Statistikk viser at restaurant- og matfag har lav gjennomføring, samt en svak og fallende 

rekruttering. Fra rådets utviklingsredegjørelse kommer det frem at det er et stort 

kompetansebehov i bransjen. Dette gjelder særlig næringsmiddelindustrien, som har 

behov for en kompetanse som ikke i god nok grad er dekket i utdanningsprogrammet i 

dag. Videre viser forskning en fallende motivasjon hos elevene fra Vg1 til Vg2 og få 

kvalifiserte søkere til læreplass – noe som er kritisk når det er høy etterspørsel etter 

kompetanse i bransjene.  

 

Kategori 2:  

 

I gjennomgangen av utdanningsprogrammene plassert i denne kategorien vil direktoratet ikke 

være like tett på, men prinsippene for en gjennomgang vil være de samme.  

 

Vi beskriver også her kort hvordan utfordringsbildet ser ut basert på utviklingsredegjørelsene og 

innspill fra fylkene. 
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 Faglige råd for teknikk og industriell produksjon skriver i sin utviklingsredegjørelse at 

bredden i utdanningsprogrammet er en utfordring, noe også flere fylkeskommuner trekker 

frem. Flere fylkeskommuner ber eksplisitt om en gjennomgang av utdanningsprogrammet 

teknikk og industriell produksjon. Det faglige rådet ønsker også å se på muligheten for å 

løse enkelte av utfordringene med en gjennomgang av Vg1-læreplanen. 

 

 Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk presenterer i sin utviklingsredegjørelse et behov for 

å se på tilbudsstrukturen for flere programfag i utdanningsprogrammet. De mener det kan 

være hensiktsmessig å endre navn og opplæringsmodell på enkelte av disse. Vi oppfatter 

at det er gitt klare signaler fra det faglige råd til direktoratet om at bransjen ønsker en 

gjennomgang av tilbudsstrukturen.  

 

 Faglig råd for naturbruk har i inneværende oppnevningsperiode anbefalt opprettelse av 

greenkeeperfaget og foreslått endringer i læreplanen for Vg3 Skogsoperatør. Rådet mener 

det kan bli nødvendig å etablere et eget fag for smådyr/dyrehold, og vil bruke tiden 

fremover på å utrede det. Rådet har registrert et ønske i bransjen om å opprette et eget 

fag for salgsgartnere, samt et ønske om eget fag for naturguider. Naturbruk blir ikke 

nevnt spesielt i de innspillene vi har fra fylkeskommunene.  

 

 Faglig råd for elektrofag ønsker en oversiktlig struktur med få fag. Nye og små fag skal 

bare etableres og bestå der bransjen som har fagarbeidere, lærlinger og ansatte finner det 

hensiktsmessig, holdt opp mot utdanningsprogrammets overordnede målsetting. Av den 

grunn presenterer rådet få saker knyttet til struktur i utviklingsredegjørelsen. Det er heller 

ingen fylkeskommuner som har nevnt elektrofag.  

 

 Utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon vil fra skoleåret 2016/2017 bli 

omgjort fra et yrkesfaglig utdanningsprogram til et studieforberedende program. 

Utdanningsdirektoratets forslag er å overføre lærefagene i utdanningsprogrammet til 

utdanningsprogrammet for design og håndverk.  Faglig råd for medier og kommunikasjon 

foreslår en modell hvor yrkesfagene i medier og kommunikasjon ivaretas innenfor en felles 

struktur hvor studieforberedende og yrkesfag kombineres det første året. Begge 

forslagene presenteres i høringsnotatet som går ut 1. juli 2014. Disse prosessene må ses i 

sammenheng. 

 

 

 

5.3. Hovedaktiviteter 

 

Målet med arbeidet er at KD skal fastsette en ny tilbudsstruktur. I dette ligger det at 

Utdanningsdirektoratet sammenstiller og foreslår endringer med utgangspunkt i anbefalinger fra 

de faglige rådene og andre involverte aktører.  

 

Fremdriftsplanen som er skissert i kapittel 7 (følger i sin helhet i vedlegg 1) tar utgangspunkt i et 

sett med trinn som vil være felles for hvert utdanningsprogram. Selv om organiseringen av 

arbeidet kan variere, vil premissene være like.  

 

Figuren nedenfor viser disse trinnene og tidslinjen refererer til hvordan vi ser for oss at 

fremdriften kan bli for de prioriterte utdanningsprogrammene innenfor rammen av dette 

oppdraget. Der kunnskapsgrunnlaget er godt og hvor det ikke er behov for ytterligere 

dybdeanalyser, vil endringsforslagene sannsynligvis komme tidligere og disse vil løpende bli 

behandlet. Det er viktig å presisere at endringer som kan implementeres høsten 2016 relaterer 

seg til endringer som ikke krever læreplanprosesser. De fleste endringer som gjøres i 

tilbudsstrukturen vil utløse et behov for å vurdere læreplanene, noe som betyr at endringene 

tidligst kan tre i kraft fra høsten 2017.  
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Figur 2 Hovedtrinnene i gjennomgangen av tilbudsstrukturen 

 

Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er ikke en engangsøvelse, men et ledd i en kontinuerlig 

prosess for kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæringen. 

 

 

6. Prosessforslag for små verneverdige fag (delmål 3) 

 

6.1 Kort om status for de små verneverdige fagene 

De små verneverdige fagene er en integrert del av den videregående opplæringen på linje med 

andre fag. De fleste av fagene ligger til utdanningsprogrammet design og håndverk. Mange er 

særløpsfag, men det er også flere som følger hovedmodellen med to år i skole og to år i bedrift. 

Det er p.t. 42 lærefag som står på listen over små verneverdige fag. 

 

Av totalt 59 nye lærekontrakter i de små, verneverdige fagene per 1. oktober 2013 var 28 

kontrakter inngått med lærlinger over 25 år. I tillegg tar en del fagbrev gjennom 

praksiskandidatordningen. Av totalt 48 avlagte fagprøver i 2012/2013 var 10 avlagt av 

praksiskandidater. 

 

Innen utdanningsprogrammet for design og håndverk er det p.t. fem landsdekkende tilbud. Disse 

er for Vg2- fagene børsemaker (1), design og duodji (2), og design og gullsmedhåndverk (2). Det 

ble i 2008 opprettet et landslinjetilbud innen utdanningsprogrammet design og håndverk på 

Kongsberg videregående skole med Vg2 ur- og instrumentmaker. Fra skoleåret 2014-15 etableres 

det et landslinjetilbud i Vg2 smed på Odda. 
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Det er p.t. to godkjente private skoler i Norge som tilbyr opplæring innen de små 

håndverksfagene innen utdanningsprogrammet for design og håndverk; Plus-skolen i Fredrikstad 

og Håndverkskolen på Hjerleid. 

 

Vi viser til vedlegg 6 for mer utfyllende historikk og beskrivelse av dagens system for små, 

verneverdige fag. 
 

6.2 Kriterier for gjennomgangen 

En gjennomgang av tilbudet for små verneverdige fag må gjøres etter andre/ flere kriterier enn 

gjennomgangen av tilbudsstrukturen for øvrig der rekruttering, gjennomføring og verdsetting i 

arbeidslivet fremheves som aktuelle kriterier. Et tilleggsaspekt er om fagene er en del av den 

nasjonale og samiske kulturarven.  

 

Flere forhold kan være førende i gjennomgangen: 

- potensialet for verdiskaping og etterspørsel  

- om faget er en del av den immaterielle kulturarven 

- skillet mellom et fag og en teknikk 

 

Utdanningsdirektoratet anbefaler at gjennomgangen tar hensyn til både potensialet for 

verdiskaping, bevaring, videreføring av den immaterielle kulturarven og skillet mellom fag og 

teknikk.  

 

Kjennetegnene for små verneverdige fag i dag er definert på følgende måte:   

- Det er få utøvere i faget. 

- Det er behov for et begrenset, men stabilt antall nye lærlinger. 

- Fagene bruker tradisjonelle metoder og materialer som er avgjørende for ivaretakelse av 

vår kulturarv. 

- Utøvelsen baseres i stor grad på videreføring av tradisjonelt håndverk 

Rapporten «Små håndverksfag – statusgjennomgang» (Econ 2009)8 presenterer eksempler på 

kriterier for hva som kan regnes å ha spesiell kulturhistorisk verdi. Rapporten drøfter også 

hvordan ulike fag og teknikker står i forhold til de kriteriene de presenterer. Arbeidet med 

gjennomgangen av de verneverdige fagene bør se til og bygge videre på de vurderingene som er 

gjort i denne rapporten.  

Direktoratet oppfatter ikke at det ligger i mandatet for den generelle gjennomgangen å finne 

alternative løsninger for utdanningene der hvor det besluttes å ta fag ut. Når det gjelder 

gjennomgangen av de verneverdige fagene, kan det være særegne forhold som tilsier flere og 

andre løsninger. Direktoratet mener det kan være hensiktsmessig å vurdere alternative 

opplærings- og finansieringsordninger, eventuelt tilbud ut over videregående nivå. Se også 

avsnitt 2.2. 

 

6.3 Involvering av andre myndighetsorgan og aktører 

I en gjennomgang av tilbudsstrukturen for små verneverdige fag bør både utdannings- kultur- og 

næringspolitiske hensyn legges til grunn. Dette krever deltakelse fra flere departementer, 

Kulturdepartementet herunder Kulturrådet med ansvar for UNESCOs konvensjon om vern av 

immaterielle kulturarven, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet 

med Riksantikvaren. Direktoratet foreslår at departementene sammen avklarer hva som er målet 

med samarbeidet som etableres, hvilke virkemidler som kan vurderes som en del av 

gjennomgangen av de små, verneverdige fagene og hva som skal være mandatet for 

samarbeidet både i gjennomgangen og eventuelt som en permanent ordning. 

                                                           
8 Vedlegg 6 inneholder en vurdering av denne rapporten i et brev til KD d. 13.4.2010.  
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For de samiske fagene må Sametinget, aktuelle samiske organisasjoner, de samiske skolene og 

representanter fra fagmiljøene inkluderes. 

 

 

7. Fremdrift og milepæler 

Direktoratet har utarbeidet utkast til en helhetlig fremdriftsplan for arbeidet med sentrale 

aktiviteter, milepæler/frister, avhengigheter og forankringspunkter med KD og de involverte 

aktører (jf. vedlegg 1). Denne fremdriftsplanen relaterer seg til alle delmål i oppdraget. 

 

Tabellen under viser sentrale leveranser: 

 

Leveranser Involverte Når 

Forberede gjennomgang av tilbudsstrukturen 

 Overordnet prosessplan og fremdriftsplan  

 Kommunikasjonsstrategi 

 Avklaring av eventuelle rammer for alternative 

opplæringsmodeller  

 Kartlegging og invitasjon av andre aktører som 

skal involveres 

 Mandater til arbeidsgrupper 

 Bestilling utviklingsredegjørelser 2015/16 

 

Direktoratet, KD 

SRY, FR, FK/FFU 

V2014- 

H2014 

 

Forsterket kunnskapsgrunnlag 

 Oppsummering av utviklingsredegjørelser 2013 

 Innspill fra FK om utfordringer knyttet til 

dimensjonering 

 Kunnskapsoversikt som oppsummerer 

eksisterende kunnskap og forskning om 

kompetansebehov i arbeidslivet, og fag-

/utdanningsprogrammenes evne til å møte 

disse behovene 

 

 Prioriterte områder: Supplerende 

datainnhenting/forskning  

Direktoratet 

SRY, FR, FK/FFU 

FoU-/ 

konsulentmiljø(er) 

 

 
 
  V2014- 
   Feb ‘15 

 
 
 
 
V2015-
H2015 
 

Dybdeanalyse  

  Konkrete endringsforslag fra arbeidsgruppene 

FR, FK/FFU 

Bredt utvalg 

bransjeaktører  

Elev-/lærlingpanel e.l.  

FoU-miljø(er) 

 

Løpende 

Jan2015 

-

Feb2016 

Kvalitetssikring av endringsforslag 

Oppsummering av anbefaling for videre prosess9, 

basert på:  

 Analyse av endringsforslagene iht. 

relevanskriteriene (løpende V2015-V2016) 

 Helhetlig vurdering av endringsforslagene på 

tvers av utdanningsprogram (V2016) 

Direktoratet 

SRY, FK/FFU 

Løpende 

H2015-

V2016 

                                                           
9 Analysen av endringsforslagene iht. relevanskriteriene og den helhetlige vurderingen av endringsforslagene på tvers av 

tilbudsstrukturen kan medføre ulike anbefalinger om videre prosess, herunder behov for en ytterligere behandling i 

arbeidsgruppa eller på tvers av arbeidsgrupper, eller behov for å innhente/utvikle mer kunnskap/forskning. Øvrige 

endringsforslag kan gå videre til behandling. 
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Behandle endringsforslag 

 Vurderinger av øko. og adm. konsekvenser 

 Utkast til høringsforslag 

 Oppsummering av høringsinnspill 

 

Direktoratet, KD 

Høringsinstanser 

Løpende 

H2015–

jan 2017 

Beslutte endringsforslag 

 

Direktoratet, KD Løpende 

H2015-

V2017 

Implementere endringsforslag 

 Iverksettelse av nye læreplaner fra tidligst 1 år 

etter at vedtakene om endringer i 

tilbudsstrukturen er gjort 

 

Direktoratet 

FK 

H2016 

H2017 

Utvikle verktøy og vurdere prosesser og 

prinsipper for styringen av tilbudsstrukturen 

med sikte på kontinuerlig kvalitetsutvikling 

 Vurdering av styrker og svakheter ved dagens 

styringsprosesser/-prinsipper 

 Vurdering av hvordan FK forvalter 

tilbudsstrukturen 

 Versjon av reviderte indikatorer basert på 

kriterier i oppdragsbrevet 

 Versjon av mal for «tilstandsrapport» e.l. for 

fag- og yrkesopplæringen 

 

 Oppsummering av utviklingsredegjørelser/ 

«tilstandsrapport» fag-/yrkesopplæringen 

 Prosessevaluering med partene 

 Evt. reviderte mandater til faglige råd i forkant 

av nyoppnevning 

 

 En samlet vurdering og anbefaling av prosesser 

og prinsipper for styring av tilbudsstrukturen 

 

Direktoratet 

SRY, FR 

FK/FFU 

 

 

 

 

 

 

 

    V2015 

 

 

 

 

 

V2016 

 

 

 

 

V2017  

 

Fremdriftsplanen må detaljeres og suppleres underveis i prosessen, og tilpasses 

utdanningsprogrammenes særskilte behov og utfordringer. Videre vil endringsforslagene som 

gjennomgangen resulterer i, være av svært ulikt omfang og karakter. Disse forutsetter 

forskjellige beslutningsprosesser og tidshorisonter for implementering, for eksempel nye 

læreplaner. 

 
DEL 3 
 

 

8. Ressursbehov 

Det er store forventninger til Utdanningsdirektoratets løsning av dette oppdraget, og vi legger 

opp til en prosess som vil være krevende å styre, blant annet på grunn av mange parallelle 

aktiviteter. Ved behov bør det hentes hjelp fra eksterne som har erfaring med å yte 

prosessbistand. I dette kan det ligge behov for særskilte midler. I tillegg kommer behov for 

midler eksternt til kartlegging, utredninger og forskning.   
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Direktoratet anbefaler at det gjøres en ressursavklaring med partene med henblikk på dette 

oppdraget. 

 

Gjennomføringen av prosessplanen vil binde opp direktoratets interne ressurser over lengre tid, 

og vil kreve en ytterligere årlig bevilgning over kap. 226 på anslåtte 5 millioner kroner for 

gjennomføring av forskning, utredninger og annen bistand. Utgifter knyttet til eventuelt frikjøp av 

representanter fra partene, samt møter og samlinger kan beløpe seg til ca. 2 mill. kroner i tillegg. 

 

 

9. Risikovurdering 

Risikobildet vil avhenge av hvert utdanningsprogram og deres utfordringsbilde. Fremdriften i 

arbeidet vil være avhengig av tilstrekkelig ressursinnsats fra alle involverte parter.  

 

Løsningene som skisseres vil i noen grad være basert på et kunnskapsgrunnlag som er fra en 

annen periode enn tidspunkt for iverksettelse av tiltak. Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag 

fra 2013 og iverksettelse av prosessen som skissert, vil første kull fagarbeidere være utdannet i 

tidligst i 2021. Videre er det en utfordring i seg selv å avdekke arbeidslivets fremtidige 

kunnskapsbehov.  

 

Det er usikkert i hvilken grad endringer i tilbudsstrukturen vil kunne bidra til større samsvar 

mellom utdanningstilbud og behov for relevant arbeidskraft i bedriftene. Andre virkemidler vil 

også tas i bruk, jf. Meld. St. 20.  

 

Fylkene har ulike forutsetninger for å implementere en endret tilbudsstruktur, for eksempel vil 

geografi og det lokale arbeidsliv spille inn. En annen utfordring er knyttet til retten til – og 

praktisering av inntak på elevens førsteønske. Så lenge denne bestemmelsen står fast, er det 

ikke gitt at endring i tilbudsstrukturen er svaret på utfordringene i fag- og yrkesopplæringen. 

 

 

 

10. Vedlegg 

Vedlegg 1 er forslag til fremdriftsplan 

 

Vedlegg 2 inneholder en oppsummering av utviklingsredegjørelsene fra de faglige rådene 

 

Vedlegg 3 inneholder en oppsummering av tilbakemeldinger fra fylkene (Bestilling fra KD datert 

22. november 2013, sak 13/4437) 

 

Vedlegg 4 inneholder en gjennomgang av statistikk/indikatorer av relevans for oppdragsbrev 11-

14 

 

Vedlegg 5 er en oversikt over endringer i tilbudsstrukturen siden 2006 

 

Vedlegg 6 er brev til KD datert 13.4.2010 Små håndverksfag – vurdering av Econ Poyrys rapport 

«Små håndverksfag – en statusgjennomgang» 
 


