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Tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet på gjennomgang av tilbudsstruktur på 
yrkesfaglige utdanningsprogram, oppdragsbrev 11-14

Avdelingen viser til direktoratets svarbrev av 01072014 på oppdragsbrev 11-14. 
Utdanningsdirektoratet har levert et overordnet prosessforslag herunder plan for involvering av 
partene og andre eksterne i tråd med tiltaket. Avdelingen konkluderer på følgende måte når det 
gjelder overordnet prosessforslag:

 Det gis tilslutning til skissert prosjektplan med tentative frister og aktiviteter (jfr matrise)

 Det anbefales at direktoratet etablerer arbeidsgrupper for alle de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene 

 Det gis støtte til direktoratets forslag om å prioritere utdanningsprogrammene service og 
samferdsel, restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, og design og håndverk når det 
gjelder ressurser og støtte, men departementet presiserer at direktoratet også har et 
overordnet ansvar for å følge alle gjennomgangene

 Det anbefales bred involvering av partene gjennom etablering av arbeidsgrupper for hvert 
utdanningsprogram, der også andre enn organisasjonene i de faglige råd inviteres med

 Det gis støtte til å organisere en selvstendig gjennomgang av små og verneverdige fag med 
tilleggskriterier. Departementet tar, etter samråd med direktoratet, initiativ overfor KUD, 
NFD og KLD for også å sikre kultur- og næringspolitiske hensyn

Avdelingen vil imidlertid gi noen presiseringer for gjennomføringen av oppdraget i de følgende 
punkter.

1. Det må presiseres hva formålet med gjennomgangen skal være
I oppdragsbrev 11-14 av april 2014 står det at hensikten med gjennomgangen blant annet er å 
bidra til mer relevante opplæringstilbud, etter kriterier som rekruttering, gjennomføring med 
fag/svennebrev eller yrkeskompetanse og verdsetting på arbeidsmarkedet. Det presiseres at 
verdsetting på arbeidsmarkedet er av avgjørende betydning, og derfor bør vektlegges i arbeidet 
med oppdraget. Dette er i tråd med de analyser som kommer fram i Meld.st. 20 i kapittel 3 og 6 
om status for de yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Resultatet av gjennomgangen skal være en 
tilbudsstruktur som i større grad reflekterer kompetansebehovene i arbeidslivet.
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2. Bred representasjon i gruppene 
Det understrekes betydningen av bred sammensetning i alle arbeidsgruppene som sikrer 
representasjon ut over de parter som i dag er representert i de faglige rådene. Det er viktig at en 
bredde i perspektiver kommer til uttrykk i arbeidet med ny tilbudsstruktur.

3. Ulike typer løsningsforslag skal vurderes
I oppdragsbrev 11-14 står det at for lærefag/yrkeskompetanser som faller utenfor 
relevanskriterieriene, 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. Vi vil be om at direktoratet legger vekt på 
at mandatet til arbeidsgruppene også gjenspeiler en åpen tilnærming til løsningsforslag på dette 
grunnlaget.

4. Det er en ambisjon å kunne ferdigbehandle og implementere løsninger underveis
Det presiseres videre at gjennomgangen av strukturen på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
må organiseres slik at man kan komme fram til endringsforslag som kan implementeres underveis. 
Det for å sikre at det ikke skal være nødvendig å vente til alle prosesser er ferdige på alle 
utdanningsprogram før endringer behandles og implementeres. Dette må komme fram i 
prosessplanen.

5. Det må sikres en god kobling til politisk ledelse og departementet underveis i 
arbeidet

Avdelingen vil signalisere at departementet og statsråden ønsker å følge arbeidet tett, og 
involveres på tidspunkter og i faser der dette er både relevant og kan bidra til avklaringer som 
bringer arbeidet framover. Avdelingen imøteser konkrete forslag til dette, i dialog med 
prosjektgruppe og ansvarlige i direktoratet. Vi anbefaler at det raskt utarbeides en 
kommunikasjonsplan der dette kan reflekteres.

6. Ressurser til oppdraget
Departementet har registrert behov for økte økonomiske ressurser til dette arbeidet, og har 
forståelse for det. Vi ber Udir komme tilbake med en mer detaljert beskrivelse av merbehovet.

Med hilsen

Borghild Lindhjem-Godal (e.f.) 
avdelingsdirektør
                                                                                          Dagfinn Hertzberg seniorrådgiver
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