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Sametinget 
 Sametinget har myndighet til å fastsett læreplaner i særskilte samiske fag. Det er fem lærefag 

innenfor duodji/duodje/duetie. Sametinget mener at fagene har potensial for å skape flere 

arbeidsplasser innenfor samiske kulturnæringer og det er derfor ønskelig å rekruttere flere 

duodji-lærlinger. 

 Sametinget har også myndighet til å fastsette læreplan for reindriftsfaget som ligger under 

programfaget Naturbruk. 

 Elevgrunnlaget til å rekruttere elever til fagene er liten. Antall søkere til faget bør ikke være 

avgjørende om faget opprettholdes eller ikke.  Sametinget ønsker at de faglige rådene 

spesielt, har det samiske perspektivet i mente når de arbeider med spørsmålene som er 

foreslått for rådene og for arbeidsgruppa. 

 Ved etablering av arbeidsgruppene mener Sametinget at det bør være en samisk 

representant i de faggruppene der de samiske fagene ligger, det vil si gruppe 3 Opplevelse, 

natur og mat og i gruppe 5 Immateriell kulturarv og verneverdige fag. 

Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) 
Forslag til deltakere i arbeidsgrupper: 

 Turid Borud, avdelingssjef for fag og yrkesopplæring, Hedmark fylkeskommune 

 May Lill Asprusten, daglig leder i OKOS, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark 

(foreslått fra Telemark i gruppe 1) 

 Hans Jacob Edvardsen, fagopplæringssjef i Telemark fylkeskommune (foreslått fra Telemark i 

gruppe 3) 

 Ståle Wold, seksjonsleiar for kvalitet, analyse og dimensjonering i Rogaland fylkeskommune 

 Tove Karlsrud, seniorrådgivar i Vest-Agder fylkeskommune (tidlegare fagopplæringssjef i 7 år) 

 Per Morken, seniorrektor i Hordaland fylkeskommune (tidlegare vore rektor ved Sotra 

vidaregåande skule som er ein av dei største yrkesfagskulane i Hordaland) 

 Erlend Fjose, leder for seksjon tilbud, inntak og formidling i Nordland: 

 Marit Strand Hågensen, spesialrådgiver med ansvar for tilbudsstrukturen i Finnmark 

Aust-Agder 

Har skumlest notatet som reiser en mengde viktige problemstillinger som etter mitt syn krever både 

refleksjoner og diskusjoner. Skolene, fagavdelingene og ikke minst fagopplæring bør involveres. 

Fristen setter imidlertid en grense her, og jeg ser ingen mulighet til å mene noe adekvat i løpet av. 

Ser ikke at det er mulig å mene noe adekvat i løpet av et døgn eller to. Vi har heller ikke kapasitet til å 

bidra nasjonalt i arbeidsgrupper i dette arbeidet, selv om det hadde vært spennende. 

Nordland  
For det vesentlige støtter vi innholdet i dokumentet. Generelt sett meiner vi at det er viktig at 

mandatene formes så åpent så mulig for å gi rom for mest mulig nytenkning. Vi har følgande 

særskilte merknader:  

Siste setning i første avsnitt i pkt 1.1 "... verdsetting på arbeidsmarkedet er av avgjørende betydning 

..."  
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Dette oppdraget er ullent. Økonomi er eit samfunnsfag der ein kan legge inn ulike føresetnader for 

kva verdsetjing skal vere, og dermed få ut ulike svar. Tenkjer vi litt videre på dette er det eit spørsmål 

kva utvala, og i neste omgang fylkeskommunane, skal meine om tilbod som vert lavt verdsett. Når ein 

bransje har svake utdanningstradisjoner, og framleis rekrutterer mange ufaglærde kan det tolkast 

som låg verdsetjing i arbeidsmarknaden. Kan vi forvente at det offentlege ikkje skal satse på denne 

utdanninga. Døme: Yrkessjåfør. Yrket krev sertifisering, men har svake utdanningstradisjoner. 

Samtidig er det ei næring som har store sikkerheitsutfordringer. Bør ikkje utdanning her vere eit 

viktig virkemiddel? 

Avsnitt 3 om endringar i eit meir kontinuerleg perspektiv er spennande. Vi ser ikkje korleis dette kan 

løysast, men vi støtter initiativet om å arbeide for at gode og nyttige endringar kan skje jevnleg. Vi 

meiner t.d. at Kunnskapsløftet ikkje for fint med formgivingsfaga. Men det ser ut til at strukturen 

etter Kunnskapsløftet vart så sementert at det ikkje har vore mogeleg å gjere noko med denne 

uheldige konsekvensen av ei på mange måter god reform. Klarer man å komme fram til strukturar 

som gjør et endringar kan skje raskare er det veldig positivt. 

Øverst på s.2 er det gitt ei oversikt over kva endringar i tilbudsstrukturen som er innanfor dette 

oppdraget. Sjølvsagt må ein avgrense oppdraget, men denne avgrensinga er ganske snever, det gir 

eigentleg berre rom for å stokke litt på dagens struktur. Vi spør oss kvifor gjennomføringa innanfor 

studiespesialisande er betre enn innanfor yrkesfag, også for svake elever. Vi meiner at ein ungdom 

som søker studiespesialiserande har eit 3-årig perspektiv på si utdanning og sin aktivitet. Innanfor 

yrkesfag er det årsperspektivet som gjeld. Det skulle eigentleg ikkje vere nokon grunn til det. Ei 

yrkesfagutdanning går også over fleire år. Kva strukturelle grep kan vi tal for å etablere eit 3/4-

årsperspektiv på yrkesfagløpet. 

Under punkt 2 er det foreslått 5 arbeidsgrupper. Spesielt gruppe 2 "kontor, handel og service" og 

gruppe 3 "opplevelser, natur og mat" har ei uklar grense mellom seg. Vi kan her sjå på ei stor og 

voksande næring, reiseliv. Denne næringa har aldri fått noko ryddig og attraktivt opplæringstilbod. 

Her ramler vel den igjen mellom desse to gruppene, med begrepa service i gr. 2 og opplevelser i gr. 3. 

Vi får mange innspill om at handel, service, opplevelser bør sees i en sammenheng. 

Videre er design og håndverk eit av dei prioriterte utdanningsprogramma, men det klarer vi ikkje å 

sjå igjen i gruppene (m.m. ein definerer formgivingsfaga generelt som små og verneverdige). 

Vi stiller også spørsmål om spørsmålet i vedlegg 1 pkt 1 a er tilstrekkelig for å få frem de nødvendige 

svara. Det er jo en del av bildet at det til tross for at det finnes læreplasser står elever uten tilbud, at 

de takker nei til læreplassene fordi de ikke ønsker å flytte på seg etc (Nordland er et meget langstrakt 

fylke) 

På s. 4 er fylkeskommunane si rolle kort omtalt. Vi meiner det er viktig av fylkeskommunane får, og 

tar, eit ansvar for å bidra til å sikre ein tilbodsstruktur som gir rom for rasjonell drift. Vi kjenner 

utfordringane med "slagord" som "fleksible modeller, skreddersøm og individuell tilrettelegging". Det 

er gode slagord, fine ynskjer men lite rasjonelle og krevjande å gjennomføre. 

Nord-Trøndelag 

Innspill fra Nord-Trøndelag: 
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1. Jevnt over et meget ryddig forslag til organisering  
2. Ang oppnevning av fem arbeidsgrupper: Positivt at det opprettes arbeidsgrupper på tvers av 

utdanningsprogram. Arbeidsgruppe 4 skal dekke svært omfattende fag og kan vurderes delt i 
to eventuelt gi fra seg ett av områdene til en annen gruppe.  

3. Litt uklart forhold mellom de utdanningsprogram som får en prioritet samtidig som en sier at 
alle 9 program omfattes.  

4. Litt uklar framdriftsplan. Når vil de ulike endringene bli gjeldende.  

Oppland  
Vi skulle gjerne ha foretatt en bredere gjennomgang av dokumentet du sendte ut tidligere i uka, men 

tida har rett og slett ikke strukket til.  

Jeg vil allikevel gi deg tilbakemelding på at vi synes dette er spennende og svært interessant arbeid. 

Oppland vil veldig gjerne være med og bidra i arbeidet enten i arbeidsgrupper eller i forhold til andre 

aktiviteter.  

Vestfold 

Etter en rask gjennomlesning synes jeg dette er et godt og grundig forarbeid. Jeg støtter form og 

innhold. Min eneste betenkelighet er at 2017 kommer fort, og dersom læreplanarbeid blir en 

konsekvens i ettertid, er det dårlig tid.  

Hordaland 
Vi viser til notat frå Utdanningsdirektoratet av 7. januar 2015 om forslag til organisering av arbeidet 

med gjennomgangen av tilbodsstrukturen på yrkesfag. Hordaland fylkeskommune sluttar seg til 

tilbakemeldingane og innspela som kom på møtet i kontaktutvalet for fylkesutdanningssjefane (KU) 

21. januar. Vi ønskjer likevel å få fram at i eit så viktig arbeid som no ligg framfor oss, bør kvar 

arbeidsgruppe ha med meir enn ein deltakar frå fylkeskommunane. Deltakarane frå 

fylkeskommunane vil ha med seg førstehandskunnskap og erfaringar frå det yrkesfaglege feltet samt 

godt kjennskap til ulike bransjar inn i arbeidet. 

 

KS 
Som dere ser av punktene nedenfor vil vi komme raskt tilbake til navn på representanter for 

arbeidsgiversiden i kommunal sektor til arbeidsgrupper på tvers av utdanningsprogram.  

Representanter fra skoleeier er tidligere spilt inn til dere, men gjentas nederst i mailen.  

Gjennomgangen av fag- og yrkesopplæringen er et viktig arbeid, og de faglige rådene spiller en viktig 

rolle som representanter for skoleeier, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.  

Anbefalingene fra de faglige rådene må gis tilstrekkelig tyngde, som faglige eksperter i 

trepartssamarbeidet for fag- og yrkesopplæringen.  

I stortingsmeldingen På rett vei pekes det på at det særlig er utdanningsprogrammene Service og 

samferdsel, Design og håndverk, Restaurant og matfag samt Helse og oppvekst som fungerer svakt 

når det gjelder rekruttering til lærefagene, gjennomføring med yrkeskompetanse og rekruttering til 

og verdsetting på arbeidsmarkedet. Samtidig påpekes det at det er store variasjoner mellom ulike 

lærefag. KS ser at det er utfordringer med flere av lærefagene innen Helse og oppvekst, hvor 
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kommunal sektor har flest læreplasser, samtidig er det grunn til å peke på at noen av disse 

utfordringene vanskelig lar seg løse i tilbudsstrukturen i opplæringen alene (deltid/små stillinger, 

etterspørsel etter kompetanse på ulike utdanningsnivåer osv).  

Utdanningsprogrammet Helse og oppvekst er samtidig det utdanningsprogrammet som har hatt aller 

størst vekst i andel læreplasser (20% vekst siden 2011). KS har gjennom sin FoU-ordning hatt flere 

prosjekter om Helse og oppvekstfagene, og starter nå opp et prosjekt om rekruttering av såkalt 

«ufaglært arbeidskraft». Rapportene gir et viktig bidrag til kunnskap om utfordringer og muligheter i 

opplæringen og i arbeidslivstilknytningen for fagarbeidere.  

KS er positiv til at det igangsettes arbeid i tillegg til utredningene fra de faglige rådene, og særlig 

innen de fire utdanningsprogrammene som i stortingsmeldingen er utpekt som særlig utfordrende, 

ref kommentar over. Det er likevel noe uklart hva arbeidsgruppene skal levere, og hvilken tyngde 

anbefalingene fra arbeidsgruppene skal ha. Det er derfor nødvendig med en spissing av mandatet for 

arbeidsgruppene. Et alternativ til arbeidsgrupper som skal levere skriftlige rapporter kunne 

eksempelvis være å etablere ekspertpanel på tvers av utdanningsprogram, og legge til rette for 

møter mellom de faglige rådene og panelene underveis i rådenes arbeid med 

utviklingsredegjørelsene.  

KS har representanter for skoleeier i alle utdanningsprogram, og fra kommunesektoren som 

arbeidsgiver i de fleste av de faglige rådene. Det er viktig at kommunesektorens perspektiver som 

skoleeier og arbeidsgiver også ivaretas i arbeidsgrupper el panel som nedsettes. Det er noe uklart 

utfra notatet fra Utdanningsdirektoratet hvordan arbeidsgrupper skal nedsettes. 

Fylkeskommmunene som skoleeier har forslag til nevn til de fem gruppene, se nederst i notatet. KS 

vil fra arbeidsgiversiden prioritere arbeidsgruppe 1 Helse, oppvekst og velvære men også gruppe 3 

Opplevelser, natur og mat samt gruppe 4 Bygg, industri, teknologi og transport.  

KS vil så snart som mulig komme tilbake til representanter fra arbeidsgiverne i kommunal sektor til 

disse arbeidsgruppene/panelene.  

KS mener det kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved om det er forsvarlig å holde fast i 

framdriftsplanen om mulig iverksetting av ny tilbudsstruktur fra høsten 2017. Dette er også påpekt 

av fylkeskommunene.  

Representanter fra fylkeskommunene til arbeidsgruppene/ekspertgruppene;  

 Erlend Fjose, leder for seksjon tilbud, inntak og formidling i Nordland 

 Marit Strand Hågensen, spesialrådgiver med ansvar for tilbudsstrukturen i Finnmark 

 Turid Borud, avdelingssjef for fag og yrkesopplæring, Hedmark fylkeskommune 

 May Lill Asprusten, daglig leder i OKOS, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark 

(foreslått fra Telemark i gruppe 1) 

 Hans Jacob Edvardsen, fagopplæringssjef i  Telemark fylkeskommune (foreslått fra Telemark i 

gruppe 3) 

 Ståle Wold, seksjonsleiar for kvalitet, analyse og dimensjonering i Rogaland fylkeskommune 

 Tove Karlsrud, seniorrådgivar i Vest-Agder fylkeskommune (tidlegare fagopplæringssjef i 7 år) 

 Per Morken, seniorrektor i Hordaland fylkeskommune (tidlegare vore rektor ved Sotra 

vidaregåande skule som er ein av dei største yrkesfagskulane i Hordaland)  
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Spekter  
Den foreslåtte organisering er et godt forslag. For Spekter er det viktig at det legges opp til gode 

prosesser der arbeidslivets behov for kompetanse kommer tydelig frem og legges til grunn for 

eventuell endringer. En utfordring kan være å lage disse prosessene gode og effektive. Erfaringer så 

langt er at det kan ta lang tid fra et behov for endringer er meldt til endringene er gjennomført (ref 

arbeidet med helsesekretærutdanningen). I den sammenheng vil det også være viktig å diskutere 

Utdanningsdirektoratets rolle. SRY bør ha en helhetlig og overordnet rolle og diskutere spørsmål og 

utfordringer som går på tvers av flere faglige råd.   

LO og NHO 
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Virke 
Ang Utdanningsdirektoratets forslag til organisering av arbeidet med gjennomgang av 

tilbudsstrukturen. Virke vil gi en kort tilbakemelding på notatet her.  

Innledning  

Virke støtter opp om notatet og forslag til hvordan prosessen og organisering av arbeidet med 

gjennomgang av tilbudsstrukturen skal være. Vi synes det er bra at direktoratet er tydelige på 

behovet for å jobbe på flere arenaer for å sikre tilfang av kunnskap og forslag. Fint at det foreslås 

etablering av egne arbeidsgrupper i tillegg til de faglige rådene. Slik kan opplæringstilbudene bli mer 

relevante, og en sikrer eierskap til rekruttering, gjennomføring og verdsetting.  

Å gjøre endringer/oppdateringer som sikrer god kvalitet vet en først når tiltakene iverksettes. Det er 

derfor viktig at endringer som foreslås skal kunne implementeres underveis. Arbeidsgruppene som 

foreslås opprettet følger et viktig prinsipp – de er nemlig koplet opp mot arbeidsmarkedet, mens de 

faglige rådene som først og fremst følger utdanningsstrukturen i dag. De faglige rådene utgjør på 

mange måter kartet, mens arbeidsgruppene utgjør selve terrenget. Vi tror derfor at arbeidet i 

arbeidsgruppene vs de faglige rådene blir supplerende, kompletterende og viser større bredde. Slik 

får en testet ut en annen måte å avdekke behov på og finne løsninger. Arbeidsgruppene blir satt 

sammen på en kloke måte og favne andre aktører enn de som først og fremst oppfatter seg som 

yrkesfagsfamilien. Dette mener Virke vil berike diskusjonene og fremskaffe mer kunnskap til arbeidet 

med gjennomgang av tilbudsstrukturen.  

Dette merker vi oss som spesielt bra:  

 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme 

elevers og arbeidslivets behov.  

 Kunnskapsdepartementet presiserer at verdsettingen på arbeidsmarkedet er av avgjørende 

betydning og skal vektlegges mest i arbeidet med oppdraget.  

 Verneverdige fag holdes utenfor og skal ha en selvstendig gjennomgang.  
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Bra at notatet er tydelig på hvilke endringer som skal gjennomføres:  

Nedleggelser, oppsplitting av programområder og lærefag, sammenslåing av programområder og 

lærefag, endring av opplæringsmodell, forslag til nye programområder og lærefag, navneendringer 

og kryssløp. Vi merker oss at vurderinger av læreplanene ikke inngår i dette oppdraget. Det er klokt.  

Føringene fra Kunnskapsdepartementet er avgjørende slik det er satt opp:  

 Resultatet skal reflektere kompetansebehovene i arbeidslivet.  

 Prioritering av utdanningsprogrammene Service og samferdsel, Restaurant og matfag, Helse 

og oppvekst, Design og håndverk.  

 Bred involvering med opprettelse av arbeidsgrupper i tillegg til prosessene i de faglige 

rådene.  

 Gjennomgangen må organiseres slik at endringsforslagene kan implementeres underveis.  

Økonomi:  

Aktivitetene og samlingen gir frikjøp til både ledere og deltakere. Det er satt av like mye til 

arbeidsgruppene som til de faglige rådene (vi tolker det som en likestilt prosess).  

Opprettelse av arbeidsgruppene:  

Det foreslås opprettet 5 grupper. Gruppene i både navn og sammensetning representerer en reell 

vilje til fornying. Vi er litt usikre på om gruppe 4 vil fungere like godt som gruppe 1,2,3 og 5 siden 

både transport og teknologi er bransjeoverskridende. Det kan godt hende at gruppen kan deles opp 

underveis  

Flere forhold vil være førende i gjennomgangen av de små verneverdige fagene. Det er derfor klokt 

at det legges opp til en selvstendig gjennomgang.  

Avsluttende spørsmål:  

 Virke er opptatt av hvordan oppfølging og koordinering av arbeidet i faglig råd og 

arbeidsgrupper er tenkt gjennomført?  

 Hvordan tilrettelegge for at arbeidsgruppene og de faglige rådene samhandler og utveksler 

kunnskap (de er ikke konkurrerende!)  

 Hvordan sikre rekrutteringen til arbeidsgruppene som ivaretar "ekspertrollen"/hands on-

rollen? Arbeidsgruppenes suksess krever sammensetning utover fag- og 

yrkesopplæringsfamilien. Det bør være et kriterie for utnevnelse.  

YS 
Vi viser til henvendelse fra direktoratet om tilbakemelding på forslaget om organisering av arbeidet 

med gjennomgang av tilbudsstrukturen. YS har gjennomgått notatet og diskutert saken, og ønsker å 

komme med følgende kommentarer, spørsmål og innspill:  

 

Innledningsvis ønsker vi å kommentere opprettelse av egne arbeidsgrupper. Vi er klar over at de 

faglige rådene i inneværende periode har hatt et stort arbeidspress, primært knyttet til 

utviklingsredegjørelser. Opprettelse av egne arbeidsgrupper som skal arbeide med tilbudsstrukturen 
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vil derfor på den ene siden kunne være en arbeidsmessig avlastning for de faglige rådene. På den 

andre siden ser vi at det kan oppstå kryssende interesser mellom rådene og arbeidsgruppene. Hvis 

det skulle oppstå situasjoner med meningsforskjeller mellom de faglige rådene og arbeidsgruppene, 

er det uklart for oss hvordan synspunktene til arbeidsgruppene skal vektes i forhold til de faglige 

råds.  

 

Vi har merket oss at kunnskapsdepartementet i sine føringer for dette arbeidet har sagt at de støtter 

direktoratets forslag om å prioritere fire utdanningsprogrammer, selv om en også skal ha et 

overordnet ansvar for å følge alle gjennomgangene. YS sine representanter i de faglige rådene har 

noe ulikt syn på sammensetningen av fag for de fem arbeidsgruppene, litt avhengig av hvilket faglig 

råd de representerer. En slik sammensetning av arbeidsgrupper med tilhørende fagområder, kan 

være spennende for å se sammenhenger og sammenfallende interesser og faglig "fellesskap" på 

tvers av utdanningsprogrammene. Noen er imidlertid redde for at deres fag skal forsvinne og bli lite 

vektlagt i forhold til andre større fagområder.  

Vi ønsker oss en nærmere presisering av hvordan direktoratet har tenkt å ivareta hovedfokuset på de 

fire prioriterte utdanningsprogrammene gjennom den arbeidsgruppeinndelingen som er foreslått. Er 

det andre tiltak enn de direktoratet nevner under punkt 4.4 i sitt notat?  

 

YS ønsker også en nærmere presisering av ordningen for frikjøp av medlemmer i arbeidsgruppene, og 

da spesielt i forhold til hvilke kriterier som skal gjelde utover prioritering av gruppenes ledere og for 

arbeidsgruppa for verneverdige fag. Årsaken til at vi ønsker dette, er at vi generelt ønsker at den 

fagekspertise som skal sitte i arbeidsgruppene, uavhengig av om disse hentes fra rådene eller 

utenfra, skal velges ut med bakgrunn i sin kompetanse, og ikke ut fra økonomiske muligheter til å 

delta. Vi tror at mange av de som kan være aktuelle for å sitte i arbeidsgruppene er mennesker som 

arbeider innenfor/med det aktuelle faget. Mange av disse arbeider i mindre bedrifter som ikke vil ha 

mulighet til å gi sine medarbeidere fri med lønn. Videre er det slik at de største organisasjonene har 

langt flere fagpersoner som fast ansatte i organisasjonene og/eller som frikjøpte tillitsvalgte, enn det 

som er tilfelle for de mindre organisasjonene. Dette betyr igjen at de største organisasjonene vil ha 

større muligheter for å frigjøre ressurser til dette arbeidet enn det som er tilfelle for de mindre 

organisasjonene.  

 

YS vil ellers presisere betydningen av å utarbeide en god startpakke for dette arbeidet, slik 

direktoratet skisserer i punkt 4.2. For at det planlagte arbeidet skal lykkes, er det viktig at både 

arbeidsgruppene og de faglige rådene får et godt og felles kunnskapsgrunnlag, samt at det blir 

utarbeidet en felles mal for hvordan rapportene skal utformes.  

 

Vi ser at direktoratet i sitt følgebrev til notatet skriver at hovedorganisasjonene vil bli kontaktet med 

forespørsel om å foreslå representanter til arbeidsgruppene. Når direktoratet sender ut denne 

henvendelsen til organisasjonene, ville det være fornuftig å antyde noe om omfanget på det arbeidet 

som skal gjøres. Dette vil, sammen med informasjonen om frikjøp, for oss være en nødvendig 

informasjon i vårt arbeid når aktuelle kandidater skal forespørres.  

 

YS ønsker direktoratet lykke til med det videre arbeide for å opprette arbeidsgrupper og i prosessen 

med utarbeidelse av rapporter og redegjørelser. 
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Utdanningsforbundet 
Vi viser til pågående prosess om gjennomgang av tilbudsstrukturen, og til Utdanningsdirektoratets 

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen 07.01.2015, og til 

fellesmøtet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og faglige råd 22. januar, hvor 

Utdanningsdirektoratet presenterte en modell for hvordan en slik gjennomgang kan gjennomføres. 

Siden partene er gitt utvidet frist med tanke på innspill til struktur og innhold er det vanskelig å gi et 

endelig innspill på alle elementene i opplegget slik det vil bi seende ut.  

Organiseringen av arbeidet – slik vi forstår den 

Utdanningsetaten skisserer en organisering ut fra to prosesser. I den ene delen av prosessen skal de 

faglige rådene levere en anbefaling til Utdanningsdirektoratet. Denne anbefalingen skal bestå av en 

delrapport som skal leveres 1. oktober 2015. Rådene skal fullføre oppdraget når de leverer sin 

endelige redegjørelse 1. mars 2016. Parallelt med dette arbeidet skal det etableres såkalte 

arbeidsgrupper som skal se på problemstillinger og temaer på tvers av allerede etablerte strukturer. I 

forslaget ligger det at disse gruppene skal ta utgangspunkt i næringer og bransjer som har 

nærliggende kompetansebehov/arbeidsmarked.  

Arbeidsgruppene skal på lik linje med de faglige rådene levere sine delrapporter og sluttrapporter 

med samme frister som de faglige rådene. De to prosessene er ment å utfylle hverandre ved at 

arbeidsgrupper og faglige råd kommenterer hverandres del- og sluttrapporter. For øvrig er det ikke 

lagt opp til kontakt mellom råd og grupper.   

Direktoratet har foreslått å oppnevne fem arbeidsgrupper:  

Gruppe 1: Helse, oppvekst og velvære 

Gruppe 2: Kontor, handel og service 

Gruppe 3: Opplevelser, natur og mat 

Gruppe 4: Bygg, industri, teknologi og transport 

Gruppe 5: Immateriell kulturarv og verneverdige fag (prosess med tilleggskriterier)  

Arbeidsgruppene er ment å dekke til sammen alle utdanningsprogrammene. Noen 

utdanningsprogrammer vil være representert i flere av arbeidsgruppene. Det er foreslått at 

direktoratet utnevner medlemmene til arbeidsgruppene som de foreslår skal bestå av ca. ti personer. 

Gruppene er foreslått sammensatt av fagpersoner fra bransjene og andre eksperter, samt 

representanter fra partene i arbeidslivet. Direktoratet foreslår også at fylkeskommunene som 

skoleeier skal være representert i gruppene. Lederen for arbeidsgruppene foreslås utnevnt av 

Kunnskapsdepartementet.  

I forbindelse med gjennomgangen er det utlyst forskning som er ment å bidra til et felles 

kunnskapsgrunnlag for alle involverte i prosessen. NIFU/FAFO ble tildelt oppdraget, og skal levere en 

kunnskapsoversikt i mai 2015 og dybdeanalyse i november 2015. Utdanningsforbundet ønsker all 

forskningsbasert kunnskap om fag- og yrkesopplæring velkommen, og minner om at det det har vært 

et viktig satsingsområdet for SRY. Ved å satse på å bygge opp forskningsmiljø innen fag- og 
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yrkesopplæringen må man også trekke veksel på den kompetansen forskere har i slike 

sammenhenger. 

Utdanningsforbundets innspill til prosessen 

Utdanningsforbundet ser at det kan være hensiktsmessig at det settes ned arbeidsgrupper som kan 

se på tilbudsstrukturen uavhengig av etablerte strukturer slik direktoratet foreslår. Forhåpentligvis vil 

disse gruppene kunne skape synergi og tenke nytt om tilbudsstrukturen.  

Utdanningsforbundet forutsetter at alle utdanningsprogram og fag blir ivaretatt på en naturlig måte i 

arbeidsgruppene. Dette må presiseres i arbeidsgruppenes mandat, og sammensetningen i gruppene 

må sikre at fagområdene blir representert. Vi ber også om det det gjøres en jobb i forkant av 

oppnevningen til gruppene med å plassere de ulike fagene inn i de fem gruppene, gjerne slik at fag 

kommer igjen flere plasser.  

Vi ser at utdanningsprogrammer med lovregulerte yrker er i en særstilling i forhold til andre 

utdanningsprogrammer og fag. Det er særlig viktig at gruppene er i nær dialog med de faglige rådene 

i sentrale spørsmål knyttet til disse fagene. 

Vi minner om at fagopplæringen starter i skole og ender med fag- eller svennebrev. I hovedmodellen 

vil det si at 2/3 av opplæringen faktisk foregår i regi av skolen, og at det er lærere som har 

førstehånds kjennskap både til elevgruppen, læreplaner og er de som har mye av kontakten mot 

bransjer og virksomheter i forhold til Ptf, praksisplasser, læreplasser o.l. Vi legger til grunn at det 

Utdanningsforbundet bli invitert til å være med i alle de fem gruppene, og vi vil gi innspill på navn når 

endelig struktur er vedtatt.  

Ressurser til de faglige rådene  

Utdanningsforbundet har ved flere anledninger de siste årene pekt på at det må settes av flere 

midler til arbeidet i de faglige rådene, og i særdeleshet til våre medlemmer.  Som tidligere påpekt er 

lærere ansatt i videregående opplæring, og har ikke frikjøp til verv i de faglige råd. I løpet av den siste 

perioden har også arbeidsmengden økt betraktelig, det samme har forventningene til rådenes 

innsats gjort. Vi ønsker at Utdanningsdirektoratet dekker frikjøp av lærerrepresentantene i rådene. 

Med den framdriftsplanen som ligger til grunn, mener Utdanningsforbundet at det vil være 

hensiktsmessig å øke hyppigheten av møter i de faglige rådene i perioden og at rådene får utvidet 

sekretærressurs. 

Vi ser frem til videre dialog om mandat og endelig sammensetting av gruppene, og vi vil gi innspill på 

navn i løpet avkort tid. 

 

Faglige råd  

Faglig råd for naturbruk 
Faglig råd for Naturbruk (FRNA) viser til epost fra Utdanningsdirektoratet 28.1.2014 vedrørende 

innspill til gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Rådet behandlet saken på rådsmøtet 3. februar 

2015, og hvor det ble gjort følgende vedtak:  
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Faglig råd for naturbruk gir sin tilslutning til den foreslåtte prosessen, deriblant at det nedsettes 

arbeidsgrupper. Rådet er imidlertid usikre på antallet grupper og -medlemmer i gruppene, og mener 

det må være en større fleksibilitet enn det direktoratet har forslått. Videre er FRNA opptatt av at de 

faglige rådene må ha innflytelse på personer som skal inn i arbeidsgruppene, og at arbeidsgruppene 

må ha mulighet til dialog seg imellom.  

FRNA mener at arbeidsgruppene bør rapportere til rådene, med kopi til direktoratet. Det er de 

faglige rådene som skal gi råd til Utdanningsdirektoratet. Arbeidsgruppene bør ikke gjøre vedtak eller 

konkludere, men idémyldre/tenke nytt. Det er mulig arbeidsgruppene bør fases ut etter første 

rapportering.  

Mandatet til de faglige rådene og arbeidsgruppene er viktig. FRNA oppfordrer Udir til å se på disse 

mandatene på nytt, og deriblant vurdere om de to bestillingene/mandatene (vedlegg 1 og 2) bør slås 

sammen. Det er også viktig at vurderinger knyttet til overganger til og fra yrkesfag blir en del av 

gjennomgangen/mandatene. 

Faglig råd for service og samferdsel 
Faglig råd for service og samferdsel er positive til organiseringen av arbeidet med tilbudsstrukturen. 

Organisasjonene vil sende inn sine innspill innen fristen.  

Rådet forutsetter at det er de ni faglige rådene gjennom trepartssamarbeidet som kanaliserer 

innspillene til endring av tilbudsstrukturen til Utdanningsdirektoratet.  

Rådet har noen merknader som vi ber Utdanningsdirektoratet ta hensyn til i det videre arbeidet: 

 Det bør vurderes å opprette flere arbeidsgrupper, og rådet anbefaler en egen arbeidsgruppe 

for transport. Subsidiert, dersom det ikke opprettes en egen gruppe for transport bør 

transportbransjen inkluderes i gruppe 2. Rådet ønsker også at sikkerhet og IKT er inkluderte 

fagområder i gruppe 2. 

 Det forventes en god dialog og kontakt mellom faglige råd og arbeidsgruppene i hele 

perioden. Det forutsetter at direktoratet legger til rette for dette. 

Faglig råd for medier og kommunikasjon 
FRMK har behandlet forslaget til gjennomgang av tilbudsstruktur. Vi er enige i behovet for en slik 

gjennomgang som beskrevet i St.meld 20. Vi har følgende kommentarer til det foreliggende 

forslaget: 

1. Vi mener gjennomgangen bør forankres i den etablerte strukturen for partsmedvirkning i 
fagutdanningen, og at de faglige rådenes rolle må styrkes gjennom prosessen. 

2. Vi har vanskelig for å se for oss at de foreslåtte arbeidsgruppene vil kunne bidra konstruktivt i 
en slik prosess. Til det er oppdraget for vidt - og tilsynelatende løsrevet fra strukturen i norsk 
arbeidsliv. Et alternativ kan være arbeidsgrupper med tydeligere definerte problemstillinger 
som enten gjelder alle eller noen utdanningsprogram og bransjer. 

3. Det foreligger omfattende forslag til endringer i fagutdanningen for mediebransjen og den 
kreative bransjen. FRMK mener dette må synliggjøres i hvordan gjennomgangen av 
tilbudsstrukten skal organiseres. 

4. Vi mener det bør organiseres et arbeid mellom - eller forankret i - FRMK, FRDH og eventuelt 
FRSS og FREL, med mandat å utrede behov og løsninger for fagutdanning innenfor medier, 
kommunikasjon, ikt og den kreative bransjen. 
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Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 
Vi viser til Utdanningsdirektoratets notat av 7. januar 2015. FRTIP har følgende synspunkter til 

forslaget: 

Vi oppfatter at Kunnskapsdepartementet i sitt brev til Utdanningsdirektoratet, legger klare føringer 

til gjennomføringen av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. FRTIP er enig i 

departementets ønske om at resultatet av gjennomgangen skal være en tilbudsstruktur som i større 

grad viser næringslivets behov, og at et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet skal være en 

forutsetning. Vi støtter også tanken om at dagens utdanningsprogram skal være utgangspunktet, 

men at det er behov for å tenke bredere, fag- og programoverskridende og være mottakelig for 

eksterne vurderinger og impulser.  

FRTIP støtter ikke forslagene om å nedsette egne arbeidsgrupper til denne gjennomgangen. KD 

foreslår arbeidsgruppe til hvert utdanningsprogram, mens Udir foreslår mye bredere sammensatte 

arbeidsgrupper. Vi oppfatter at de faglige rådene allerede i dag har mulighet til å nedsette slike 

arbeidsgrupper ved behov, noe FRTIP har benyttet seg av og har fått litt erfaring med. I forslaget til 

mandat foreslås det flere oppgaver til arbeidsgruppene som i dag ligger i faglige råd. Dette gjelder 

blant annet å beskrive utviklingen i bransjene og behovet for å etablere, sammenslå og legge ned fag. 

Det er selvfølgelig viktig med impulser fra eksterne miljøer, men disse kan rådene selv trekke inn og 

bruke. FRTIP mener at dette er noe som pågår og som rådene selv har de beste forutsetninger for å 

vurdere. Dette kan være forskere eller representanter fra skole og næringsliv. Det kan også være 

hensiktsmessig og en vurderingssak i det enkelte råd om å kommunisere og nedsette felles 

arbeidsgrupper med andre råd.  

Vi ser liten grunn til at de foreslåtte arbeidsgruppene skal overta eller sidestilles de faglige rådenes 

mandat i denne prosessen. FRTIP legger derfor til grunn at det er de faglige rådene som avgir de 

formelle innspillet i trepartssamarbeidet. Videre er vi av den oppfatning at skissen over prosessen på 

side fem, legger til grunn at arbeidsgruppene får et veldig stort omfang. Arbeidsgruppen som 

industrien er foreslått som en del av, vil vel dekke en veldig stor andel av utdanningsprogrammene.  

FRTIP mener klart at disse forlagene medfører dobbeltarbeid i stort omfang, fordi oppgavene som 

skisseres er de samme som rådene i dag gjør, og gjør at de faglige rådene ikke får den innflytelsen på 

prosessen som de skal ha. Det må være de faglige rådene som har et ansvar for å foreslå eventuelle 

endringer av tilbudsstrukturen til Utdanningsdirektoratet. SRY bør også ha en rolle i denne 

prosessen.  

FRTIP støtter likevel forslaget om å opprette en arbeidsgruppe for immateriell kulturarv og 

verneverdige fag i henhold til forslaget og med det beskrevne mandatet. Flere av de faglige rådene 

kan ha interesser og gode innspill her. Innenfor dette området er det større utfordringer, og det er 

viktig å se dette arbeidet i en større sammenheng. Gjennomgangen av de små og verneverdige 

fagene i tilbudsstrukturen må likevel gjøres i de faglige rådene hvor disse fagene har sin tilknytning i 

dag.  

Med bakgrunn i overnevnte vil FRTIP foreslå å slå sammen vedlegg 1 og 2 i notatet.  

I den totale gjennomgangen er det viktig at dette blir noe mer enn en teknisk øvelse i å flytte fag og 

program, eventuelt splitte opp og gi dem nye navn og programmessig tilhørighet. I arbeidet er det 
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også viktig å se på frafallet og hva vi kan bidra med for å redusere dette. Overgangen fra 

ungdomsskolen til videregående opplæring er helt sentral i så måte og må være en del av den  

Faglig råd for restaurant- og matfag 
Faglig råd for restaurant- og matfag viser til henvendelse fra Utdanningsdirektoratet med forslag til 

organisering av arbeidet om gjennomgang av tilbudsstrukturen. Utdanningsdirektoratet ber om 

skriftlige innspill til blant annet mandat og sammensetning av foreslåtte arbeidsgrupper innen 

21.01.15, med ny frist 21.02.15. Saken ble behandlet på vårt rådsmøte 04.02.15. 

Det faglige rådet avviser Utdanningsdirektoratets foreslåtte gruppeinndeling. Rådet anbefaler at 

Utdanningsdirektoratet nedsetter en egen arbeidsgruppe for restaurant- og matfag. Restaurant- og 

matfag er et av fire prioriterte utdanningsprogram i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Det faglige 

rådet mener dette ikke er gjenspeilet i forslag til inndeling av arbeidsgrupper. Rådet viser for øvrig til 

punkt 3 i føringene fra Kunnskapsdepartementet, der det står at partene skal involveres gjennom 

arbeidsgrupper for hvert utdanningsprogram. 

Det faglige rådet ser nytten av å tenke på tvers av utdanningsprogrammene der det er naturlig. Rådet 

representerer flere bransjer og har interesser i flere sektorer. Det må være opp til det enkelte råd å 

skissere hvilke bransjer vi har behov for å diskutere med. For våre områder, vil det for eksempel 

kunne være hensiktsmessig å diskutere enkelte problemstillinger med helsesektoren, øvrig industri 

og reiselivsbransjen. 

Det er de faglige rådene som representerer bransjene og som har legitimitet til å gi råd til 

myndighetene om hvordan tilbudsstrukturen skal se ut. De faglige rådene skal ikke være en 

høringsinstans for arbeidsgruppenes rapporter, men må heller være mottaker av rapportene.  

Til selve mandatets innhold vil rådet spille inn behovet for å se på overganger i fagutdanningen. 

Overganger mellom grunnskole og videregående skole, og mellom skole og lærebedrift er de kritiske 

punkt i elevenes gjennomføring i fag- og yrkesopplæringen, det er der flest faller ut eller gjør feil valg. 

Faglig råd for design og håndverk 
Faglig råd for design og håndverk (FRDH) viser til Utdanningsdirektoratets brev datert 7.1.2015 og 
presentasjon i fellesmøtet 22.2, hvor Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene om innspill på 
forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 

På fellesmøtet mellom SRY og leder og nestleder i de faglige rådene 22.januar ble 
Utdanningsdirektoratets forslag på organisering av gjennomgangen av tilbudsstrukturen presentert. 
Etter anmodning fra partene i arbeidslivet har direktoratet forlenget fristen for å komme med 
skriftlige innspill til 21. februar 2015.  

Faglig råd for design og håndverk har behandlet saken i rådsmøte12.2, og pr e-post i etterkant. FRDH 

drøftet saken med utgangspunkt i de fire punktene direktoratet ber om innspill på: 

 organiseringen av, og mandatet til arbeidsgruppene  

 hvilke næringer og bransjer som deler utfordringer knyttet til de respektive utdanningsprogrammene 

 hvilke utfordringer og temaer, som kan drøftes i arbeidsgruppene  

 identifisere kompetansepersoner som kan tenkes en rolle i arbeidsgruppene  

 

I rådsmøtet ble også innhold i bestillingen av utviklingsredegjørelse 2015/2016 drøftet. 
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FRDH har følgende anbefalinger og forslag: 

1. Organiseringen av, og mandatet til arbeidsgruppene 
NHO og LOs representanter i rådet er kjent med arbeidet som pågår mellom disse to organisasjonene, og at de 

har sendt inn et notat til direktoratet med forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen. Rådet velger derfor å ta utgangspunkt i å kommentere ut fra behovet 

utdanningsprogrammet for design og håndverk (DH) har for denne gjennomgangen og våre innspill til 

organisering gjenspeiler dette. 

 FRDH er positive til at det er en egen gjennomgang og arbeidsgruppe knyttet til de små verneverdige 
fagene og støtter mandatet for denne gruppen. Når det gjelder arbeidsgruppen for de små- og 
verneverdige fagene anbefaler FRDH at sekretæren for FRDH også er sekretær for denne arbeidsgruppen. 
Dette for å få en god kommunikasjon og samhandling mellom denne arbeidsgruppen og FRDH. 

 FRDH ser at flere av de 4 øvrige arbeidsgruppene kan være relevante for FRDH å følge med på. En 
utfordring kan da være hvordan rådet har kapasitet til å følge opp og gi innspill til disse. 

 NHOs representanter i FRDH er av den oppfatning av at arbeidsgruppene skal fungere som en underordnet 
”tankeleverandør” og støttespiller til de faglige rådene og er kun positive til arbeidsgrupper dersom de 
nedsettes av faglig råd og kun rapporterer til rådet. 

 FRDHs medlemmer støtter synspunkter som kommer fra sine respektive organisasjoner når det gjelder 
arbeidsgrupper. 

 FRDH er av den oppfatning at arbeidsgruppene som er foreslått og faglig råd har til dels overlappende 
mandater og dette er svært uheldig. Arbeidsgruppene må i sitt mandat ha en tydelig plassering og rolle 
som er underordnet faglig råd. 
Det må derfor komme tydelig frem i mandatene hvilken rolle arbeidsgruppene skal ha og om det skal være 

et samarbeid mellom gruppene og rådene underveis, og hvordan vektleggingen er tenkt mellom gruppene 

og rådenes anbefalinger. 

 Skal håndverk få mer status, så må også navnet håndverk være med i gruppenavnene. Alternativt og for at 
DH skal være relevant som tema i gruppene må håndverk som begrep komme med i mandatene. 

 DH har mange fag uten tilknyting til en part eller organisasjon. Det kan derfor bli en utfordring å få 
involvert de inn i dette arbeidet. FRDH mener at det er viktig at disse fagene også tas med og gis en god 
vurdering selv uten en organisasjon i ryggen. 

 FRDH ønsker at det gis en mulighet for dialog gjennom hele prosessen mellom de faglige rådene og 
arbeidsgruppene, for eksempel ved dialogmøter. Vi ser at flere av arbeidsgruppene er relevante for DH-
fagene. FRDH bør kunne gi innspill til alle arbeidsgruppene og spesielt ut fra mandatets punkt B. Små fag 
(ikke verneverdige). 
 

2. Hvilke næringer og bransjer som deler utfordringer knyttet til de respektive 
utdanningsprogrammene 

For utdanningsprogrammet DH kan dette gjelde: 

 Helsesektoren (aktivitør) 

 Velvære (frisør) 

 Industri (møbel, metall, tre, tekstil) 

 Service og handel (gull, ur, frisør, blomster) 

 Kultur og kulturarv (møbel, tre, metall og tekstil) 
o Naturvern, mat tradisjoner, etc., ref. arbeidsgruppe 5: (vedlegg 3, mandat Kap 2.1.2) Utredning 

om alternative opplæringsmodeller og herunder en vurdering om det er flere fagområder som kan være 
aktuelle å inkludere i en framtidig enhetlig utdanningsstruktur for kulturfagene. Dette kan for eksempel 
være innen mattradisjoner, bygningsvern, fartøyvern, naturvern, kulturlandskap og kulturminnevern. 

 Bygg og håndverk (møbel, tre, metall og tekstil) 

 Kunst, design og arkitektur (ref opprettelsen av et nytt studieforberedende utdanningsprogram), 
antagelig spesielt relevant for Vg2 og Vg3 interiør og utstillingsdesign. 
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 NHO Handel støtter faglig råds forslag til bransjer som deler utfordringer. Når faglig råd oppretter 
arbeidsgrupper, vil disse kunne komme med innspill til opprettelse av nye fag. Vi ønsker blant annet 
hudpleie, makeup artist, stylist. Hvor hudpleie er et prioritert område, de andre bør vurderes, samt 
det bør grundig undersøkes hvordan det gjøres internasjonalt. Noen av disse vil det ikke nødvendigvis 
dreie seg om opprettelse av nye fagbrev, men å gi disse utdanning som ender i fagbrev. 

 

3. Hvilke utfordringer og temaer, som kan drøftes i arbeidsgruppene 
Her foreslår FRDH at det tas utgangspunkt i hovedtrekkene fra FRDHS utviklingsredegjørelse 

for 2013 og en sortering av problemstillinger ut fra DHs Vg2 tilbud. 

 

3.1 Temaer knyttet til utviklingsredegjørelsen: 

 Hvilke utviklingstrekk i næringslivet tilsier nedgangen i søkningen til DH generelt? 
Det var 2360 søkere til Vg1 i design og håndverk i 2013. Antallet søkere har gått ned med mer enn 

200 per år i snitt siden 2006, en total nedgang på nesten 40 prosent. Antallet søkere til programområdene på Vg2 har gått ned fra 

2833 i 2007 til 1966 i 2013. Det er en nedgang på 30 prosent. Det største programområdet er frisør med 853 søkere i 2013. I 2013 

utgjorde søkerne til frisørfaget over 40 prosent av søkerne til Vg2 innen design og håndverk. Søkertallet til frisørfaget har gått ned 

med 37 prosent siden 2007. Av de andre større fagene har interiør og utstillingsdesign og design og tekstil stabile søkertall. 

Blomsterdekoratørfaget har derimot halvert søkertallet fra 2007 til 2013. Aktivitør er også i ferd med å bli et lite programområde. 

Søkertallet har gått ned fra 73 i 2007 til 25 i 2013. Design og håndverk har en høy andel som velger påbygg til generell 

studiekompetanse. Andelen var 29 prosent i 2011, som utgjør 649 personer. I snitt velger 21 prosent av elever på yrkesfag påbygg 

etter Vg2. 

 Er fag med en yrkeskompetanse attraktive for arbeidslivet? (Dvs. de fagene som ikke har et avsluttende 
fag- eller svennebrev)  
Flertallet av lærerne innen interiør og utstillingsdesign som har gitt innspill til FRDH i arbeidet med denne utviklingsredegjørelsen, 

ønsker og støtter et opplæringsløp som gir studiekompetanse for å kunne få videre høyskoleutdanning innen et vidt spekter av 

design- og kreative yrkesfag. Et 3-årig fagopplæringsløp i skole med lovfestet rett til et 4. yrkesfaglig påbygg til studiekompetanse har 

lenge vært ønsket, og rådet imøteser det arbeidet som er i gang for å innføre en slik rett. Dette anses som avgjørende for å sikre 

rekruttering og fremtidig søkning både til Vg3 interiørdesign og Vg3utstillingsdesign. Gjennom et helhetlig 3-årig fagopplæringsløp i 

skole vil grunnkompetansen innen disse designfagene styrkes og dermed øke elevenes sjanse for å få relevant yrkeserfaring. 

 Demografi og dimensjonering av tilbud i videregående opplæring 
o Fagforbundet er meget bekymret for at skoletilbud legges ned og at private overtar. De er meget bekymret for søkningen 

til Vg1 og videre søking til Vg2 frisørfaget og nedleggelse av offentlige tilbud. Det vil alltid være behov for frisører. Vi tror 
ikke det er behov for en stor økning i antallet som tar svennebrev, men vi ønsker å jobbe for at flere av elevene som 
begynner på utdanningen fullfører. NHO Håndverk1 ser på private aktører som en absolutt nødvendig forutsetning for å få 
tilstrekkelig arbeidskraft. Private skoler fyller to viktige behov: De tilbyr en rask innføring i faget til personer som er uten 
rett, har falt ut av skolesystemet eller ønsker en ny karriere. De private skolene kan bidra til at en rekke personer som 
ellers ville mottatt offentlige stønader får en ny vei inn i yrkeslivet. 

o Utdanningsprogrammet fører frem til en rekke håndverksfag med meget spesialisert kompetanse. Dette er fag som ikke 
representerer store volum av yrkesutøvere, men som til enhver tid har vært og vil være etterspurt av storsamfunnet. (….) 
Ungdom og voksne som ønsker seg utdanning innen disse fagene får ofte ikke muligheter der de bor og velger derfor 
andre tilbud. Å ha et utdanningsløp som gir en sluttkompetanse er viktig for alle. 

o Det er bred enighet i FRDH om at det ikke er et ønske om å legge ned noen fag. 
 

 Se fagenes og yrkenes betydning opp mot samfunnsutviklingen 
Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd har ett mål om å skape større faglig bredde med økt vekt på tverrfaglighet. I Innst. 477 

S (2012–2013) Innstilling fra helse- og omsorgskommiteen til morgendagens omsorg er aktivitørfaget nevnt i kapittelet om faglig 

omstilling. I dette ligger blant annet økt vekt på aktivitet, rehabilitering og habilitering. Omsorgsplan 2015 varslet også sterkere 

satsning på aktivitørene, dette burde medføre økt dimensjonering av faget. 

 Statusen til yrkesfagene og tilgang på læreplasser 
o For å bidra til å heve statusen for håndverksfag bør alle parter innen opplæring ha et sterkere fokus på fag- og fagutøvelse. 

Dette vil bidra til at flere unge søker seg til programfagene for å utdanne seg til håndverkere og fagarbeidere. 
o Rådet ønsker at lærlingtilskuddet legges på linje med kostnadene for å ha en elev i skole et år (i dag er det en forskjell på 

ca. 40.000). Elevene i dag er mindre fagsterke og trenger mer oppfølging enn de gjorde før Kunnskapsløftet. Rådet har 

                                                           
1 Da utviklingsredegjørelsen for 2013 ble utarbeidet var dette navnet på landsforeningen, nå heter den NHO Handel 



18 
 

påpekt behovet for å likestille lærlingtilskuddet uavhengig av alder i sin rapport 2008 – 2012, punkt 5.2 fra juni 2012. 
Lærlingtilskuddet bør være likt uavhengig av alder spesielt for de minste håndverksfagene som sliter med rekruttering. 

 Karrieremuligheter 
Etter fullført fag- eller svennebrev er det mange fagutdannede innen vårt utdanningsprogram som ønsker å etablere egen bedrift. 

(….) Et etterutdanningstilbud med et fagskoletilbud som for eksempel Mesterbrevutdanningen antar FRDH vil kunne sikre dette. 

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har et fagskoletilbud i ledelse i håndverksfag som også kan gi mesterbrev 

 Voksne lærlinger  
FRDH ønsker å fjerne begrepet «aldersbetinget opplæringsrett». Fagområdet DH har stor nedgang i antall søkere og vi ønsker å åpne 

opp for unge voksne/voksne som ønsker å utdanne seg i fagene som utdanningsprogrammet dekker. Vi er enige om at voksne, ikke 

bare rettighetselever må få komme inn på videregående skoler og utdanningsprogram. Dimensjoneringen på yrkesfagene baserer seg 

normalt på størrelsene på kullene, da er det i dag ikke plass til voksne søkere. FRHD har tatt opp dette ved flere anledninger og vi ser 

at utdanning innen yrkesfagene faller for de fleste fagene ikke bare innen DH. Det å gi rett til videregående yrkesfaglig opplæring for 

de som allerede har tatt studiespesialisering vil gi en bedre mulighet til å opprettholde yrkesfaglig opplæring i skolen og styrke 

status.   

3.2 Problemstillinger ut fra DHs Vg2 tilbud (og som ikke er en del av de små verneverdige fagene) 

 

A. Aktivitør: fra utviklingsredegjørelsen: 
i. For skoleåret 2013-14 er det kun tre fylkeskommuner, Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Østfold, som har et Vg2-

tilbud i aktivitørfaget. I tillegg er det et privatskoletilbud i Nord-Trøndelag. Det betyr at totalt 25 elever på 4 
skoleklasser gis et tilbud. Dette er kun 1/3 av elevtallet for 6 år tilbake. FRDH mener at denne betydelige 
nedgangen i antall tilbud innebærer at stadig større deler av landet ikke har tilgang til aktivitørutdanning. I 2008 
ble 60 fagbrev utdelt i aktivitørfaget, i 2012 ble det kun utdelt 21. Delta og Aktivitørenes Landsforbund opplever 
situasjonen som alvorlig med tanke på fremtidens kompetansebehov i helse- og omsorgstjenesten. 

 

B. Blomsterdekoratør: fra utviklingsredegjørelsen: 
i. Blomsterdekoratørene er bekymret for rekrutteringen, få søkere til Vg1 og nedlagte Vg2-tilbud i fylkene. 8 

fylker har i skoleåret 2013-14 et tilbud i Vg2 blomsterdekoratør. Dette resulterer i at for mange elever blir faget 
lite synlig i strukturen. Bransjen mener det er tilgang på læreplasser i alle fylker og at det derfor er viktig at de 
fylkene som ikke etablerer et Vg2-tilbud må sørge for at elevene får informasjon og tilgang til plasser i andre 
fylker der tilbudet fremdeles er gjeldende. Bransjen erfarer at flere fylker, i stedet for å veilede elevene til 
dette, gir elevene et tilbud til andre yrker som tilbys i eget fylke. 

ii. Den faglige delen av blomsterhandelen opplever en stadig økende konkurranse fra utlandet. I mange år nå er 
ferdige faglige produkter blitt importert og solgt i mange andre kanaler, dagligvarehandelen, bensinstasjoner 
osv., enn i den etablerte delen av bransjen. Disse ferdige produktene er laget av arbeidskraft med et annet 
lønnsnivå enn norske arbeidstakere. Produktene blir følgelig billige, de selges i stort antall, og kundene 
oppfatter disse prisene som «riktige». Norske fagarbeidere og norske blomsterhandlere lider, og mange må 
legge ned driften. Vil vi i fremtiden leve i et land der en brud ikke lenger kan få bestille sin brudebukett, eller de 
sørgende ikke lenger kan få bestille en krans? Dette kan bli virkelighet hvis ikke fylkene opprettholder 
muligheter for ungdom til å utdanne seg innen faget. 

 

C. Båtbygger: Av to Vg3 fag er ett fag innen dette Vg2 programmet et lite og verneverdig fag, 
trebåtbygger. 

 

D. Design og gullsmedhåndverk: fra utviklingsredegjørelsen: 
i. Søkningen til gullsmedfaget har gått noe ned, men rekrutteringen er sikret i forhold til skoleplasser. 
ii. Det er flere søkere enn plasser. Antallet faglærte er stabilt, dette sikres i stor grad ved at det er to 

fylkeskommuner, Aust-Agder og Oslo, som tilbyr landsdekkende tilbud med Vg3 i skole over to år. I tillegg 
er det et privatskoletilbud i Østfold. 

iii.  

E. Design og tekstil: av 11 Vg3 fag er det kun ett fag innen dette Vg2 programmet som ikke er et lite og 
verneverdig fag, kjole- og draktsyer. Fra utviklingsredegjørelsen: 

i. Kjole og drakt har gått litt opp i forhold til antall søkere og antall som fullfører med et svennebrev. Dette 
er positivt, men FRDH ønsker å se nærmere på om dette er en konsekvens av at flere fylkeskommuner nå 
gir et Vg3 tilbud i skole og ikke en konsekvens av flere læreplasser. 

 

F. Design og trearbeid: av 5 Vg3 fag er det ett fag innen dette Vg2 programmet som ikke er et lite og 
verneverdig fag, møbelsnekkerfaget. Fra utviklingsredegjørelsen: 

i. I skoleåret 2013/2014 finnes Vg2 design og trearbeid i 5 fylker og 8 skoler. (…) Vi ser at flere og flere fylker 
legger ned Vg2-tilbud og dermed får ikke Vg1 elevene reelle valg for Vg2. Nedgang i tilbud på Vg2 gir 
automatisk nedgang på Vg1. Ungdommen vil ikke velge noe de ikke kan fullføre sin utdanning innen. 
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(…)Det er kommet forslag om å slå sammen eller etablere et kryssløp fra design og tre, treteknikk og 
industriell møbelproduksjon til et Vg2 Trehåndverk eller møbel og treteknikk (møbel- og innredningsfag). 

 

G. Frisør: fra utviklingsredegjørelsen: 
i. Frisørfaget har hatt en nedgang i søking til offentlig skole Vg2, men de opprettholder jevn søking til 

frisørfagene gjennom private opplæringsarenaer der unge voksne også kommer inn. Fagforbundet er 
meget bekymret for at skoletilbud legges ned og at private overtar. De er meget bekymret for søkningen 
til Vg1 og videre søking til Vg2 frisørfaget og nedleggelse av offentlige tilbud. Det vil alltid være behov for 
frisører. Vi tror ikke det er behov for en stor økning i antallet som tar svennebrev, men vi ønsker å jobbe 
for at flere av elevene som begynner på utdanningen fullfører. NHO Håndverk ser på private aktører som 
en absolutt nødvendig forutsetning for å få tilstrekkelig arbeidskraft. Private skoler fyller to viktige behov: 
De tilbyr en rask innføring i faget til personer som er uten rett, har falt ut av skolesystemet eller ønsker en 
ny karriere. De private skolene kan bidra til at en rekke personer som ellers ville mottatt offentlige 
stønader får en ny vei inn i yrkeslivet. Det er uenighet mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjonene, NHO og Fagforbundet, knyttet til om bedriftene skal få likt tilskudd 
uavhengig om lærlingen er voksen, er rettighetselev eller ikke. NHO håndverk ønsker likt tilskudd, dette 
støttes ikke av Fagforbundet. Skolenes landsforbund stiller seg bak Fagforbundets synspunkter i begge 
sakene. 

ii. Dersom enkeltmannsforetak, stolleie1 og mangel på krav til fagutdanning ikke reguleres, står hele 
lærlingordningen for frisører i fare. I Finland er 80 % av frisørene enkeltmannsforetak, i Sverige er dette 
også utstrakt. Svekkede fagmiljøer, svart arbeid og få lærebedrifter blir den skremmende og uønskede 
konsekvensen. 

 

H. Interiør og utstillingsdesign: av 3 Vg3 fag fører 2 fag til yrkeskompetanse og ett til fagbrev, 
profileringsdesign. Fra utviklingsredegjørelsen: 

i. Interiør og utstillingsdesignfagene på Vg2 har også hatt en liten nedgang. Det er flere tilbud på Vg3 for 
interiørfaget enn for utstillingsfaget. Det har vært stor nedgang i overgangen fra Vg2 til Vg3, der elevene 
har valgt Vg3 påbygging til studiekompetanse i stedet for Vg3 interiør eller Vg3 utstilling. Når det gjelder 
faget Vg3 profileringsdesign så finnes det både læreplasser og bedrifter, men det er få søkere til disse. 

I. Annet: Endre navn. Fra utviklingsredegjørelsen:  
i. FRDH ønsker å endre navn på utdanningsprogrammet, fra design og håndverk til håndverk og design. 

Dette for å understreke at fagene i programmet i hovedsak er håndverksfag og at det er praktisk 
håndverkskompetanse som er programmets hovedfokus. Design er en viktig del av kunnskapen I fagene 
men «alle» kan ikke bli designere. Rådet ønsker også at denne endringen videreføres i de ulike 
programområdene, for eksempel gullsmedhåndverk og design, tekstil og design, duodji og design etc. 

 

4. Identifisere kompetansepersoner som kan tenkes en rolle i arbeidsgruppene 
FRDH anbefaler at det avventes med å komme med forslag til representanter i arbeidsgruppene til 

mandat og organiseringen av arbeidsgruppene er fastsatt. Når dette er avklart vil FRDH kunne sende 

ut til de ulike miljøene vi kjenner om de har forslag til deltakere i arbeidsgruppene. Vi antar at mange 

som arbeider i fagene i små og mellomstore bedrifter vil ha behov for å se både omfang og rammer 

før de kan si ja til et slikt oppdrag. 

NHO handel har allerede flere potensielle kandidater, blant annet hos frisør, hudpleie, bunad 

tilvirker, håndvever. Her vil NHO Handel bidra etter forespørsel fra faglig råd ved opprettelse av 

arbeidsgruppe. 

Når det gjelder arbeidsgruppe 5 har representanten fra Norges Husflidslag følgende forslag: 

 Norges husflidslag, Linda Thiis, husflidskonsulent i Buskerud og underviser på vg skole på Kongsberg  DH                                    

 Representant for de private skolene Hjerleid, Plus skolen og Østfold møbelsnekkerskole.  

 Inger Smedsrud, SSV 

 Eivind Falk, Norsk hådverksinstitutt 

 Unni Kjus, Kulturringen i Akershus, opplæringskontor for gamle håndverksfag 

 Morten  Klemp, Opplæringskontoret  for små håndverksfag 

 Stian Roland, Institutt for bunad og folkedrakt  

 Mona Løkting, Selvstendig  produsent nå etter å ha vært stipendiat i faget og jobbet på  husflidens 

systue i flere år. 

 Eva Steinvik Wold, i styret for tekstilhåndverkerne, driver Bunadsaum AS – alle ansatte har tatt fagbrev  

 Bjørg Hustad, selvstendig produsent i vevefaget 
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 Charlotte Engstad, vever, i styret til Tekstilhåndverkererne.  

 Gry Grindbakken, sølvsmed/filigransølvsmed.  

 Tore  Friis Olsen, Forbundet Kysten 

 Cathrine Jenssen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

 Museumsforbundet 

 Studieforbundet kultur og tradisjon v/ Kjærsti Gangsø 

 Jan Solberg, Norsk kulturvernforbund 

 VOFO 

 Elisabeth Sørheim, Norske kunsthåndverkere.  

 Gro Ebbestad, Drammen vg skole. (en skole  som har vektlagt entreprenørskap) 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk vedtok 20. februar 2015 følgende om hvordan rådet vil arbeide 

med gjennomgangene av tilbudsstrukturen: Slik vil vi løse oppdraget: 

1. Fagarbeideren i framtidas bygg- og anleggsnæring, hva sier næringsstrategiene? 

 Bygg21 

 Transportplan, havnestrategi 

 Skog 22 
2. Statistikk og annen og bakgrunnsmateriale, UDIR vil utarbeide "startpakker" i løpet av februar 

2015 
3. Gjennomgå/diskutere tidligere ikke iverksatte vedtak /ønsker vedrørende tilbudsstrukturen og 

gjenta, eventuelt justere, disse vedtakene.  
4. Diskutere uavklarte problemstillinger 
5. Samle i konkrete vedtak til forutsetninger og endret tilbudsstruktur 
For øvrig viser rådet til høringssvar fra organisasjonene. 

Faglig råd for helse- og oppvekstfag 
Viser til referat frå møte i Fagleg råd for helse- og oppvekstfag 27.01.15 og diskusjon rundt 

organisering av arbeidet med tilbodsstruktur i fag- og yrkesopplæringa. FRHO deler 

utdanningsstyresmaktene sitt ønskje om at resultatet skal vere ein tilbodsstruktur som i større grad 

enn i dag reflekterer kompetansebehova i arbeidslivet. Vi ser behov for å sjå sjå faga i ein større 

samanheng enn kva som ligg innanfor dagens utdanningsprogram og forslaget om å kople velvære-

feltet til helse- og oppvekstfaga kan ha relevans. 

Rådet understrekar at det kan vere stort behov for å nedsette ulike typer arbeidsgrupper der 

formålet både kan vere større breidde men også å tilføre problemstillingar meir fagkunnskap og 

spisskompetanse enn kva rådet samla representerer. Uansett kva type arbeidsgruppe som skal 

nedsettast må dei vere eit supplement til rådet og rådsmedlemmenes kompetanse. Helse- og 

oppvekststyresmaktene vil ha ei særskilt rolle her. Det er betydelege forskingsmiljø både på helse- og 

oppvekstområdet. Det kan vere aktuelt å trekkje med representantar frå desse i arbeidsgrupper, men 

på den andre sida vil mykje av den kunnskapen desse har føreliggje skriftleg og kunne nyttast som 

kunnskapsgrunnlag. På velvere-område er situasjonen noko annleis. Der vil ein truleg måtte leite i 

andre miljø for å kome i kontakt med ekspertar i bransjen. 

Når det gjeld mandat og organiseringa av dei fem arbeidsgruppene viser vi til brev av 13.02.15 frå LO 

og NHO. Vi viser også til notat frå Virke. 

Vi kan på det noverande tidspunkt ikkje kome med nærmare forslag til fagmiljø/institusjonar eller 

personar som kan vere aktuelle for arbeidsgruppene. 
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Faglig råd for elektrofag 
Faglig råd for elektrofag viser til forslag sendt de faglige rådene 8. januar 2015 om organisering av 

arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen, og til presentasjon av forslaget i fellesmøte 22. 

januar. Faglig råd for elektrofag fikk i e-post datert 28.1.2015 utsatt frist til 1. mars med å komme 

med kommentarer. Faglig råd for elektrofag behandlet forslaget i møte 26. februar 2015. 

Rådet gjorde følgende enstemmige vedtak: 

Vedtak: 

1. Faglig råd for elektrofag viser til forslag sendt de faglige rådene 8. januar 2015 om organisering av 

arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen. Forslaget innebærer etablering av arbeidsgrupper 

som skal arbeide parallelt med de faglige rådene og hver for seg rapportere til direktoratet. 

Elektrofagene ser ut til å skulle inngå i gruppe 4, sammen med blant annet byggfagene og TIP-fagene. 

De foreslåtte arbeidsgruppenes mandat skal være å vurdere arbeidslivets behov innenfor relevante 

bransjer, og vurdere hvilke konsekvenser dette har for utdanningstilbudene som finnes. 

2. Faglig råd for elektrofag støtter ikke forslaget om å etablere fire arbeidsgrupper på tvers av 

utdanningsprogrammene, og viser til argumentasjon gitt i brev sendt direktoratet fra NHO og LO. 

Faglig råd elektro stiller seg for øvrig bak alle deler i NHO og LO’s brev til direktoratet. Med 

utgangspunkt i mandatet kan ikke rådet se hvilke forslag disse gruppene skal kunne komme med som 

ikke de faglige rådene samlet skal kunne gi. Rådsmedlemmene med nettverk inn i organisasjonene 

representerer landets fremste kompetanse både når det gjelder elektrofagene og utdanningsfaglige 

spørsmål innen elektro. 

3. Faglig råd for elektrofag mener at oppgaven med å vurdere arbeidslivets behov og å foreslå 

endringer i tilbudsstrukturen ligger i mandatet til det faglige rådet. Hvis rådet mangler 

fagkompetanse kan det, i samsvar med mandatet, opprettes felles arbeidsgrupper under det faglige 

rådet, eller på tvers av faglige råd. Rådet mener det er viktig med eksterne impulser, men disse kan 

trekkes inn og organiseres etter behov ut fra rådene selv, samt se sammenhengen med rådets 

utviklingsarbeid. Ressursene som er tiltenkt arbeidet må tilflyte de faglige rådene som selv har de 

beste forutsetningene for å vurdere hvilke eksterne ressurser det bør trekkes på; det være seg 

forskere, representanter fra skole eller andre representanter fra arbeidslivet 

4. Faglig råd for elektrofag ønsker å opprette grupper under det faglige rådet, etter behov, og som 

støtte for arbeidet i rådet. Rådet har gode erfaringer med allerede etablerte grupper, for eksempel i 

togelektrikerfaget og i skipselektrikerfaget. Begge disse arbeidsgruppene vurderer fagenes innhold, 

opplæringsmodeller og plassering i tilbudsstrukturen. Rådet er også opptatt av å rekruttere fra et 

bredt mangfold hvor også kjønn og kjønnsbalanse inngår både i skole og i bedrift. Rådet følger med 

stor interesse partene i arbeidslivets arbeid og fylkeskommunens engasjement knyttet til disse 

utfordringene. 

5. Det faglige rådet mener det overordnede perspektivet kan ivaretas ved samarbeid mellom de 

faglige rådene og i SRY. I tillegg foreslår rådet at det vurderes om Kunnskapsdepartementets prosjekt 

om fremtidige kompetansebehov kan knyttes opp mot gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 

Prosjektet skal utvikle et system for analyse og formidling av fremtidige kompetansebehov. 

Forskningsmiljøer, SSB, departementer, direktorater og andre aktører fra utdanningssystemet og 
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Faglig råd 
utviklingsred

1
Faglig råd utviklingsred 2

Arbeidsgr Arbgr 
Rapport

Møter på 
tvers av 

rådene/pro
grammene

SRY UDIR
KD  

videre 
foreslått 
prosess

arbeidslivet deltar i arbeidet. Resultatene kan være interessante for rådenes arbeid. Disse bør derfor 

utfordres til å kommentere strukturelle utfordringer og behov for endringer i tilbudsstrukturen de 

mener norsk fag- og yrkesopplæring står overfor. 

Det faglige rådet ber Utdanningsdirektoratet ettersende vedtaket umiddelbart til SRYs medlemmer. 

Videre håper rådet at synspunktene blir vektlagt i det videre arbeid med saken 

 

LO (4.3.15) 
En alternativ organisering og prosessflyt som ivaretar direktoratets, KDs og LO/NHOmed flere sitt 
behov i saken: 
 

 Overordnet interesse for LO er at de faglige rådene er endelige avsender av det formelle 
innspillet 

 Under punkt 1.2. foreslår KD en arbeidsgruppe pr utdanningsprogram og LO mener dette er 
klokt. 

 Flere tilbakemeldere ser behovet for et bredt idétilfang – LO har ingen problem med det – 
kun mindre tekstlige justeringer i mandatet forutsatt en gruppe pr utdanningsprogram 

 Flere har pekt på behov for samordning på tvers – modellen under indikerer en mulig løsning 
som ivaretar disse fire behovene: 
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Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 
Vedtak SRY sak 02-01-2015 Organisering av arbeidet med tilbudsstrukturen:  

 

SRY anbefaler at Utdanningsdirektoratets forslag til organisering av gjennomgang av 

tilbudsstrukturen gjennomføres med følgende justering: 

 Det etableres arbeidsgrupper i tråd med direktoratets forslag til gjennomføring. SRY ber om 

at innretningen på gruppe 4 vurderes endret.  

 Arbeidsgruppene leverer sine forslag og innspill til faglige råd, Utdanningsdirektoratet og 

SRY. 

 Det etableres strukturer for erfaringsutveksling og kontakt mellom de faglige rådene, SRY og 

arbeidsgruppene i fremdriftsplanen for arbeidet. 

 Faglige råd gir sine helhetlige innspill etter at arbeidsgruppene har levert sine rapporter.  

 SRY har ansvar for å følge arbeidet både i faglige råd og arbeidsgrupper og levere et helhetlig 

råd til Kunnskapsdepartementet.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 


