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Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 
 
 

1. Bakgrunn 
Et konkret forslag til organisering og mandat for arbeidet med å gjennomgå 

tilbudsstrukturen ble 8. januar 2015 sendt til de faglige rådene, Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring (SRY), fylkeskommunene og Sametinget for innspill. 
Utdanningsdirektoratet har mottatt mange innspill i saken, og særlig har vi fått mange 

synspunkter på forslaget om å opprette arbeidsgrupper på tvers av utdanningsprogram. 
 

Formålet med dette brevet er å kommunisere informasjon til de involverte aktørene om 
- Status etter at alle innspillene er kommet inn 
- Hvilke justeringer som gjøres til det opprinnelige forslaget 

- Videre fremdrift i arbeidet 
 

2. SRY sin behandling av saken 5.mars 2015 
Med alle innspillene som saksgrunnlag drøftet Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 
i sitt møte 5.mars 2015 ulike løsninger for organisering og mandat for arbeidet. I følge 

sitt mandat skal SRY tilstrebe å ha et overordnet og strategisk perspektiv i sine råd til 
myndighetene. SRY gjorde følgende vedtak: 
 

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.  

 
2.1 Direktoratets konklusjoner for videre arbeid 

Utdanningsdirektoratet støtter seg til SRYs vedtak i det videre arbeidet.  
 
Direktoratet har fått tilbakemelding om at mandatene til henholdsvis faglige råd og 

arbeidsgruppene i for stor grad synes å være overlappende. Med bakgrunn i dette, 
jobber vi nå med å utarbeide mer spesifikke mandat for arbeidsgruppene som 

oppnevnes av direktoratet. De arbeidsgrupper som direktoratet oppnevner skal ta 
utgangspunkt i næringer og bransjer med nærliggende kompetansebehov, og ikke i den 
eksisterende utdanningsstrukturen.  

 
Direktoratet vil gå i dialog med relevante faglige råd om innretningen av gruppe 4, Bygg, 

industri, teknologi og transport. Det vil også være nødvendig med dialog med andre 
faglige råd om et endelig mandat for hver av de øvrige gruppene.  
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Arbeidsgruppene leverer sine innspill til faglige råd, SRY og Utdanningsdirektoratet, og 

prosessen justeres slik at det er rom for at faglige råd kan gi sine helhetlige innspill etter 
at arbeidsgruppene har levert sine rapporter. På denne måten imøtekommer direktoratet 
et innspill som alle de faglige rådene var opptatt av i sin tilbakemelding, nemlig at de 

faglige rådene skal vurdere de eksterne innspillene og formidle endringsforslag knyttet til 
tilbudsstrukturen til myndighetene. 

 
Arbeidsgruppene, både de faglige råd oppnevner i forbindelse med 
utviklingsredegjørelsen og de arbeidsgrupper direktoratet oppnevner, skal supplere og 

fungere som en støtte til de faglige rådenes arbeid. 
 

Direktoratet vil ta hensyn til SRY sin anmodning om å tilrettelegge for 
erfaringsutveksling og flere kontaktpunkter mellom arbeidsgrupper og faglige råd i den 
justerte fremdriftsplanen. Dette omtales senere i dette notatet. 

 
3. Kort om videre prosess 

- Bestilling til de faglige rådene vil sendes ut i løpet av inneværende uke (uke 12). 
Utdanningsprogram hvor det er svært mange lærefag vil få ettersendt deler av 
kunnskapsgrunnlaget når det er ferdigstilt.  

- Vi vil jobbe videre med å ferdigstille mandatene for arbeidsgruppene i løpet av 
mars og april måned. I denne prosessen er det behov for dialog med flere av de 

faglige rådene. Utdanningsdirektoratet vil innkalle til møter.  
- Samtidig som prosessen med å ferdigstille mandater foregår inviterer vi 

hovedorganisasjonene til å foreslå kandidater til arbeidsgruppene. De faglige 

rådene bes om å identifisere personer og/eller aktører som kan tenkes en rolle i 
arbeidsgruppene. Det er Utdanningsdirektoratet som oppnevner medlemmene for 

arbeidsgruppene og Kunnskapsdepartementet vil oppnevne ledere.  
- Direktoratet jobber mot et mål om at de oppnevnte arbeidsgruppene kan starte 

sitt arbeid i løpet av mai måned. Fremdriftsplanen må justeres etter dette, men vi 
ønsker å holde fast ved at faglige råd leverer utviklingsredegjørelser del 1 i midten 
av oktober. 

- Sekretariatet er i gang med de årlige samtalene med hver enkelt rådsleder. På 
disse møtene kan rådslederne også lufte spørsmål knyttet til dette oppdraget. 

- Det er fellesmøte mellom faglige råd og SRY 26.mars, hvor arbeidet med 
utviklingsredegjørelser er meldt som tema. 

 

4. Faglige råd og arbeidet med utviklingsredegjørelsen 
De faglige rådene har som en del av sitt mandat at de skal følge den faglige utviklingen 

innenfor rådets område og tilgrensede områder.  De faglige rådene har en sentral rolle i 
gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 
 

Direktoratet mottok få innspill som går spesifikt på det foreslåtte mandatet til de faglige 
rådene (vedlegg 1 i notat av 7.1.15). Bestillingen vi sender ut vil baseres på det 

foreslåtte mandatet. 
 
Direktoratet vil be de faglige rådene om å dele arbeidet med utviklingsredegjørelsen opp 

i to deler. I første del ber vi rådene konsentrere seg om å gjennomgå lærefagene (vg3) 
og vurdere de opp mot relevanskriteriene. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et 

statistikknotat for hvert lærefag som inkluderer flere indikatorer. Her ber vi rådene svare 
på spørsmålene knyttet til opplæringstilbudets relevans.  
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I den andre delen skal de faglige rådene beskrive behov i bransjene, beskrive endringer i 
teknologi eller rammebetingelser, foreslå nye fag etc. De faglige råd vil i denne delen 
også bli bedt om å se på strukturen innen eget utdanningsprogram, herunder om 

enkelte programområder eller fag er for brede eller for smale.  Sekretariatet ønsker å 
bidra til at tverrfaglig samarbeid med andre faglige råd der hvor det er nødvendig og 

hensiktsmessig.  
 
Det vil bli rom for fleksibilitet i hva faglige råd prioriterer av utfordringer og 

problemstillinger, særlig i del to av bestillingen. 
 

Bestillingen, inkludert startpakker, vil bli sendt ut denne uken (uke 12). 
Utdanningsprogram hvor det er veldig mange lærefag vil få ettersendt deler av 
startpakken så snart det er ferdigstilt. 

 
4.1 Ressurser til arbeidet 

Erfaringer fra forrige runde med utviklingsredegjørelser viser at det er et 
ressurskrevende arbeid. Som følge av omdisponeringen av midler for fylkesbesøk til 
arbeidet med tilbudsstrukturen er det noe rom for de faglige rådene å planlegge ekstra 

aktiviteter. I tillegg er det avsatt øremerkede midler knyttet til arbeidet med 
tilbudsstrukturen. For en fordeling av de sistnevnte midlene vil de rådene som 

representerer de prioriterte utdanningsprogrammene DH, SS, RM og HO være prioritert.  
 
Eksempler på aktiviteter er arbeidsmøter, ekstra rådsmøter eller 

dialogmøter/dagskonferanser for å innhente synspunkter fra deler av bransjemiljøer som 
ikke er representert i det faglige rådet. Vi ber om at rådene melder sine behov med en 

søknad til sekretariatet. Det er en forutsetning at aktivitetene avholdes i inneværende 
år. Det legges til grunn at ekstra aktiviteter avholdes i Utdanningsdirektoratets lokaler 

slik at kostnadene blir så lave som mulig. Det er ikke anledning for rådene å søke om 
frikjøp/honorarer for tapt arbeidstid.  
 

Vi ønsker å få innmeldt eventuelle behov innen 1.mai 2015. Søknadene vil løpende bli 
behandlet.  

 
 

4.2 Sekretariatet for samarbeidet med partene i arbeidslivet gjennom SRY 

og faglige råd  
Utdanningsdirektoratet er i henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de 

faglige rådene og Utdanningsdirektoratet sekretariat for partssamarbeidet innen fag- og 
yrkesopplæringen.  Avdeling for fag- og yrkesopplæring har ansvar for rådenes 
sekretærer og oppfølging av rådenes arbeid. 

 
Som et ledd i å styrke samarbeidet og dialogen med partene i arbeidslivet og oppfølging 

av sekretariatet er Karl Gunnar Kristiansen sekretariatsleder både for SRY og faglige råd. 
 

5. Oppnevne arbeidsgrupper 

Oppdraget med å gjennomgå tilbudsstrukturen er et omfattende arbeid som blant annet 
krever at vi må tenke langsiktig: Hvilke oppgaver og roller vil fagarbeideren ha i 

fremtidens bransjer? Formålet med å opprette arbeidsgrupper er å se på behovene ut fra 
næringer og bransjer, og ikke kun ta utgangspunkt i nåværende utdanninger. Det er 
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derfor et sentralt poeng at sammensetningen av gruppene er fristilt fra dagens 

utdanningsstruktur og at vi med dette oppretter noen strukturer som har et hovedformål 
å se på tvers og mer overordnet. Målet er også at disse gruppene kan berike 
diskusjonene og fremskaffe mer kunnskap fra aktører som ikke til vanlig er involvert i 

fag- og yrkesopplæringen. Gruppene vil kunne skape synergier og tenke nytt om 
tilbudsstrukturen. Resultatet skal være til støtte og supplere de faglige rådene i deres 

vurderinger.  
 
Det finnes ikke én riktig sammensetning av slike grupper og med bakgrunn i SRY sitt 

vedtak vil direktoratet holde fast i hovedinndelingen presentert notat av 7.1.15, men 
gjøre enkelte justeringer. Spesielt gjelder dette innretningen på gruppe 4.  

 
I innspillene er det flere som gir tilbakemelding på hvilke fagområder som skal 
inkluderes i hvilke grupper. Direktoratet vil ikke gjøre en plassering av lærefagene i de 

ulike gruppene, først og fremst fordi det ikke er gruppenes oppgave å se på hvert 
lærefag eller ivareta bredden de nåværende utdanningsprogrammene. Det er faglig råd 

sin oppgave. Direktoratet mener også at det må legges inn rom for en viss fleksibilitet i 
prosessene. Vi må ta høyde for at arbeidsgruppene kan ha overlappende interesser 
innen flere felt og at tilpasninger til fokusområder og problemstillinger kan gjøres etter 

hvert.  
 

5.1 Ferdigstille mandater 
Direktoratet vil i løpet av mars og april bruke tid på å ferdigstille mandatene til 
arbeidsgruppene. Vi vil sammen med de berørte faglige rådene se på innretningen av 

gruppe 4, Bygg, industri, teknologi og transport. I tråd med innspill fra faglig råd kan det 
også være nødvendig å se på hva som kan være et riktig mandat for gruppe 3 

Opplevelser, natur og mat.   
 

Vi mener at mandatene til gruppene vil se noe ulike ut, ettersom problemstillingene og 
utfordringene er bransjene har er veldig ulike. Det vil være nødvendig å også ha dialog 
med flere av de faglige rådene og andre relevante aktører for å ferdigstille også de 

øvrige mandatene.  
 

5.2 Sammensetning og bemanning av gruppene 
Utdanningsdirektoratet foreslår at hver arbeidsgruppe består av 6-7 faste medlemmer. 
Dersom gruppen mangler kompetanse innenfor deler av arbeidsfeltet har de mulighet til 

å hente inn fagfolk og andre ressurspersoner på enkelte møter.  
 

Direktoratet foreslår at partene i arbeidslivet får to plasser i hver gruppe, og at de øvrige 
medlemmene hentes fra forskningsmiljøer, næringslivet, fylkeskommunen, andre 
departementer etc. Gruppen for verneverdige fag og immateriell kulturarv vil ha en noe 

annen sammensetning og denne er godt beskrevet i det opprinnelige forslaget (7.1.15). 
 

Det er naturlig nok vanskelig å vite bestemt hvilke typer kompetanser vi er ute etter før 
mandatene er ferdigstilte. Enkelte av gruppene vil vi kunne få etablert tidligere enn 
andre og direktoratet vil komme med ytterligere informasjon når de endelige mandatene 

foreligger. 
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Direktoratet vil be hovedorganisasjonene foreslå sine kandidater og at de faglige rådene 

gir innspill på personer og/eller aktører som kan tenkes en rolle i arbeidsgruppene. Vi 
ber om at formålet skissert under punkt 5 vektlegges i vurderingene.  
 

6. Justert fremdriftsplan med kontaktpunkter og milepæler 
 

6.1 Prosess 
Figur 1 Justert prosess (første del) 

 



 

  Side 6 av 7 

    

 

Figur 2 Prosess faglige råd 

 
Figur 3 Prosess arbeidsgrupper 

 
 

 

Direktoratet ønsker å se på mulighetene for å arrangere ulike temaseminarer som også 

fungerer som kontaktpunkter mellom aktørene som er involvert. I fremdriftsplanen 
under er noen slike ideer skissert.  
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6.2 Tentativ fremdriftsplan 

 
Figur 4 Tentativ fremdriftsplan med milepæler og ideer til aktiviteter og samlinger 

Tidspunkt Hva skjer 

20.mars 2015 Bestilling om utviklingsredegjørelser sendes til de faglige rådene 

Mars-April 2015 Ferdigstille mandater, dialog med berørte aktører 

April-mai 2015 Rekruttering av arbeidsgruppemedlemmer 

11.mai 2015 Delrapport fra forskningsutlysning: kunnskapsoversikt 

Siste halvdel mai 
2015 

Oppstartsseminar inkludert workshops med forskere som presenterer 
dybdeanalyser av HO, SS, DH og RM   

Juni 2015 Forslag/idé: Seminar med innspill fra andre utvalg og kommisjoner. F.eks. 

Ludvigsen, fagskoleutvalget og produktivitetskommisjonen.  

27.-28. August 2015 Forslag/idé: Fellessamling/workshop for SRY, faglige råd og arbeidsgrupper om 
status i arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen 

15.oktober 2015 Faglige råd leverer del 1 av utviklingsredegjørelsene. Sendes til SRY, 

Utdanningsdirektoratet og arbeidsgrupper 

Oktober-november 
2015 

Møter mellom faglige råd og arbeidsgrupper: faglige råd presenterer del 1 av 
sin utviklingsredegjørelse 

November 2015 Forslag/idé: Seminar om erfaringene fra andre land.   

20.november 2015 Delrapport fra forskningsutlysning: Dybdeanalyse (NIFU/FAFO) 

Januar 2016 Forslag/idé: Seminar om utenlandsk arbeidskraft, vikarer etc. 
SRY har laget et program til en slik samling 
 

Februar 2016 Forslag/idé: Seminar om fagutdanning innenfor medier, kommunikasjon, IKT 
og den kreative bransjen 
 

1.mars 2016 Rapport fra arbeidsgruppene sendes til faglige råd, SRY og 
Utdanningsdirektoratet 

Mars 2016 Arbeidsgruppene presenterer sine rapporter for de faglige rådene og SRY 

1.april 2016 Faglige råd leverer utviklingsredegjørelsen del 2 med sine helhetlige innspill til 
Utdanningsdirektoratet 

1.april 2016 SRY gir sine helhetlige innspill til Utdanningsdirektoratet 

April/Mai 2016- Leveranser fra Udir til KD: forslag til endringer i tilbudsstrukturen 

 

 

6.3 Bruk av fagligerad.no  
Direktoratet ønsker å bruke nettsiden til de faglige rådene som en viktig 

informasjonskanal til de involverte aktørene i dette prosjektet. Her vil direktoratet 
publisere oppdatert og korrekt informasjon om arbeidet, hvordan bli involvert, 
fremdriftsplaner og andre viktige nyheter.  
 
 


