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Oppdrag til yrkesfaglige utvalg  
 

Regjeringen har som målsetting at de yrkesfaglige opplæringstilbudene skal bli mer 

relevante for arbeidslivet. Vi må sikre at fag- og svennebrevene er godt tilpasset 

virksomhetenes behov for kvalifiserte fagarbeidere – både i dag og tiden som kommer. 

Derfor oppretter Utdanningsdirektoratet nå fem yrkesfaglige utvalg. Utvalgene får i oppdrag 

å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen, og å 

komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud.  

 

Et eget utvalg skal ha fokus på den immaterielle kulturarven og de små verneverdige 

fagene i et framtidig perspektiv. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med øvrige og 

relevante etaters oppdrag med å følge opp nasjonale satsninger knyttet til kulturminnevern, 

kulturarv, kulturlandskap, mattradisjoner, kultur som næring og reiseliv.  

 

Mandat for yrkesfaglige utvalg - Immateriell kulturarv og verneverdige fag  

De fem utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere.  

 

Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer en vurdering av løsninger 

som kan bidra til at bransjen eller sektoren investerer i lærlingordningen og at flere 

gjennomfører fag- og yrkesopplæringen med en relevant kompetanse. Opplæringstilbudene 

skal bli mer attraktive både for elever og bedrifter, og overganger videreutvikles. 

 

Utvalget om immateriell kulturarv og verneverdige fag skal gjennomgå og komme med 

anbefalinger til hvordan man kan forbedre tilbudsstrukturen knyttet til de verneverdige 

fagene i videregående opplæring. I denne gjennomgangen skal både utdannings- kultur- og 

næringspolitiske hensyn legges til grunn. Det er primært tre hovedoppgaver for dette 

utvalget i denne gjennomgangen: 

 

1. Vurdere dagens kriterier for om et fag er verneverdig og ved behov foreslå 

endringer 

2. Vurdere og foreslå mulige løsninger knyttet til å etablere en mer tydelig og enhetlig 

utdanningsstruktur for de små verneverdige fagene  

3. Foreslå varig en ordning for forvaltning av de små verneverdige fagene 

 
I tillegg vil det være aktuelt for utvalget å belyse utfordringer knyttet til: 

 Arbeidslivsrelevans i små fag med liten elevgruppe og hvorvidt 

bransjene/virksomhetene/kultursektoren har behov for denne kompetansen på 

videregående nivå. 

 Offentlig og private opplæringstilbud 

 Utfordringer knyttet til rekruttering av fagarbeidere 

 Bransjens/virksomhetene/kultursektoren behov for fleksible opplæringsmodeller 

 Politiske insitament og satsninger som omhandler immateriell kulturarv, 

kulturminnevern, videreføring av fag og yrker og fremtidens behov for kompetanse 

o Er det flere fagområder som kan være aktuelle å inkludere i en framtidig ny 

opplæringsstruktur for kulturfagene/ de tradisjonelle håndverksfagene? For 

eksempel innen mattradisjoner, bygningsvern, fartøyvern, naturvern, 

kulturlandskap, kulturminnevern og reiseliv?  
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 Er det mulig å etablere en enhetlig utdanningsstruktur for de tradisjonelle 

håndverksfagene/ kulturfagene? 

o Bør opplæring videreføres som tilbud i videregående opplæring, eller bør det 

være en tilpasning til en annen opplæringsmodell for noen av fagene? 

 Utfordringer knyttet til koordinering på etterspørselssiden, og hvordan utvikle 

grunnlaget for et mer robust arbeidsmarked for de tradisjonelle håndverksfagene 

/verneverdige fagene? 

o Hvilke virkemidler finnes i dag som kan bidra til å øke etterspørselen? 

o Hvilke virkemidler kan utvikles for å øke etterspørselen? 

o Hvordan kan de ulike virkemidler koordineres på måter som bidrar til å 

ivareta statens forpliktelser når det gjelder den immaterielle kulturarven? 

Rammer for arbeidet 

De yrkesfaglige utvalgene skal vurdere behov i bransjen uavhengig av hvordan 

utdanningstilbudene i dag er organisert med ni yrkesfaglige utdanningsprogram. Utvalgene 

er derfor sammensatt med utgangspunkt i nærstående bransjer og sektorer, eller i bransjer 

og sektorer som har like utfordringer knyttet til rekruttering, gjennomføring og verdsetting 

av fagarbeidere. Utvalgene kan bestå av representanter fra næringslivet, 

hovedorganisasjonene i arbeidslivet, fylkeskommune, forskere eller øvrige ressurspersoner. 

For utvalget som skal gjennomgå den immaterielle kulturarven og de små verneverdige 

fagene kan i tillegg utvalget bestå av representanter fra kultursektoren, forbund og 

foreninger. 

 

De fem yrkesfaglige utvalgene er delt inn på følgende måte: 

Gruppe 1 Helse, oppvekst og velvære 

Gruppe 2 Kontor, handel og service 

Gruppe 3 Reiseliv, matproduksjon og primærnæringen 

Gruppe 4 Bygg, industri og elektro 

Gruppe 5 Immateriell kulturarv og verneverdige fag 

 

I arbeidet med å gjennomgå utdanningstilbudene har Utdanningsdirektoratet også gitt et 

oppdrag til de ni faglige rådene. De faglige rådene, ett for hvert utdanningsprogram, er 

rådgivende organ for myndighetene i spørsmål om fagopplæring. Oppdraget til de faglige 

rådene er todelt. I første del av oppdraget fram til oktober 2015 vil rådene vurdere det 

enkelte lærefagets relevans. I andre del vil rådene bli bedt om å vurdere behov for konkrete 

endringer i dagens tilbud av fag. Utvalgenes innspill skal supplere de faglige rådenes arbeid.  

 

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for utvalgene og vil utarbeide grunnlagsmateriale til 

utvalgene, blant annet basert på utviklingsredegjørelser fra de ni faglige rådene, 

forskningsrapporter, utredninger og statistikk. Utdanningsdirektoratet vil tilrettelegge for 

møteplasser underveis i arbeidet mellom utvalgene, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 

(SRY), og de ni faglige rådene. Utvalgenes rapporter leveres til SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet.  

 

Utvalget skal selv vurdere behovet for mer kunnskap, og skal legge til rette for at 

representanter fra relevante organisasjoner, offentlige myndigheter og fagmiljøer kan legge 

frem sine synspunkter og problemstillinger, f.eks. i dialogmøter. Utvalget skal ikke gå 

igjennom hvert enkelt fag som i dag betegnes som lite og verneverdig, det vil faglig råd for 

design og håndverk vurdere og ut fra Sekretariatet for små og verneverdige fags 

yrkesbeskrivelser. 

 

Se mer informasjon knyttet til hovedoppgavene for utvalget og kunnskapsgrunnlag i 

vedlegg. 
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Bakgrunn for arbeidet  

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å styrke kvaliteten på og 

relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå utdanningstilbudet på 

videregående nivå i samarbeid med partene i arbeidslivet. Utviklingstrekk i samfunnet 

påvirker arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft, og opplæringen må tilpasses disse 

endringene.  

 

Gjennomgangen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og arbeidslivets 

behov. Vi må sikre at fag- og svennebrevene er godt tilpasset virksomhetenes behov for 

kvalifiserte fagarbeidere – både i dag og tiden som kommer. Målet er at opplæringstilbudene 

skal bli mer relevante for arbeidslivet, at rekrutteringen er i tråd med arbeidslivets behov og 

at elevene i større grad skal fullføre med fag/svennebrev eller yrkeskompetanse. 

Gjennomgangen er også knyttet til de små verneverdige fagene. 

 

Departementet legger i meldingen vekt på at de små og verneverdige fagene i videregående 

opplæring har utfordringer blant annet knyttet til det relativt store antallet fag og lave 

antallet søkere. Dette er utfordrende for tilrettelegging av opplæringen og for muligheten til å 

bevare fagene. Det er lite koordinering på etterspørselssiden, noe som svekker grunnlaget for 

et mer robust arbeidsmarked for lærefagene.  

 

I Norge tilbys opplæring i flere tradisjonelle håndverksferdigheter, blant annet gjennom 

lærefag i videregående opplæring. Flere av fagene omfattes av Unescos konvensjon om vern 

av den immaterielle kulturarven. Fagenes kjennetegn er blant annet bruk av tradisjonelle 

teknikker, materialer og metoder. Fagene har et begrenset og jevnt rekrutteringsbehov. Per i 

dag er det 42 fag som er omfattet av ordningen med verneverdige fag1.  
 

I politisk plattform for Solbergregjeringen er det lagt vekt på mål for kulturfeltet som også 

omfatter forvaltning og vedlikehold av kulturarven. Regjeringen vil blant annet: 

 Gjennomgå bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet. 

 Utarbeide en plan for rehabilitering og vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner. 

 Vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i 

kultursektoren. 

 Styrke kulturminnearbeidet i Norge 

 

Norge ratifiserte Unescos 2003-konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven i 2007. 

At Norge har ratifisert konvensjonen betyr at de har tatt på seg en internasjonal forpliktelse, 

også når det gjelder å verne tradisjonelt håndverk. «Vern» betyr tiltak for å sikre den 

immaterielle kulturarvens levedyktighet, herunder det å kartlegge, dokumentere, forske, 

bevare, verne fremme, styrke, videreføre, særlig gjennom formell og uformell utdanning, 

samt gjenopplive de ulike sidene ved denne arven. 
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Vedlegg 

 
Mer utfyllende informasjon knyttet til hovedoppgavene for utvalget 
 

1. Revidere kriterier for krav på vern  
Det er behov for en gjennomgang av kriteriene for at et fag blir betegnet som verneverdig. Pr i dag er 
det slik at bedrifter og virksomheter som utøver et av de verneverdige fagene, og som tar imot en 
lærling får et ekstra tilskudd for denne opplæringen1.  
 
Basert på blant annet kulturarv og potensialet for verdiskaping og etterspørsel, kan det være ulike 
kriterier og virkemidler som er aktuelle for ulike fag. For eksempel støtteordninger, om det er en del av 
den immaterielle kulturarven, den samiske kulturarv og hva som definerer at et fag er verneverdig.  
 
Flere forhold vil 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  

 
Utvalget skal utarbeide en beskrivelse av fordeler og ulemper ved dagens kriterier for at et fag kan 
betegnes som et verneverdige fag2. De gjeldende kriteriene er:  

 Faget er en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller er godkjent som et forsøk.  

 Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på nyrekruttering.  

 Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.  

 Faget har kulturell verdi som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.  

 Når faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en tre års periode, dvs. i snitt fem nye 
kontrakter pr. år, tas faget ut av lista etter ytterligere et kalenderår. 

Pr i dag er det Utdanningsdirektoratet, etter tilråding fra faglig råd, som vedtar hvilke fag som skal tas 
med på listen over små håndverksfag og dermed utløse høyere tilskudd til lærebedriften.  

 

Se punkt 4 for forslag til kunnskapsgrunnlag 

 
 
2. Vurdere og foreslå en mer tydelig og enhetlig utdanningsstruktur for de små verneverdige fagene, 
inkludert alternative opplærings- og finansieringsmodeller  
 
Det er viktig at det ikke kun er dagens fag som betegnes verneverdige fag i videregående opplæring som 
inkluderes i drøftingen til utvalget. Politiske insitament og satsninger som omhandler immateriell 
kulturarv, videreføring av fag og yrker og fremtidens behov for kompetanse bør også vurderes i denne 
sammenhengen. Målet med arbeidet er at utvalget skal vurdere hvordan man kan etablere en enhetlig 
utdanningsstruktur for kulturfagene/ de tradisjonelle små håndverksfagene.  
 
Vi ønsker at utvalget utreder mulige alternative opplæringsmodeller og herunder en vurdering av om 
det er flere fagområder som kan være aktuelle å inkludere i en framtidig enhetlig utdanningsstruktur for 
kulturfagene/ de tradisjonelle håndverksfagene. Dette kan for eksempel være innen mattradisjoner, 
bygningsvern, fartøyvern, naturvern, kulturlandskap og kulturminnevern.  

                                           
1 http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Fag--og-yrkesopplaring/Satser-larlinger-og-larekandidater-2015/  
2 http://www.maihaugen.no/no/Norsk-handverksutvikling/Sma-handverksfag/Kriterier-og-kontrakter/  

http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Fag--og-yrkesopplaring/Satser-larlinger-og-larekandidater-2015/
http://www.maihaugen.no/no/Norsk-handverksutvikling/Sma-handverksfag/Kriterier-og-kontrakter/
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Underveis i arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen for små verneverdige fag antar vi at det 
vil komme øvrige endringsforslag som ikke eksplisitt er beskrevet i mandatet. Utvalget står selv fritt til å 
vurdere hva som bør tas med av forslag. 
 
Ut fra om utvalget kommer frem til forslag som beskrives over, bør forslagene inkludere ulike 
finansieringsmodeller avhengig av de alternative opplæringsmodellene.  
 
3. Foreslå varig ordning for forvaltning av de små verneverdige fagene 

 
Avhengig av forslagene utvalget kommer frem til, skal det foreslås en varig ordning for en videre 
forvaltning av de små verneverdige fagene. Momenter som drøftes her kan for eksempel være:  

 En videreføring av dagens opplæringsstruktur for enkelte av fagene og gjeldende 
tilskuddsordning.  

 En ny opplæringsmodell utover videregående opplæring for enkelte av fagene, inkludert en 
vurdering av fagskoletilbud og universitet- eller høyskoletilbud for relevante fagbrev (Y-vei) som 
alternativ til tilbud i videregående opplæring.  

 Nye støtteordninger.  

 En videreføring av gjeldende forvaltningsnivå.  

 Nytt forvaltningsnivå, med for eksempel et varig samarbeid mellom flere myndigheter.  

 
4. Kunnskapsgrunnlag:  

 Rapporten «Små håndverksfag – statusgjennomgang» (Econ 2009) 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. 

 Rapporter som har relevans til studieforbundenes rolle (se 4.1), for eksempel En ordning, et 
mangfold av løsninger (Oxford Research 2013). Arbeidet med dette forskingsprosjektet har vist at 

studieforbundene samlet sett organiserer en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet, på tvers av 
emner, nivå, geografi og målsetting. Våre funn tyder på at studieforbundsordningen som sådan oppfyller 
målene slik disse er formulert, og at studieforbundene er en ressurs for sine medlemsorganisasjoner 
(sitat). 

 Diverse stortingsmeldinger, NOUer, rapporter og forskningsrapporter relevant for 
kulturminnevern, kompetansebehov, utvikling og videreføring (ref.4.1) 

 Beskrivelse og vurdering av eksisterende tiltak som skal støtte opp om små verneverdige fag. 
For eksempel ekstra lærlingtilskudd, landsdekkende linjer og landslinjer.  

 Yrkesbeskrivelser av fagene (utarbeidet av SSV) 

 Faglig råd for design og håndverks gjennomgang av fagene 
 
4.1 relevante rapporter, stortingsmeldinger og utredninger 

 Econ rapporten: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/Rapport-
om-sma-handverksfag/   

 NOU 2001:1: Fortid former framtid – utfordringer i en ny kulturminnepolitikk  

 NIFU rapport 4/2007: Kultur-retur, fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert 
næringsutvikling  

 ABM utvikling (2010): Immateriell kulturarv i Norge, en utredning om Unescos konvensjonen  

 St. meld 16 (2004-2005) (Miljøvern Dep): Leve med kulturminner  

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/Rapport-om-sma-handverksfag/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/Rapport-om-sma-handverksfag/
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 St meld nr 49 (2008-2009) (KKD): Framtidas museum- forvaltning, forsking, formidling, fornying 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-
2009-.html?regj_oss=1&id=573654  

 St meld 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-35-
20122013/id725021/?docId=STM201220130035000DDDEPIS&ch=1&q=framtid%20med%20fotf
este&redir=true&ref=search&term=framtid%20med%20fotfeste   

 http://www.byggogbevar.no/default.aspx   

 KKD rapport (2008): Kulturhåndverk, avtrykk frå fortiden (…) 
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/Rapport_tradisjonelt_haandverk_april2008.pdf  

 En ordning, et mangfold av løsninger, forskningsprosjekt om studieforbund, 2013 
http://oxfordresearch.no/media/187840/en_ordning__et_mangfold_av_l_sninger_-
_forskningsprosjekt_om_studieforbund.pdf    

 NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/no
u201320130004000dddpdfs.pdf  

 Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial (2015), 
Menon Business Economics, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/78e603ad6c8e432695d2bca64fe54d3f/verdiskaping
sanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport-28--januar-2015.pdf  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-2009-.html?regj_oss=1&id=573654
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-2009-.html?regj_oss=1&id=573654
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/?docId=STM201220130035000DDDEPIS&ch=1&q=framtid%20med%20fotfeste&redir=true&ref=search&term=framtid%20med%20fotfeste
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/?docId=STM201220130035000DDDEPIS&ch=1&q=framtid%20med%20fotfeste&redir=true&ref=search&term=framtid%20med%20fotfeste
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/?docId=STM201220130035000DDDEPIS&ch=1&q=framtid%20med%20fotfeste&redir=true&ref=search&term=framtid%20med%20fotfeste
http://www.byggogbevar.no/default.aspx
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/Rapport_tradisjonelt_haandverk_april2008.pdf
http://oxfordresearch.no/media/187840/en_ordning__et_mangfold_av_l_sninger_-_forskningsprosjekt_om_studieforbund.pdf
http://oxfordresearch.no/media/187840/en_ordning__et_mangfold_av_l_sninger_-_forskningsprosjekt_om_studieforbund.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/nou201320130004000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/nou201320130004000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/78e603ad6c8e432695d2bca64fe54d3f/verdiskapingsanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport-28--januar-2015.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/78e603ad6c8e432695d2bca64fe54d3f/verdiskapingsanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport-28--januar-2015.pdf

