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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.  

 
Mandat for yrkesfaglige utvalg 

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. 

 
Utvalgene skal vurdere og foreslå løsninger til utfordringer i bransjen eller sektoren knyttet 

til: 

 

 rekruttering og verdsetting av fagarbeidere 

 framtidig og udekket kompetansebehov og hvorvidt dette kan dekkes av 

fagarbeidere  

 behovet for omstillingsdyktige fagarbeidere, herunder smal eller bred 

kompetanse 

Utvalgene skal vurdere utviklingstrekk i samfunnet og arbeidsmarkedet som vil kunne få 

betydning for fag- og yrkesopplæringen på kort og lang sikt.  

 

Avhengig av bransje/sektor vil flere tema kunne være relevante, for eksempel: 

 

 ny teknologi, økt digitalisering, omlegging til miljøvennlige løsninger  

 konjunktursvingninger, konkurranse fra utlandet, effektivisering, endret 

forbruksmønster, endring i regelverk og økte krav til sikkerhet 

 økt bruk av ufaglært arbeidskraft og innleid og/eller utenlandsk arbeidskraft 

 økt sentralisering av virksomhetsstruktur, geografiske forskjeller, 

kjønnstradisjonelle valg og demografi  

 systemer for internopplæring 
 økt akademisering 

 

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.  
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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. Utvalgene kan hente inn kunnskap fra 

relevante fagpersoner ved behov. 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. Mandatet over gjelder utvalg 1-4, mens utvalg 5 vil få et eget 

mandat. 

 

 

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. 

 

Fagopplæringen bygger på lange håndverkstradisjoner og fagarbeidere representerer en 

kompetanse som samfunnet trenger. Ifølge framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå vil 

Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2025. En grunnleggende forutsetning for 

velfungerende lærefag er at de gir merverdi og har en tydelig plass i virksomhetenes 

arbeidsdeling. Stortingsmelding 20 (2012-13) På rett vei viser at fag- og 

yrkesopplæringen i stor grad gir en kompetanse som verdsettes på arbeidsmarkedet. 

Likevel ser vi at ikke alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fungerer like godt når 

det gjelder rekruttering til lærefagene og tilknytningen til arbeidslivet. Det er forskjeller 

på i hvilken grad næringene rekrutterer arbeidskraft gjennom lærlingordningen. I tillegg 

gjennomfører elevene i for liten grad videregående opplæring med fag/svennebrev eller 

yrkeskompetanse. For mange elever faller fra underveis i opplæringen eller velger påbygg 

til generell studiekompetanse.  

 

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.  

 


