
SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 
 

Referat fra SRY-møte 5 – 2016 
 
Dato: 2.11.2016 

Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 

Godkjent: Godkjent med de fremkomne merknader i SRY møte 1.12.2016  

Tilstede:  

SRY 

Trude Tinnlund, LO 

Knut Øygard, LO 

Mette Henriksen Aas, LO 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Kristian Ilner, NHO 

Sture Berg Helgesen, KD 

Jorunn Teigen Leegaard KS 

Erik Heier, KS 

Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet 

Trond Bergene, Spekter 

Bente Søgaard, YS 

 

Observatør 

Siv Andersen, SIU  

 

Utdanningsdirektoratet 

Forfall: 

Elin Marlèn Hollfjord NFD  

Anne K. Eggen Lervik, Virke 

Stian Sigurdsen, Virke 

Sylvia Lind, EO 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Turid Semb, KMD 

 

 

Karl Gunnar Kristiansen 

 

 

 

 

  

1. Godkjenning av dagsorden 
Vedtak 
Sekretariatet gir en kort orientering om SRYs besøk til EuroSkills i Gøteborg 1-2. desember under 

eventuelt. Dagsordenen ble enstemmig godkjent.   

 
2. Godkjenning av referat fra møtet 14.9.2016 
Vedtak 
Referatet ble enstemmig godkjent. 

 

 

 

3  Behandling av diskusjons og orienteringssaker 

 
3.1  Diskusjonssak - Fafo’s rapport om trepartssamarbeidet 
FAFO har på oppdrag fra LO utarbeidet en rapport om partssamarbeidet i fagopplæringen, det vil 

si samarbeidet mellom organisasjonene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. 

Anna Hagen Tønder presenterte utfordringer og problemstillinger som er drøftet i rapporten.  

 

 Fagopplæringsmodellen/faglig selvstyre/ kollektive kompetansesystemer 

 Representasjon i SRY og faglige råd 

 Partenes rolle og innflytelse 

 Hvordan styrke SRYs strategiske rolle 

Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
Direkte tlf: 23 30 12 10 
E-post: kgk@udir.no 

 
Vår dato: 
10.11.2016 
Vår 
referanse: 
2016/140 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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 Mulige veivalg 

 

SRY mener rapporten er et godt og viktig innspill til diskusjonene om fremtidens fag- og 

yrkesopplæring i Norge. Rapporten tar opp viktige problemstillinger knyttet til partenes posisjon 

og innflytelse på fagopplæringen, og SRY mener det er viktig å diskutere disse inn mot 

nyoppnevning av SRY og faglige råd 2017. 

 

 

Følgende utfordringer og problemstillinger ble kommentert i møtet. 

 

 Struktur for partenes innflytelse i fag- og yrkesopplæringen – Nye modeller? 

 Nivå på representasjon i SRY og faglige råd 

 Sekretariatets rolle og plassering 

 Partenes innflytelse i fag- og yrkesopplæringen 

   

Oppsummering av diskusjon 
Problemstillingene og utfordringene drøftes videre i SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning av SRY 

og faglige råd. SRY anbefaler at det tilrettelegges for et seminar der utvalgte problemstillinger og 

prinsipper drøftes grundig. Til seminaret inviteres organisasjonene sammen med representanter 

fra utdanningsmyndighetene.  

 
 

3.2 Diskusjonssak - SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning av faglige råd og 

SRY 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) besluttet i møte 3.12.2015 å nedsette en 

arbeidsgruppe som skal vurdere sentrale problemstillinger knyttet til oppnevningen av SRY og de 

faglige rådene. Arbeidsgruppens leder Benedikte Sterner orienterte om gruppens arbeid. 

 

Arbeidsgruppen ønsker å legge frem kortsiktige og langsiktige endringsforslag. Bakgrunnen for 

dette er at Utdanningsdirektoratets forslag om endringer i tilbudsstrukturen trolig vil få 

konsekvenser for SRY og de faglige rådenes sammensetting og arbeid. 

Siden SRY og de faglige rådene går inn i en ny oppnevningsperiode fra og med høsten 2017, vil 

arbeidsgruppen legge frem endringsforslag som gruppen mener kan effektueres til 

nyoppnevningen. Av andre kortsikte endringsforslag er forslag om mer strukturert bruk av 

ressursgrupper og økonomi for de faglige rådene. 

 

SRY mener det er riktig av gruppen å dele arbeidet i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I det 

kortsiktige perspektivet støtter SRY at arbeidsgruppen arbeider videre med konkrete forslag til 

forbedring av både mandat og struktur som kan gjennomføres ved nyoppnevning i 2017.      

 
I det langsiktige perspektivet mener SRY at det er viktig å ha fokus på videreutvikling av norsk 

fag- og yrkesopplæring. De langsiktige endringsforslagene må utformes etter at ny 

tilbudsstruktur er implementert. I dette arbeidet er det viktig at arbeidsgruppen involverer ulike 

aktører i partssamarbeidet. SRY viser til vedtak i sak 3.1 der det foreslås at arbeidsgruppen 

tilrettelegger for et seminar der utvalgte problemstillinger og prinsipper i FAFOs rapport om 

partssamarbeidet drøftes grundig.  

Oppsummering av diskusjon 
Informasjonen tas til orientering. SRY slutter seg til arbeidsgruppens forslag om å utarbeide et 

kortsiktig og et langsiktig endringsforslag. Det kortsiktige endringsforslaget legges frem for SRY i 

møte 1. desember 2016.  

 
3.3  Orienteringssak- Fagbrev på jobb 
Kunnskapsdepartementet har igangsatt et arbeid med å utarbeide høringsnotat om mulighet til å 

gå opp til fagbrev etter en kombinasjon av opplæring og praksis i en bedrift, uten å være lærling. 
Kunnskapsdepartementet er opptatt av at partene i arbeidslivet deltar i utformingen av 

høringsnotatet og ønsker at SRY deltar sammen med departementet i en arbeidsgruppe med to til 

tre representanter. På grunn av kort tidsfrist for arbeidet ble saken drøftet (i eget møte) med 

SRYs representanter som deltok på fellesmøte mellom SRY og faglige råd 12.10.2016. 
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Følgende representanter ble da foreslått til arbeidsgruppen: Kristine Hansen(LO), Kristian Ilner 

(NHO), Eli Sogn Iversen (KS) 

Oppsummering av informasjon:  

Informasjonen tas til orientering. SRY ber om at ferdig høringsnotat legges frem for SRY før 

saken sendes på høring. 

 

3.4 Orienteringssak - Forsikring av elever i Yrkesfaglig fordypning 
SRY har tidligere bedt Kunnskapsdepartementet redegjøre for ansvarsforholdet for elever som i 

faget yrkesfaglig fordypning får opplæring i virksomheter. Organisasjonene i SRY har mottatt 

bekymringsmeldinger knyttet til forsikring av elever som gjennomfører undervisning i yrkesfaglig 

fordypning ute i bedrifter. Spørsmålet er om skolen er ansvarlig eller om den enkelte bedrift har 

et ansvar for å forsikre eleven. 

Kunnskapsdepartementet orienterte om at lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert elever 

i yrkesfaglig fordypning i forhold til Lov om yrkesskadeforsikring og tolkning av 

arbeidstagerbegrepet. Konklusjonen er at elever i Yrkesfaglig fordypning skal omfattes av 

yrkesskadeforsikring. 

SRY mener det er avgjørende viktig at det avklares om det er Fylkeskommunen eller den enkelte 

bedrift som er ansvarlig for at elever i Yrkesfaglig fordypning er forsikret. Videre anbefaler SRY at 

departementet informerer fylkeskommunene om ansvarsforholdet.  

Oppsummering av informasjon: 

SRY ber Kunnskapsdepartementet klargjøre ansvarsforholdet for skadeforsikring av elever i 

praksis og Yrkesfaglig fordypning.  

 
4 Vedtakssaker  
4.1 SRY-sak 14-05-2016 -  O- 24 samarbeidet  

Avdelingsdirektør i Udir Anne Katrine Kaels orienterte om 0-24 samarbeidet. 

For å fremme felles tiltak og strategier som kan bidra til at færre faller utenfor ved at flere 

gjennomfører videregående opplæring er det iverksatt et tverrdepartementalt arbeid, kalt 0-24 

samarbeidet. I arbeidet deltar Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- 

og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og 

beredskapsdepartementet med underliggende direktorater. Arbeidet er organisert i om lag 25 

arbeidsgrupper, hvor gruppe h skal iverksette tiltak for å øke antall læreplasser for unge med 

funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige. Følgende direktorater er representert i gruppe h:  

 

 Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) 
 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
 Helsedirektoratet 
 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 Utdanningsdirektoratet 

 

For å bistå gruppa i det videre arbeidet med tiltak for flere læreplasser til unge med 

funksjonsnedsettelser, skal det opprettes en referansegruppe. Partene i arbeidslivet inviteres til å 

delta med 1-2 representanter i gruppen. 

Vedtak 

SRY foreslår følgende representanter fra partene i arbeidslivet til referansegruppe for 0-24 

samarbeidet, gruppe H – øke antall læreplasser for unge med funksjonsnedsettelser: 

 Fra arbeidsgiversiden: Paal Haaversen, NHO 

 Fra arbeidstakersiden: Einar Hanisch, YS 
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4.2 SRY-sak 15-05-2016 - Utfordringer knyttet til tilbudsstrukturens 

sluttkompetanser 
SRY behandlet 14.9.2016 Utdanningsdirektoratets utkast til ny tilbudsstruktur. I SRYs svar til 

Kunnskapsdepartementet valgte SRY å sende med et vedlegg som omhandlet - Utfordringer 

knyttet til tilbudsstrukturens sluttkompetanser - studiespesialisering, yrkeskompetanse og 

overganger. Dette fordi det i arbeidet med realitetsbehandling av direktoratets utkast til 

tilbudsstruktur ikke var mulig å sluttføre diskusjonene om tilbudsstrukturens ulike 

sluttkompetanser. 

Videregående opplæring bygger sin struktur og innretning på to hovedveier: en 

studieforberedende og en yrkesfaglig. Siden prinsippet om en tydelig todeling ble behandlet av 

Stortinget i forbindelse med Stortingsmelding 20 " På rett vei", har studieforberedende 

utdanningsprogram fått økt innslag av fagområder og disipliner med praktisk ferdighetstrening. 

(Utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, idrettsfag og 

kunst, design og arkitektur). 

I yrkesfaglig struktur finner vi skoleløp med studiekompetanse og yrkeskompetanse. Skillet 

mellom de tradisjonelt "teoretiske og praktiske fagene" innen yrkesfaglig og studieforberedende 

utdanningsprogram er blitt mer utydelige. I flere av de faglige rådenes utviklingsredegjørelser og 

yrkesutvalgenes rapporter tenkes det nytt om hva den yrkesfaglige kompetansen i fremtiden bør 

bestå av. 

SRY mener det er viktig å se nærmere på arbeidslivets fremtidige kompetansebehov og i lys av 

dette vurdere om det er behov for å videreutvikle eller endre dagens struktur med to hovedveier i 

videregående opplæring. Arbeidet bør også sees i sammenheng med regjeringens arbeid med en 

nasjonal kompetansestrategi.  

Vedtak  

SRY ber departementet lage en utredning om utfordringene og konsekvensene knyttet til 

tilbudsstrukturens ulike sluttkompetanser. Benedikte Sterner, Kristian Ilner og Karl Gunnar 

Kristiansen får i oppdrag å konkretisere problemstillinger knyttet til utredningen i et eget notat. 

Notatet sendes SRYs medlemmer for kommentar før oversendelse til Kunnskapsdepartementet.  

 

4.3 SRY-sak 16-05-2016 - Modulstrukturert opplæring for voksne. Rammer og 

prinsipper for modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne. 

Utdanningsdirektoratet mottok oppdragsbrev 12-16 om utvikling av forsøk med 

modulstrukturerte læreplaner i fag- og yrkesopplæringen 24.6.2016. Oppdragsbrevet ble 

behandlet i SRY-møte 14.09 der SRY fattet følgende vedtak: 

 

1. For at det videre arbeidet med utvikling av moduler i fag- og yrkesopplæringene skal ha 

god forankring hos partene i arbeidslivet ønsker SRY å delta med to representanter i 

arbeidet med utvikling og konkretisering av rammer og prinsipper for oppdraget. 

 

2. SRY legger til grunn at de faglige rådene involveres i arbeidet med utvelgelse av fag til 

forsøket. 

 

Utdanningsdirektoratet opprettet i etterkant av SRY-møtet en «partsgruppe» som drøftet og 

utviklet utkast til rammer og prinsipper for modulstrukturering av fag- og yrkesopplæring for 

voksne. Partsgruppen besto i tillegg til medarbeidere fra Utdanningsdirektoratet og Vox av to 

representanter oppnevnt av SRY.  
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Basert på arbeidet i partsgruppen la Utdanningsdirektoratet frem utkast til rammer og prinsipper 

for modulstrukturering og modulutvikling i fag- og yrkesopplæring for voksne. 

 

SRY støttet utkast til rammer og prinsipper og understreket på nytt at modulstrukturert 

opplæring for voksne ikke må føre til at fagenes innhold og nivå senkes. Forsøk med 

modulstrukturert opplæring for voksne må være et verktøy for å kunne fremstille seg til fag- og 

svenneprøven gjennom en annen ordning.   

 

Vedtak 

SRY støtter at utkast til rammer og prinsipper for modulstrukturering av fag- og yrkesopplæring 

for voksne oversendes departementet med følgende presiseringer: 

a. Prinsipp 12: SRY støtter alternativ A 

b. Prinsipp 20: SRY støtter alternativ A 

c. Prinsipp 21: SRY støtter alternativ A 

 

SRY-sak 17-05-2016 - Møteplan for SRY 2017 

Følgende møteplan ble foreslått for 2017: 

Møte Tidspunkt 

SRY møte 1-2017 Uke 8, torsdag 23 februar 

SRY møte 2-2017 Uke 16 torsdag 20. april 

SRY møte 3-2017 Uke 25 torsdag 22. juni 

SRY møte 4-2017 Uke 40 torsdag 5. oktober 

SRY møte 5-2017 Uke 45 torsdag 9. november 

SRY møte 6-2017 + julemøte Uke 50 torsdag 14. desember 

Vedtak 

Møteplan for SRY 2017 godkjent. 

5. Eventuelt 

Lærling i Utdanningsdirektoratet June Celine Ausland orienterte kort om SRYs studiereise til 

EuroSkills 2016 i Gøteborg. 

6. Evaluering av møtet  

SRY er godt fornøyd med møtet.  
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