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Innstilling Basert på diskusjonen i SRY utformer 

sekretariatet i samarbeid med SRYs ledelse 
innspill til Udir i saken 

Vedlegg 1. Oppdragsbrev 11-14 Gjennomgå og foreslå 
endringer i tilbudsstrukturen innen 
yrkesfaglige utdanningsprogram i 
samarbeid med partene i arbeidslivet 

2. Utkast - System for å ivareta og oppdatere 
det yrkesfaglige utdanningstilbudet 

3. Utkast - Vurdere hvordan fylkeskommunen 
forvalter tilbudsstrukturen blant annet 
gjennom sine dimensjoneringsprosesser 

 
Bakgrunn for saken 
Oppdraget om å gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfag inkluderte et delmål 4 som Udir skal 
levere 31.oktober 2017. Delmålet består av to temaer som vi har behandlet i to ulike notat. 
 
Tema 1: System for å ivareta og oppdatere det yrkesfaglige opplæringstilbudet 
En stor utfordring for et offentlig utdanningssystem er å sørge for at innholdet i og innretningen 
på opplæringen er relevant for samfunnets og arbeidslivets fremtidige kompetansebehov. Som et 
delmål i oppdraget om å gjennomgå tilbudsstrukturen er Udir bedt om å vurdere prosesser og 
prinsipper for hvordan utdanningstilbudet på yrkesfag styres. Vi skal vurdere og komme fram til 
forslag til hvordan tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og endres i et mer kontinuerlig 
perspektiv, slik at behovet for større gjennomganger reduseres.  
 
Dagens system er både tidkrevende og lite dynamisk. Det tar tid før endringer både formidles til 
og prosesseres hos myndighetene. Det tar tid å implementere endringer og å utdanne nye 
fagarbeidere. Målet er å sikre balansen mellom behovene i arbeidslivet og utdanningene, med det 
perspektiv at alle yrker utvikler seg over tid. Et viktig kriteria er at vårt system skal være basert 
på et tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.  
 
Udir har laget et første utkast til svar på denne delen av oppdraget hvor vi tar utgangspunkt i tre 
aspekt av systemet:  

1. Å forbedre kunnskapsgrunnlaget 
2. Å forbedre arbeidsmetoder  
3. Å forenkle saksgangen 

 
Udir vil ta utgangspunkt i følgende drøftingspunkter: 

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


   Side 2 av 2 

 

• Systemet i dag og erfaringer: Erfaringer fra årene før gjennomgangen av tilbudsstrukturen 
(2006-2015) og erfaringer fra gjennomgangen av tilbudsstrukturen (2015-2017) 

• Kunnskapsgrunnlaget: Hvilke kilder til kunnskap om kompetansebehov og 
arbeidsmarkedsutfall har vi? Hvordan jobber organisasjonene med å fange opp behov? 

• Metoder å jobbe på: Eksempler på elementer som vi allerede har igangsatt er 
utviklingsredegjørelser, nytt mandat for faglige råd og nye retningslinjer. Har dere 
eksempler på nye/andre arbeidsmetoder vi bør ta i bruk? 

• Saksgang fra forslag til beslutning: Hvordan kan vi forenkle prosessene? 
 
Temaet ble også drøftet i SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning den 5.september 2017. 
Arbeidsgruppen vil kommentere og legge frem sine innspill på møtet. 
 
 
Tema 2: Vurdere hvordan fylkeskommunen forvalter tilbudsstrukturen blant annet 
gjennom sine dimensjoneringsprosesser 
 
Udir er i delmål 4 i oppdragsbrev 11-14 bedt om å vurdere hvordan fylkeskommunen forvalter 
tilbudsstrukturen blant annet gjennom sine dimensjoneringsprosesser.  
 
Direktoratet har laget et første utkast til svar på denne delen av oppdraget. Her ser vi nærmere 
på følgende elementer:  

• Gjeldende rett til opplæring, fylkeskommunens plikter og yrkesopplæringsnemndas rolle  
• Eksisterende kunnskap på feltet om fylkeskommunens arbeid med dimensjonering 
• Beskrivelse av dimensjoneringen i fylkeskommunene 
• Utfordringer med ny tilbudsstruktur for yrkesfagene og ny regionstruktur 
• Behov for aktiviteter på nasjonalt nivå 
• Tre pekere til aktiviteter som nasjonale myndighetene kan iverksette for å bidra til bedre 

dimensjonering av opplæringstilbudet 
 
Udir ønsker særlig synspunkter fra SRY på de tre pekerne i kapittel fem:  

• Hvilke aktiviteter overfor fylkeskommunene kan være aktuelle fra nasjonalt nivå? 
• Er det aktiviteter som ikke er nevnt?  
• Er det skisserte aktiviteter som ikke kan sies å være i myndighetenes handlingsrom?  

 
Som det framgår av vedlagte dokument er vi opptatt av å beskrive handlingsrommet nasjonale 
myndigheter har, uten å foreslå tiltak. Direktoratet tar gjerne også imot kommentarer til andre 
deler av dokumentet. Vi gjør oppmerksom på at dokumentet ikke er kvalitetssikret av 
avdelingene i direktoratet. Dette gjelder blant annet tall, juridiske spørsmål og skisserte oppgaver 
for fylkesmannen. 
 
Forslag til vedtak 
Basert på diskusjonen i SRY utformer sekretariatet i samarbeid med SRYs ledelse innspill til Udir i 
saken 
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Oppdragsbrev nr: 11-14 Tillegg nr.  

Oppdrag: Gjennomgå og foreslå endringer i 

tilbudsstrukturen innen yrkesfaglige 

utdanningsprogram i samarbeid med partene 

i arbeidslivet 

Frist for tilbakemelding: Frist for overordnet prosessforslag 

01.07.2014 

Budsjettkap., post og prosjektnr.:  

 

Bakgrunn for oppdraget: 

Det vises til Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2014, kap 2.1 virksomhetsmål 

om økt kvalitet i fag – og yrkesopplæringen, der det står at Udir skal gjennomgå 

tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i 

arbeidslivet, og bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers og arbeidslivets 

ulike behov. 

 

Hensikten med gjennomgangen er blant annet å bidra til mer relevante 

opplæringstilbud, for eksempel etter kriterier om rekruttering, gjennomføring med fag- 

eller svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet. 

Gjennomgangen skal bygge på eksisterende kunnskap, og ses i sammenheng med 

forskningsprosjektet om samsvaret mellom opplæringstilbud og etterspørselen etter 

kompetanse. De ulike delmålene i oppdraget bør også ses i lys av arbeidet med å 

etablere et kvalitetsvurderingssystem for fagopplæringen (KIF). 
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Overordnet prosessplan for gjennomgang av tilbudsstruktur: 

Utdanningsdirektoratet skal i første omgang: 

1. utarbeide et overordnet prosessforslag som så drøftes med 

Kunnskapsdepartementet, herunder plan for involvering av partene og andre 

eksterne i tråd med tiltaket, frist 01.07.2014.  

2. ta hensyn til relevante prosesser knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 20 

(2012-2013) På rett vei, sendt i egne oppdragsbrev. 

 

Utdanningsdirektoratet bes også i det overordnede prosessforslaget om å foreslå frister 

for delleveranser underveis, samt endelig leveranse av forslag til ny tilbudsstruktur i 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 

 

Delmål: 
1. Kunnskapsgrunnlag for felles virkelighetsforståelse  

Et felles kunnskapsgrunnlag bidrar til felles forståelse av utfordringer med gjeldende 

tilbudsstruktur, og danner et godt grunnlag for mulige endringer og tiltak. 

Kunnskapsgrunnlaget for en gjennomgang av tilbudsstrukturen må forsterkes. Derfor 

er det i stortingsmeldingen fremmet forslag til tiltak (61) om at: ”departementet vil, etter 

dialog med partene utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret mellom 

opplæringstilbudet i fag – og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i 

arbeidsmarkedet”.  

 

Utdanningsdirektoratet bes derfor om at tiltaket om forskning integreres i og 

avstemmes med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Videre bør 

Utdanningsdirektoratet kartlegge eksisterende og relevante kilder til kunnskap, som: 

 Ulike rapporter enten egne, eller andre oppdragsgivere 

 Utviklingsredegjørelser fra de faglige råd 

 Utdanningsdirektoratets oppdragsbrev om komparative forhold i naboland, 

(oppdragsbrev 09-12) 

 EU-rapporter/OECD om tilbudsstrukturen i fag – og yrkesopplæringen 

 
2. Mer relevante opplæringstilbud i fag – og yrkesopplæringen 

Gjennomgangen av tilbudsstrukturen skal baseres på relevanskriterier som sikrer en 

tilbudsstruktur der rekruttering og verdsetting i arbeidslivet er grunnleggende kriterier. 

I gjennomgangen er det naturlig å legge vekt på tilgang på læreplasser og sysselsetting 

etter endt læretid som indikatorer for opplæringstilbudets relevans. Dette bør også ses i 

lys av hvilket rekrutteringsgrunnlag et gitt opplæringstilbud har, for eksempel uttrykt 

ved antallet søkere. Hva som definerer et godt søkergrunnlag og hva som definerer 

etterspørselen i arbeidsmarkedet vil variere fra fag til fag. 

 

Dersom gjennomgangen skal bidra til mer relevante opplæringstilbud etter de kriterier 

som beskrives, må det i tillegg foreslås løsninger for særlig de utdanningsprogram, 

programområder og eventuelt lærefag som i Kunnskapsløftet viser manglende relevans. 

Den må også dokumentere hva den eventuelle manglende relevansen går ut på. For 
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lærefag/yrkeskompetanser som faller utenfor slike relevanskriterier, skal det foreslås 

alternative løsninger. Disse løsningene kan for eksempel innebære sammenslåing eller 

nedlegging av fag. Gjennomgangen kan også innebære forslag om annen 

opplæringsmodell for deler av tilbudsstrukturen. 

 

I vurderinger og forslag til ny tilbudsstruktur må Utdanningsdirektoratet også gjøre 

rede for eventuelle økonomiske konsekvenser av foreslåtte endringer. Det må videre 

vurderes hvilke overgangsordninger som er nødvendige å etablere.  

 
3. Gjennomgå små verneverdige fag (tiltak 44) 

Gjennomgang av tilbudsstruktur kan ha betydning for fagene definert som 

verneverdige. Samtidig vil en egen gjennomgang av disse fagene kunne ha særegne 

forhold som tilsier flere og andre løsninger enn det som er relevant for gjennomgangen 

av tilbudsstrukturen slik det er beskrevet i dette oppdragsbrevet. 

Utdanningsdirektoratet bes derfor om å foreslå egen prosess for denne delen av 

tilbudsstrukturen i det overordnede prosessforslaget med frist 01.07.2014. 

 
4. Vurdering av prosesser og prinsipper for styringen av tilbudsstruktur 

Et viktig spørsmål er om måten tilbudsstrukturen styres på eller justeres kan ha 

betydning for både gjennomføring (påvirke frafallet) og samsvaret mellom elevers 

utdanning og arbeidsmarkedet. En gjennomgang bør derfor også vurdere, og komme 

fram til forslag om hvordan tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og endres i 

et mer kontinuerlig perspektiv, slik at behovet for større gjennomganger reduseres.  

 

I tillegg bør en gjennomgang også vurdere hvordan fylkeskommunen forvalter 

tilbudsstrukturen gjennom blant annet dimensjoneringsprosesser. Relevansbegrepet 

omfatter også hvordan fylkeskommunen i samråd med Yrkesopplæringsnemndene 

utarbeider og eventuelt justerer det faktiske tilbudet, spesielt på Vg1 og Vg2. 

 

Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Utdanningsdirektoratet blir i første omgang bedt om å presentere en overordnet 

prosessplan for gjennomføring av tiltaket overfor Kunnskapsdepartementet. I løsning av 

oppdraget skal et bredt mangfold av parter og organisasjoner i arbeidslivet, og andre 

relevante aktører inviteres. Direktoratet er gitt en binding på 5 mill. kroner i 

tildelingsbrevet for 2014 til arbeidet med tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen, 

samt forskning på samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag – og yrkesopplæringen og 

etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet, jfr kapittel 226 post 21, 

prosjektnummer 63000 i tildelingsbrevet. 

 

 

 

Med hilsen 
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Johan Raaum  

Ekspedisjonssjef  

 Dagfinn Hertzberg  

 Seniorrådgiver 
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Utkast 
Notat 
 

 

Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring  
 

Dato: 
02.10.2017 

Saksnummer: 
2016/7770  

  
 

Delmål 4 i oppdragsbrev 11-14: System for å ivareta og oppdatere det 

yrkesfaglige opplæringstilbudet 
 

1. Bakgrunn 
Et viktig mål for fag- og yrkesopplæringen er å sikre at det utvikles fagkompetanse som er relevant for 

arbeidslivet. Gjennomgangen av utdanningstilbudet som ble gjort gjennom oppdragsbrev 11-141 var den 

mest omfattende siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006.  

Som et delmål i oppdraget om å gjennomgå tilbudsstrukturen er Udir bedt om å vurdere prosesser og 

prinsipper for hvordan utdanningstilbudet på yrkesfag styres. Vi skal vurdere og komme fram til forslag 

til hvordan tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og endres i et mer kontinuerlig perspektiv, 

slik at behovet for større gjennomganger reduseres.  

En stor utfordring for et offentlig utdanningssystem er å sørge for at innholdet i og innretningen på 

opplæringen er relevant for samfunnets og arbeidslivets fremtidige kompetansebehov.  

Yrkesfagene i videregående opplæring må vurderes og utvikles kontinuerlig. Målet er at de fag- og 

svennebrev og yrkeskompetansefag vi tilbyr opplæring i skal ha en høy kvalitet, være tilpasset 

arbeidslivets behov og ha høy verdi for den enkelte arbeidstaker. Meld.St.20 På rett vei (2012-2013) 

viste at fag- og yrkesopplæringen ikke alltid klarer å følge kravene til arbeidslivet for relevant 

kompetanse.  

Utdanningstilbudene vil heller aldri kunne samsvare helt med arbeidslivets behov. Det er fordi 

lærlingordningen ikke kan eller skal svare på de kortsiktige kompetansebehovene i arbeidslivet. Likevel 

skal vi tilstrebe at de nasjonale føringene i utdanningssystemet gjør skolene og lærebedriftene i stand til 

å utdanne fagarbeidere som er attraktive for dagens arbeidsliv og robuste nok til å møte morgendagens 

krav.  

Det er vanskelig å måle arbeidslivets kompetansebehov og statistikk gir oss ikke hele bildet. I arbeidet 

med å vurdere og utvikle fag- og yrkesopplæringen er vi avhengige av kvalitative vurderinger, som både 

kommer fra partene i arbeidslivet og fra forskning og analyser.  

Dagens system er både tidkrevende og lite dynamisk. Det tar tid før endringer både formidles til og 

prosesseres hos myndighetene. Det tar tid å implementere endringer og å utdanne nye fagarbeidere.  

Tilbudsstrukturen er definert som forskrift. Ved endringer er det derfor krav om at forslagene er godt 

utredet og at aktuelle instanser har fått mulighet til å uttale seg i form av en høring, jf. forvaltningsloven 

§ 37 og utredningsinstruksen. Udir er saksforberedende organ og beslutningene om tilbudsstruktur tas i 

Kunnskapsdepartementet. Samlet utløser dette prosesser som kan ta tid.  
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Målet med arbeidet skissert i delmål 4 er at vi skal sikre balansen mellom behovene i arbeidslivet og 

utdanningene, med det perspektiv at alle yrker utvikler seg over tid. Vi må derfor forbedre det systemet 

vi har i dag, og det handler i hovedsak om tre aspekt:  

1) forbedre kunnskapsgrunnlaget 

2) forbedre arbeidsmetoder  

3) forenkle saksgangen 

Et viktig kriteria er at vårt system skal være basert på et tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og 

myndighetene.  

Dette tema ble drøftet i møte med SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning 5.september 2017 og i 

ordinært SRY-møte 9.oktober 2017.  

2. Hvem gjør hva – ulike roller i arbeidet med tilbudsstrukturen 
Fag- og yrkesopplæringen har to opplæringsarenaer som til sammen skal bidra til å føre elevene fram til 

fag- eller svennebrev: skole og lærebedrift. Dette krever et godt samarbeid mellom 

utdanningsmyndighetene og arbeidslivet på både nasjonalt, fylkeskommunalt og lokalt nivå.  

Nasjonale utdanningsmyndigheter 

Fordi fag- og yrkesopplæringen i Norge er en integrert del av det offentlige utdanningssystemet, 

bestemmes tilbudet av utdanninger, herunder hvilke fag- og svennebrev vi skal ha, nasjonalt. Udir er 

saksforberedende organ for alle forslag til endringer i struktur, mens Kunnskapsdepartementet beslutter 

endringene. Udir har ansvar for å utarbeide et beslutningsgrunnlag, og må påse at utredningsinstruksen 

blir fulgt. 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og faglige råd 

Vi er forpliktet, blant annet gjennom ILO-konvensjonen om yrkesrettledning og yrkesopplæring, om å 

utforme fag- og yrkesopplæringen i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, 

og med andre interesserte organisasjoner der dette høver seg (art. 4 og 5).2  

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de faglige rådene er rådgivende organ for 

utdanningsmyndighetene. Mandatet til de faglige rådene for inneværende periode (2017-2021) gir de 

faglige rådene et stort ansvar i å foreslå endringer i tilbudsstrukturen og det forplikter myndighetene til 

å legge særlig stor vekt på anbefalinger om tilbudsstrukturen på Vg3. I løpet av oppnevningsperioden 

skal faglig råd levere en utviklingsredegjørelse som skal gi en samlet oversikt over endringer i bransjene 

som kan ha betydning for opplæringstilbudet. 

Et sentralt element i vårt fagopplæringssystem handler om å legge til rette for en faglig dialog mellom 

aktørene om utviklingen i arbeidsmarkedet og hvilken påvirkning denne utviklingen skal og bør ha på 

opplæringen som gis. Retningslinjene for partsamarbeidet er revidert i år, og beskriver også en praksis 

hvor de faglige rådene inviteres med tettere med i saksbehandlingen av endringsforslag enn tidligere, 

spesielt av forslag på Vg3-nivå. 

Lokalt 

Tilbudet av videregående opplæring bestemmes lokalt, dvs. fylkeskommunene bestemmer hvert år 

antall klasser og plasser på Vg1 og Vg2 som skal opprettes. En fagopplæring som gir relevant 

kompetanse for arbeidslivet omfatter derfor også hvordan fylkeskommunen i samråd med 

yrkesopplæringsnemndene utarbeider og justerer tilbudet. Dette tema omtaler vi i eget notat 

(referanse). Likevel erfarer vi at i fastsettelsen av tilbudet nasjonalt spiller fylkeskommunens hensyn en 

rolle. Befolkningsstruktur, utstyrssituasjon og lærerkompetanse sammen med prinsipper om å ha et 
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desentralisert opplæringstilbud er eksempler på forhold som kan påvirke hvordan strukturen styres 

nasjonalt. 

Andre aktører 

Det vil være deler av arbeidsmarkedet som ikke dekkes gjennom de tradisjonelle partsstrukturene i 

faglig råd og SRY, ettersom medlemmene her i hovedsak består av tariffpartene. Om lag 65 prosent av 

arbeidstakerne i privat sektor er ansatt i en bedrift der arbeidsgiver er organisert (Fafo 2016). Andre 

statlige myndigheter (for eksempel helsedirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 

politidirektoratet) kjenner også kompetansebehov innenfor sine felt og er også delvis 

premissleverandører. 

3. Erfaringer fra perioden 2006-2014 og gjennomgangen av tilbudsstrukturen 2015-

2017 

Perioden 2006-2015 

En grov gjennomgang av historikken fra 2006-2015 viser at Udir behandlet ca. 60-70 saker om 

tilbudsstruktur i denne perioden3. Majoriteten av saker var av typen navneendringer, kryssløp, i tillegg til 

søknader om nye lærefag. Til sammenligning kom det inn rundt 100 enkeltsaker i oppdraget med å 

gjennomgå tilbudsstrukturen (omtales under).  

En konklusjon er derfor at rådene i liten grad har initiert endringer i tilbudsstrukturen, noe som også var 

en av grunnene til at oppdraget med å gjennomgå hele strukturen ble lansert i Meld.St.20 På rett vei 

(2012-2013).  

I tillegg har vi i denne perioden noen eksempler på saker som det tok tid å lande, som fikk avslag, eller 

som gikk i retur til rådet med behov for ytterligere utredning. Disse sakene handlet ofte om at 

forslagene utfordret de eksisterende rammene. Det kan handle om økonomiske konsekvenser, ønske 

om annen type opplæringsmodell eller at det utfordrer gjeldende ansvarsforhold. 

Noen av utfordringene kan oppsummeres med at 

 Det er vanskelig å fange opp behov. Faglige råd foreslår for få endringer og myndighetene 

fremmer ikke forslag til endringer på eget initiativ 

 Saksbehandlingen varierer mye i tid 

 Saker som har utfordret rammene har hatt en lang saksbehandlingstid eller ikke blitt løst 

 Det er en lav grad av transparens i prosessene - faglig råd har ikke direkte innblikk i status for 

saker 

Oppdragsbrev 11-14 i perioden 2015-2017 

Vi kan trekke frem noen elementer fra denne perioden som er gode. Det viktigste var at de faglige 

rådene lykkes med å aktivere gode diskusjoner om enkeltfag. Fra Udir fikk de faglige rådene en spisset 

bestilling for besvarelse av utviklingsredegjørelsen som inkluderte et statistikknotat for hvert lærefag. 

Rådene fikk tilbakemeldinger på første leveranse, med noen oppfølgingspunkt på det vi særlig ønsket 

svar på.  

Udir opprettet fem yrkesfaglige utvalg for å sikre en bredere involvering og innspill i arbeidet. De hadde 

virketid i seks måneder og leverte hver sin rapport. Sekretariatets gikk aktivt inn i å bidra til et godt 

kunnskapsgrunnlag for de yrkesfaglige utvalgene. Ressursene viser potensialet i sekretariatsfunksjonen 

og en overføringsverdi til de faglige rådene. 

I saksbehandlingen hadde Udir fokus på tre temaer i utredingen av de enkelte fagenes utfordringer: 1) 

rekruttering, 2) gjennomføring og 3) verdsetting i arbeidslivet. I tillegg drøftet vi konsekvenser av 

                                                           
3 Oversikt over forslag og endringen i tilbudsstrukturen 2006-2015 
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løsninger fra tre ulike perspektiver: 1) fra et elevperspektiv, 2) fra et arbeidslivsperspektiv og 3) 

konsekvenser for fylkeskommunene. Dette mener vi bidro til å opplyse sakene på en grundig måte. 

4. Kilder til kunnskap  
En viktig målsetning for fag- og yrkesopplæringen er at den skal bidra til kompetanse som er relevant for 

arbeidslivet.  Det fremtidige arbeidsmarkedet vil være preget av fortløpende endringer med teknologisk 

utvikling og digitalisering.  Til grunn for beslutninger om endringer i tilbudsstrukturen skal det derfor 

ligge kunnskap, både forskningsbasert kunnskap og statistikk, men også bransjekunnskap som er mer 

erfaringsbasert. 

Statlige utdanningsmyndigheter har god tilgang på informasjon om utdanningsvalg (inkludert 

rekruttering til lærefag) og gjennomføring av opplæringsløp. Kvaliteten på data og indikatorer som 

handler om bedrifters etterspørsel etter fagarbeidere og/eller lærlinger er mer begrenset og usikker. 

Det samme gjelder kunnskap om sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere. 

Følgende er eksempler på kildegrunnlag vi har i dag: 

 Statistikk og historiske data: Informasjon om rekruttering og gjennomføring av ulike 

opplæringsløp, statistikk på arbeidsledighet og sysselsetting av nye fagarbeidere. 

 Rapporter, intervjuer og spørreundersøkelser: Bransjenes egne rapporter, eksempelvis NHOs 

kompetansebarometer, NAVs bedriftsundersøkelse, ulike konjunkturanalyser og regionale 

analyser, lærebedriftsundersøkelse, elev- og lærlingeundersøkelse. 

 Framskrivninger og scenarioanalyser: SSBs framskrivninger av behovet for ulike typer 

arbeidskraft, befolkningsframskrivinger, scenarioanalyser, både nasjonale og internasjonale. 

Vi mener det er flere utviklings- og forbedringspotensialer i kildegrunnlaget. I prosjekt om Norges 

fremtidige kompetansebehov4, skriver Kunnskapsdepartementet at for framskrivinger og scenarioer om 

fremtidens kompetansebehov er det potensiale i å øke dialogen mellom ulike aktører. Det vil også gjelde 

for fag- og yrkesopplæringen. Et eksempel er å ha flere arbeidsverksteder som gir en felles forståelse om 

hva som er de mest sentrale endringskreftene og usikkerhetene. Det må være mer dialog om 

konsekvenser av teknologisk utvikling, digitalisering og automatisering.  

Det ligger også et stort potensiale i å gjøre flere sammenkoblinger av registerdata på utdanning, yrke og 

næring og få det presentert på en god måte. For fag- og yrkesopplæringen spesielt mener vi potensialet 

særlig handler om å få til gode, systematiske sammenstillinger og analyser av kildene. Det betyr 

systematiske utredninger også på enkeltfag-nivå. Det er dette som gjør oss og partene i arbeidslivet i 

stand til å vurdere behov for omlegging, nedlegging og oppretting av yrkesfaglige utdannelser.  

5. Arbeidsmetoder – Hvordan ønsker vi å jobbe annerledes fremover 

Systematisere kunnskap og identifisere behov for endring 

Hensikten med å større grad systematisere kunnskap enn vi gjør i dag er å vurdere tilstanden i fagene og 

identifisere mulige behov for endringer. Dette handler om å logge informasjon om tidligere endringer i 

de enkelte fagene, samle statistikk, forskning, i tillegg til de kvalitative vurderinger fra faglige råd 

gjennom utviklingsredegjørelsene og annen dialog. Hvis elevene i liten grad får læreplass, mange går fra 

yrkesfag på Vg2 til Vg3 påbygg til generell studiekompetanse og/eller fagarbeiderne har vanskelig for å 

få jobb etter fullført opplæring, vil det indikere at det er behov for å gjøre endringer. Disse 

terskelverdiene kan vi definere i dialog med partene i arbeidslivet. 

 

                                                           
4 Norges fremtidige kompetansebehov. En underlagsrapport om kilder til kunnskap (Kunnskapsdepartementet 
2016). 
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Videreutvikle bruk og innretning av utviklingsredegjørelsen  

Det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse en gang 

per oppnevningsperiode. Redegjørelsen bør blant annet ta for seg behov for nyetablering, omlegging og 

nedlegging av utdanninger som hører til utdanningsprogrammet rådet har ansvar for.  

Utviklingsredegjørelsene gir mye informasjon om rådenes vurdering av situasjonen for 

utdanningsprogrammet og for enkelte eller alle lærefag og yrkeskompetansefag. Udir mener at 

redegjørelsene gir et godt kunnskapsgrunnlag, og bidrar til forbedringer i fag- og yrkesopplæringen. Vi 

mener også at arbeidet med redegjørelsene har bidratt til å forankre rådsarbeidet sterkere i 

organisasjonene. Gjennom dialogmøter, spørreundersøkelser og arbeidsgrupper har rådsmedlemmene 

etablert tettere kontakt med fagmiljøer innen sine utdanningsprogram. Det er imidlertid et 

forbedringspotensial i utviklingsredegjørelsen som verktøy.  

Vi mener at bestillingen om utviklingsredegjørelser i 2016 blant annet fungerte godt fordi det fulgte med 

en enkel sammenstilling av informasjon om alle lærefagene. Udir bør sammenstille relevante 

kunnskapskilder og peke på fagområder som skiller seg ut, som ikke har vært omtalt tidligere, eller som 

det er spesiell interesse å få vite mer om.  

For det andre er det et potensiale i utvide målgruppen for utviklingsredegjørelse. Et større nedslagsfelt 

kan bidra til økt oppmerksomhet og debatt om rådenes arbeid og de vurderingene rådene kommer med 

i redegjørelsene. I tillegg ser vi at redegjørelsene kan formidle svært relevant informasjon, ikke kun til 

myndighetene, men også til lærere, lærerstudenter, karriereveiledere, fylkeskommuner, skoleledere og 

bedrifter.  

Det viktigste potensiale her ligger i det vi også beskriver lenger oppe, nemlig å skape gode arenaer for 

faglig dialog. Redegjørelsene er og kan i større grad være grunnlag for diskusjoner rundt sentrale 

spørsmål i fagopplæringen: rekrutterings- og kompetansebehov, verdsetting av fagarbeidere, endringer i 

arbeidsmarkedet og konsekvenser for opplæringen. 

For å legge til rette for dette, anbefaler vi at for de neste redegjørelsene at bestillingen følges av gode 

maler for besvarelse, som gir føringer for struktur og presentasjon av innhold. Får vi til dette er det kort 

vei til å kunne gjøre om utviklingsredegjørelsene til en publikasjon som kan distribueres med hjelp fra en 

kommunikasjonsstrategi. 

Mer aktivt innhente kunnskap fra andre aktører 

Vi kan si at beslutningstakerne innen fag- og yrkesopplæringen er vant til et «stammespråk» som er 

mindre tilgjengelig for de som til daglig ikke jobber med det samme. I tillegg kan det virke komplisert og 

arbeidskrevende å foreslå endringer, noe som hever terskelen for å involvere seg. Vi mener det er et 

potensiale i å formidle arbeidet med å utvikle fag- og yrkesopplæringen bedre. Både organisasjonene 

selv og myndighetene har en rolle her. Et eksempel på tiltak kan være å utvikle nettsidene til udir.no og 

fagligerad.no med den hensikt å i større grad nå ut til målgruppene våre. I gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen markedsførte vi en egen epostadresse hvor hvem som helst kunne sende inn innspill. 

Dette var i varierende grad vellykket. Unntaket var at vi klarte å engasjere miljøet rundt de tradisjonelle 

håndverksfagene. Mange nettsider har en slik fast funksjon hvor en kan sende innspill via skjema/epost. 

Dette kan vi vurdere å etablere for hvert faglig råd, og at sekretariatet bruker innspillene i sine 

utredninger og fremlegg til rådet. 

For å sikre et reelt utvidet høringsinstitutt ved vesentlige endringer av tilbudsstrukturen kan vi også 

vurdere spesielle tiltak. Alle endringer i tilbudsstrukturen sendes på høring med tre måneders frist. Det i 

dag ingen formelle hindringer fra å delta i høringsinstituttet for endringer av fag- og yrkesopplæringen, 

men likevel er det ikke gitt at en bedrift kommer over en relevant høring som er publisert på udir.no. Et 

eksempel på tiltak kan være å arrangere høringsseminarer. Et annet tiltak kan være målrettet 

markedsføring ut mot relevante miljøer. 
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En tredje måte å fange opp behov kan være å mer aktivt hente ut erfaringer fra lokale forsøk/piloter enn 

det vi gjør i dag. Dette var også noe SRYs arbeidsgruppe fremhevet til oss i møtet den 5.9.17. Hensikten 

med forsøk er å få konkrete erfaringer ved å prøve ut alternative/nye ordninger på det aktuelle 

området. På grunnlag av dette kan det bli aktuelt å gjøre endringer i den nasjonale strukturen. 

Fylkeskommunen som står ansvarlig for forsøkene, leverer evalueringsrapporter. Disse rapportene blir i 

dag antakelig for lite brukt for å vurdere endringer nasjonalt. Myndighetene kan også spille en større 

rolle enn vi gjør i dag til å foreslå skaleringer av piloter - for eksempel utvidelse av et gitt forsøk til å 

gjelde flere fylkeskommuner eller fagområder. 

6. Saksgang og beslutninger  

Kommunisere en gjensidig frist for saksbehandling  

SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning drøftet dette tema i et møte den 5.9.17. Et av tiltakene som ble 

drøftet i møtet er muligheten for å tydeligere kommunisere frister for behandling av saker, både i 

rådene og i Udir. På denne måten kan forventningene til både Udir og for de faglige rådene bli mer 

avklart. Også forslagsstillere utenfor de faglige rådene kan få en tydeligere beskjed om videre fremdrift. 

Saker som blir liggende lenge til behandling på grunn av ulike årsaker vil også kunne «nullstilles».  

Overføring av myndighet på Vg3 til Utdanningsdirektoratet  

Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter alle endringer i tilbudsstrukturen, mens 

Utdanningsdirektoratet er saksforberedende organ. Udir involverer faglig råd i saksbehandlingen av 

endringsforslag i tilbudsstrukturen. Saker om tilbudsstruktur er til behandling i 

Kunnskapsdepartementet to ganger, en gang for å beslutte om forslaget skal sendes på høring eller ikke, 

og så til endelig beslutning etter høringen.  

Det er flere argumenter for å overføre beslutningsmyndigheten for Vg3 til Udir. For det første ville det 

kortet ned den totale saksbehandlingstiden. Det følger av at jo mer sentralisert et system er, jo lengre 

tid tar det fra endringsforslag fremmes til de innføres. For det andre er det i mange saker naturlig å se 

utviklingen av læreplaner i sammenheng med vedtak om endring i struktur. Det at vi i dag ikke har 

samme mulighet til å se disse prosessene i sammenheng kompliserer saksgangen. Et tredje argument 

handler om at faglig råd nå har avgjørende innflytelse over Vg3-læreplanene. Det er et premiss som gjør 

det mer naturlig at beslutning om struktur på Vg3 flyttes et «hakk nærmere» partene i arbeidslivet. 

Vi ser nærmere på noen alternativer for en overføring av beslutningsmyndighet til Udir, og her forholder 

vi oss fortsatt til Vg3-nivået.   

KD overfører beslutningen for endringer i tilbudsstrukturen på Vg3 til Udir gjennom et delegasjonsbrev 

og/eller tildelingsbrev. KD kan velge å gi beslutningsmyndighet i en begrenset tidsperiode som så er 

gjenstand for evaluering. KD kan også velge å gi føringer ved delegasjonen, for eksempel at Udir 

beslutter tilbudsstrukturen der forslaget ikke har (store) økonomiske konsekvenser eller bryter med 

overordnede føringer eller prinsipper. Et annet alternativ er å skille mellom ulike kategorier av forslag. 

Som et eksempel har forslag om et nytt kryssløp eller en navneendring ikke de samme implikasjonene 

som det et forslag om et nytt fagbrev har. 

Vi vil anbefale at KD overfører beslutningen over alle endringsforslag på Vg3, heller enn å skille på ulike 

typer forslag. Det gir et helhetlig inntrykk internt og eksternt, og vi unngår kompliserte saksganger i 

tilfeller med kombinerte forslag (eksempelvis et forslag om navneendring kombinert med forslag om 

fordypning eller splitting av Vg3).  

Vi mener det kan være en god idé å delegere en fullmakt i en viss periode, som følges av en felles 

evaluering. Vi mener også at det er mulig å delegere med føringer om at endringen ikke skal bryte med 

overordnede føringer og prinsipper, eller ha større økonomiske konsekvenser. Saker som vi vurderer 

ligger i skjæringspunktet kan eventuelt drøftes med KD.  
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7. Oppsummering og anbefalinger 
NB. Tekst ikke ferdig 

I innledningen skrev vi at forslag til endringer i både struktur og innhold blir behandlet av Udir 

kontinuerlig, men at det er en utfordring at hyppigheten av saker til behandling er lav og at 

saksbehandlingen kan ta uforholdsmessig lang tid. Vi sa også at målet er å forbedre det systemet vi har i 

dag med henblikk på tre aspekt: 1) forbedre kunnskapsgrunnlaget, 2) forbedre arbeidsmetoder og 3) 

forenkle saksgangen. 

Oppsummert tiltak som nevnes i dette notatet: 

 Utvikle kildegrunnlaget. Gjøre flere sammenkoblinger av registerdata på utdanning, yrke og 

næring og få det presentert på en god måte  

 I større grad systematisere kunnskap og gjøre utredninger på enkeltfag 

 Videreutvikle bruk og innretning av utviklingsredegjørelsen 

 Vurdere kommunikasjonstiltak ut mot målgrupper om hvordan foreslå man kan foreslå 

endringer i fag- og yrkesopplæringen og for høringer av endringsforslag 

 Mer aktivt hente ut erfaringer fra lokale piloter/forsøk 

 Kommunisere gjensidig frister for saksbehandling i Udir og faglige råd 

 Overføre beslutningsmyndighet for tilbudsstruktur på Vg3 fra KD til Udir 
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Delmål 4 i oppdragsbrev 11-14  
Vurdere hvordan fylkeskommunen forvalter tilbudsstrukturen blant 

annet gjennom sine dimensjoneringsprosesser 

Utdanningsdirektoratet har sammen med partene i arbeidslivet fått i oppdrag å gjennomgå 

tilbudsstrukturen og foreslå endringer som kan bidra til at opplæringen bedre imøtekommer 

elevers og arbeidslivets behov. Som del av dette oppdraget, er Utdanningsdirektoratet bedt 

om å vurdere hvordan fylkeskommunene forvalter tilbudsstrukturen gjennom blant annet 

dimensjoneringsprosesser. En fagopplæring som gir relevant kompetanse for arbeidslivet 

omfatter også hvordan fylkeskommunen i samråd med yrkesopplæringsnemndene 

utarbeider og eventuelt justerer tilbudet, spesielt på Vg1 og Vg2. En sentral utfordring i fag- 

og yrkesopplæringen er å sikre at elevene får en læreplass, slik at de kan fullføre 

videregående opplæring. Det er dermed viktig at elevenes valg av opplæringsløp er i rimelig 

samsvar med behovet i arbeidsmarkedet.  

I videregående opplæring viser begrepet dimensjonering til prosessene som gjennomføres i 

fylkeskommunene hvert år for å bestemme hvilke utdanninger fylkene skal tilby, og fastslå 

antall klasser og plasser på vg1 og vg2 som skal opprettes.  

I denne leveransen ser vi nærmere på følgende elementer:  

- Gjeldende rett til opplæring, fylkeskommunens plikter og yrkesopplæringsnemndas 

rolle  

- Eksisterende kunnskap på feltet om fylkeskommunens arbeid med dimensjonering 

- Beskrivelse av dimensjoneringen i fylkeskommunene 

- Utfordringer med ny tilbudsstruktur for yrkesfagene og ny regionstruktur 

- Behov for aktiviteter på nasjonalt nivå 

- Tre pekere til aktiviteter som nasjonale myndighetene kan iverksette for å bidra til 

bedre dimensjonering av opplæringstilbudet 

1. Gjeldende rett 
1.1 Ungdommenes rett til opplæring og fylkeskommunens plikt til å tilby Vg1 og Vg2 

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har etter søknad rett til tre 

års heltids videregående opplæring. Dette følger av opplæringsloven § 3-1. Søkerne har rett 

til å bli tatt inn til ett av tre alternative Vg1 de har søkt på, og til to års videre opplæring 

innenfor dette utdanningsprogrammet. Fylkeskommunen har ansvar for å oppfylle retten til 

videregående opplæring for alle som er bosatt i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven § 13-

3 første ledd. I utgangspunktet er denne retten knyttet til søkerens hjemfylke, men det 

finnes unntak fra dette blant annet ved inntak til landslinjer, jf. forskrift til opplæringsloven 

§ 6-12. Fylkeskommunen velger selv hvilke Vg2-tilbud de tilbyr, så lenge elevene får oppfylt 

sin rett til inntak til et Vg2-tilbud som bygger på Vg1. Dette følger av 3-1 sjette ledd. 

Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift, må også opplæringen i Vg3 

skje i skole, jf. opplæringsloven § 3-3. 

Fylkeskommunen skal dimensjonere opplæringstilbudet blant annet med hensyn til 

nasjonale mål, ønskene til søkerne og behovet samfunnet har for videregående opplæring i 
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alle utdanningsretninger og for ulike aldersgrupper. Dette følger av § 13-3 femte ledd. Det 

innebærer at fylkeskommunen selv velger hvilke utdanningsprogrammer de tilbyr, så lenge 

elevene får oppfylt sin rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram. 

1.2 Yrkesopplæringsnemndenes rolle, mandat og sammensetning 
Yrkesopplæringsnemndene er rådgivende organer som er oppnevnt av fylkeskommunene. 

De skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen og gi råd i 

saker som fylkeskommunene legger frem for dem.1  

Opplæringsloven § 12-3 redegjør for sammensetningen av yrkesopplæringsnemnda og 

andre forhold som har med organiseringen å gjøre. Ifølge opplæringsloven § 12-3 er det 

fylkeskommunens ansvar å oppnevne yrkesopplæringsnemnda og forberede de sakene 

yrkesopplæringsnemnda skal ta stilling til.  

Opplæringsloven § 12-3 legger ingen føringer med hensyn til antall medlemmer eller 

organisasjoner som skal være representert i yrkesopplæringsnemnda, men slår fast at 

medlemmer/personlige varamedlemmer til sammen skal ha bred innsikt i hele fag- og 

yrkesopplæringen og i nærings- og sysselsettingsspørsmål. Medlemmene og 

varamedlemmene skal i alle fall rekrutteres fra partene i arbeidslivet og elev-

/lærlingorganisasjoner. Partene i arbeidslivet skal ha flertall i yrkesopplæringsnemnda. 

Fylkeskommunene kan be lærerorganisasjoner om å foreslå medlemmer til 

yrkesopplæringsnemnda. Det er også vanlig at en fra fylkeskommunen er representert i 

yrkesopplæringsnemnda. For øvrig står yrkesopplæringsnemnda fritt til å kalle inn dem de 

mener bør delta på møte.  

Yrkesopplæringsnemnda skal ifølge loven oppnevne et rådgivende yrkesutvalg for hvert av 

fagene eller fagområdene, eller bruke prøvenemnda som yrkesutvalg. 

Yrkesopplæringsnemnda velger selv leder og nestleder.2 

Funksjonstiden til 

yrkesopplæringsnemnda er den samme som for fylkestinget. Etter opplæringsloven § 12-3 

kan departementet gi nærmere forskrifter om arbeidet i yrkesopplæringsnemnda. Det er 

ikke blitt gjort. 

 

Opplæringsloven § 12-4 angir oppgavene til yrkesopplæringsnemnda. 

Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter 

§ 4-8 er pliktig til å legge frem for yrkesopplæringsnemnda, før fylkeskommunen fatter 

vedtak i saken. Fylkeskommunen skal legge avgjørende vekt på det 

yrkesopplæringsnemnda har vedtatt eller uttalt.3 

Dette gjelder blant annet saker om 

godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens 

kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringen.  

Ifølge opplæringsloven § 12-4 skal yrkesopplæringsnemnda arbeide for å heve kvaliteten i 

hele fag- og yrkesopplæringen. Yrkesopplæringsnemnda skal særlig:  

 fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten i 

fag- og yrkesopplæringen 

 vurdere, og uttale seg om rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten i fag- og 

yrkesopplæringen  

 vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og 

kvalitetssikring i fag- og yrkesopplæringen  

 vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan bedres  

 vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres.  

 

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående 

opplæringen, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samarbeid med den årlige fastsettingen 

av tilbud.  

                                           
1 Lovdata, Opplæringslova § 12-4 
2 Lovdata, Opplæringslova § 12-3 
3 Lovdata, Opplæringslova § 4-3 
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Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir best 

mulig, og foreslå tiltak der de finner det nødvendig. 

Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringen og 

samhandlingen mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, blant annet 

utviklingen av nye virksomheter og arbeidsplasser. 1.3 Yrkesopplæringsnemnda kan gi 

fylkeskommunen fullmakt til å gjøre den faglige vurderingen av bedrifter eller til å utføre 

andre oppgaver som etter lov eller forskrift er lagt til yrkesopplæringsnemnda. 

2. Beskrivelse av kunnskapsgrunnlag 
I denne delen vil vi gjennomgå en del av eksisterende kunnskapsgrunnlag om 

fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering, samt forslag til regionreform og ny 

tilbudsstruktur. 

2.1 Riksrevisjonens rapporter om læreplasser 
I 2015 undersøkte Riksrevisjonen (2015/2016) styresmaktenes arbeid for å økte tallet på 

læreplasser. Et av deres hovedfunn knytter seg til fylkeskommunenes arbeid med å forvalte 

tilbudsstrukturen. Riksrevisjonen mener opplæringstilbudet og formidlingen av søkere til 

læreplasser ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset behovet for arbeidskraft.  

Samlet sett finnes det ledige læreplasser, samtidig som mange søkere ikke får en læreplass. 

Riksrevisjonen vurderer at dette skyldes at mange fylkeskommuner i 

dimensjoneringsarbeidet ikke legger vekt på rekrutteringsbehovet i arbeidslivet på lik linje 

med elevenes ønsker, slik opplæringsloven sier at de skal. Over en tredjedel av 

fylkeskommunene prioriterer å innfri elevenes førstevalg ved inntak til Vg1 svært høyt. 

Muligheten til å innfri elevenes andre- og tredjevalg blir dermed i mindre grad utnyttet, selv 

om dette kunne ha økt samsvaret mellom ønsket til elevene og behovet i arbeidslivet.  

Mangel på læreplasser i et fag fører ikke til særlige konsekvenser for de fleste fylkene når 

de skal dimensjonere skoleplasser påfølgende år. Dette innebærer at mange elever følger 

opplæringsløp der elevtallet vil overstige framtidig behov for læreplasser.  

Riksrevisjonen mener at ingen fylker har en næringsstrukturen eller et sysselsettingsnivå 

som forverrer eller forbedrer vilkårene for å formidle søkere til læreplass. 

Fylkeskommunene utnytter i ulik grad potensialet for lærlinger i de ulike næringene. De tar i 

liten grad hensyn til næringsstruktur eller sysselsettingsnivå i eget fylke i arbeidet med å 

øke tallet på ordinære læreplasser. Riksrevisjonen bemerker også at fylkeskommunene i 

varierende grad involverer næringsliv og kommuner tett i både formidling til læreplass og 

dimensjonering av opplæringstilbudet.  

Riksrevisjonen mener Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet bør ta i bruk 

pedagogiske virkemidler for å bidra til utvikling av arbeidet med dimensjonering og 

formidling i fylkeskommunene.  

2.2 Spørsmål til Skole-Norge 
Fylkeskommunenes arbeid med å dimensjonere skoletilbudet på yrkesfagene var tema i 

Spørsmål til Skole-Norge våre 2017 (Federici m.fl 2017). Hensikten var å få mer 

systematisk informasjon om hvilke utfordringer fylkeskommunene selv vurderer at de har 

når de dimensjonerer det yrkesfaglige utdanningstilbudet på Vg1 og Vg2.  

Fylkeskommunene har særlig fremhevet informasjonsflyt mellom arbeidslivet og 

fylkeskommunene, smalere Vg1 og Vg2 og mobiliteten i arbeidsmarkedet som utfordrende i 

sitt arbeidet med å dimensjonere yrkesfagtilbudet etter behovet.  Fylkeskommunene 

oppfatter derimot i liten grad at brede Vg2-tilbud gir utfordringer. At fylkeskommunen heller 

oppfatter smale Vg2-tilbud som utfordrende, kan tyde på at det er liten etterspørsel i 

arbeidsmarkedet innen noen av disse tilbudene (Federici m.fl 2017). 

Elevenes rett til et av tre valg, oppfattes av fylkeskommunene ikke som å være i stor 

konflikt med dimensjoneringsarbeidet. Unntaket er to fylkeskommuner, som mener at dette 
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i stor grad er utfordrende. Samtidig prioriterer fylkeskommunene elevenes førstevalg høyt i 

sitt arbeid. Federici m.fl (2017) påpeker at fylkeskommunenes svar kan tyde på at hensynet 

til elevens førstevalg ofte trumfer hensynet til arbeidsmarkedet.  

Mange fylkeskommuner oppfatter utdanningsprogrammene for elektrofag og teknikk og 

industriellproduksjon som utfordrende, mens enkelte fylkeskommuner oppfatter at 

restaurant- og matfag er vanskelig å dimensjonere.  

Fylkeskommunene vektlegger særlig Y-nemndenes og opplæringskontorenes anbefalinger. 

Samtidig er heller ikke skolenes anbefalinger uvesentlig i fylkeskommunens vurderinger. 

2.3 SRYs anbefalinger om yrkesopplæringsnemndene 
SRY nedsatte høsten 2014 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å se på 

Yrkesopplæringsnemndens rolle og ansvar. Gruppen leverte i 2016 en rapport til SRY der de 

har tatt utgangspunkt i eksisterende kunnskap, en spørreundersøkelse til medlemmer i 

nemndene og egne erfaring gjennom to studiebesøk. SRY støttet arbeidsgruppens 

vurderinger i møte juni 2016.  

SRY har en rekke anbefalinger for å revitalisere yrkesopplæringsnemndene. SRY mener 

blant annet at det først og fremst er fylkeskommunene som er premissleverandør for 

sakene som nemndene behandler. De peker på et behov for en fornying av nemndene med 

hjelp av felles retningslinjer til fylkeskommunene. Slike retningslinjer bør inneholde krav til 

mandatet og sammensetning, og tydeliggjøring av de ulike aktørers roller.   

Lovverket legger opp til et stort handlingsrom. SRY mener at Yrkesopplæringsnemndenes 

mandat bør tydeliggjøres i forskrift til opplæringsloven. Hensikten er å gi en mer ensartet 

praksis i fylkeskommunene, og at yrkesopplæringsnemndenes syn vektlegges i 

fylkeskommunens vurderinger.  

2.3 Ny tilbudsstruktur 
I arbeidet med å gjennomgå den yrkesfaglige tilbudsstrukturen, var en av premissene at 

arbeidsmarkedets behov skulle vektlegges. Samtidig skal den nasjonalt fastsatte 

tilbudsstrukturen være tilpasset slik at det skal kunne etableres tilbud i alle fylker. En ny 

tilbudsstruktur kan gi fylkeskommunene nye utfordringer i sitt arbeid med å planlegge antall 

skoleklasser. 

I forslaget som har vært på høring er det ingen vesentlige forskjeller på Vg1 som tilsier at 

fylkeskommunene vil jobbe annerledes med dimensjoneringen av tilbudsstrukturen. 

Unntaket er Vg1 håndverk, som trolig ikke vil ha et stort elevgrunnlag. Her vil det trolig 

være utfordringer med å opprette tilbud i mange fylker. Dette også fordi flere av fagene 

som kan tilhøre dette utdanningsprogrammet er voksenfag der majoriteten ikke følger en 

normal progresjon.    

Samtidig kan flere utdanningsprogram bli bredere enn i dag fordi de får tilført nye Vg2- og 

Vg3-tilbud. Dette er utdanningsprogrammet for elektrofag, teknikk og industriell 

produksjon, bygg og anleggsteknikk og helse og oppvekstfag. I Spørsmål til skole-Norge, 

identifiserte fylkeskommunene særlig utdanningsprogrammene for elektrofag og teknikk- og 

industriell produksjon som særlig utfordrende å dimensjonere. Bredere Vg1-løp vil trolig 

ikke gjøre situasjonen lettere for fylkeskommunene. Samtidig mener fylkeskommunen at 

brede tilbud er lettere å håndtere enn smale tilbud. Naturbruk blir en del smalere, og kan 

også slik i større grad gi utfordringer.   

For å oppnå en tidligere faglig fordypning, kan den nye tilbudsstrukturen også gi flere 

smalere Vg2 tilbud innen flere utdanningsprogram. Dette kan gi fylkeskommunen større 

utfordringer med å dimensjonere Vg2-tilbudet etter tilgang på læreplasser. Dette vil kreve 

et tett samarbeid mellom fylkesadministrasjonen og yrkesopplæringsnemndene. Det kan 

dermed oppstå utfordringer for fylkeskommunen å vurdere når tilbud skal opprettes eller 

ikke, i tillegg til utfordringer om hvor et tilbud skal legges geografisk innad i fylket.  
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Samtidig forventer vi at bransjespesifikke Vg2-tilbud vil tilsi at bransjen i større grad tar 

ansvar for formidling av elever til læreplass. Når partene får større innflytelse på 

tilbudsstrukturen, bør vi også forvente et større samsvar mellom tilbudet og 

kompetansebehov i arbeidslivet. På den andre siden kan partene regionalt ha interesse av 

at det opprettes flere skoleplasser enn forventet behov for læreplasser. Bedriftene vil ofte 

velge mellom flere kandidater når de tar inn lærlinger.  

Vi kan dermed trolig forvente at en ny tilbudsstruktur kan gi fylkeskommunen nye 

utfordringer med å dimensjonere opplæringstilbudet etter behovet i arbeidsmarkedet.  

2.3 Regionreform 
Stortinget har vedtatt en ny regionstruktur. De fleste fylkeskommunene berøres i denne 

reformen, som tilsier færre og større regioner. Det er foreløpig ikke avklart hvilket ansvar 

de nye regionene skal ha. Med utgangspunkt i at de fortsatt skal ha ansvar for å forvalte 

videregående opplæring, vil større regioner skape nye muligheter og utfordringer når 

fylkeskommunene skal dimensjonere opplæringstilbudet. Flere fylkeskommuner vil få et 

større arbeidsliv å forholde seg til, og det vil trolig bli et bedre grunnlag for å opprette flere 

av de potensielle nye smale Vg2-tilbudene. Vi antar at fylkeskommunen i større grad vil 

være avhengig av gode nasjonale og regionale prognoser om behovet for læreplasser, i 

tillegg til et tett samarbeid med yrkesopplæringsnemndene.  

Samtidig vil fylkeskommunene få utfordringer med å avgjøre hvor et tilbud skal legges 

geografisk. Det kan være utfordrende å få eleven til å flytte på seg på Vg2 for å gå på den 

retningen de helst vil gå.  

2.4 Annen kunnskap 
I tillegg til forholdene som nevnt over, er det også andre kunnskapskilder som sier noe om 

fylkeskommunens arbeid med dimensjonering.  

I en gjennomgang av det norske fagopplæringssystemet, mente OECD (Kuczera m.fl 2008) 

at en hovedutfordring i Norge var at elevenes ønsker gir en fagopplæring som i mindre grad 

svarer på behovet i arbeidslivet. De anbefaler at elevene i større grad bør veiledes og styres 

inn mot tilbud der det er et behov. De peker videre på at fylkeskommunens i deres arbeid 

med dimensjonering bør redusere skoleklasser der det er få læreplasser. OECD peker på at 

å elevenes ønsker ikke vil garantere samsvar med behovet i arbeidsmarkedet. Samtidig vil 

ikke det å innfri elevenes førsteønske være en kur for å forhindre frafall.  

ECON (2007) kartla hvordan dimensjoneringen foregår i fylkeskommunene. De fant at 

arbeidet skjer gjennom omfattende prosesser, der særlig NHO og LO var sterkt involvert. 

Skolene deltok også aktivt. Fylkeskommunenes kunnskapsgrunnlag varierer, og de har i 

størt grad oversikt over ungdoms søking og arbeidslivets kortsiktige behov. 

Fylkeskommunene gjør i liten grad egne prognoser over behovet i arbeidslivet, og baserer 

sine vurderinger først og fremst på tilgangen på læreplasser og nasjonale prognoser. I 

beslutningen om hvilke tilbud som skal opprettes, vektlegges både elevenes søking og 

arbeidslivets behov, men at denne vektleggingen også varierer mellom fylkeskommunene. 

ECON fant også at næringslivsetaten i fylkeskommunene i liten grad er koblet på arbeidet 

med å dimensjonere opplæringstilbud. ECON sin beskrivelse av dimensjoneringsprosessen 

er gjengitt i neste kapittel. 

Utdanningsdirektoratet gjorde en kartlegging av yrkesopplæringsnemndenes rolle i 

fylkeskommunenes arbeid med å dimensjonere utdanningstilbudet (2011). Den viste 

hvordan fylkeskommunene arbeidet med å dimensjonere opp skoleklasser, og hvordan de 

samarbeider med nemnden. I hovedsak var praksis i fylkeskommunene i stor grad lik. Her 

er det fylkeskommunen som har ansvar for å hente inn informasjon fra forskjellige aktører, 

og lage et første utkast til et tilbud. Forslaget sendes ofte på høring. Forslag til et tilbud, 

sammen med yrkesopplæringsnemndenes innstilling, sendes til politisk behandling. 

Rapporten viser til at det er viktig at yrkesopplæringsnemndene blir involvert i 

dimensjoneringsarbeid på et tidlig tidspunkt.   
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3. Beskrivelse av dimensjoneringsprosessen  
ECON beskriver i sin rapport 2007-044 dimensjonering av fagopplæringen slik: 

«Arbeidet med dimensjoneringen er en relativt komplisert prosess der en rekke aktører og mye 

informasjon er involvert før det tas beslutninger, enten i administrative eller politiske fora i 

fylkeskommunene. I Figur 1.1 er det gitt en prinsipiell skisse av dimensjoneringsprosessen og 

angivelse av sentrale beslutninger og påvirkninger som står i fokus i rapporten. Øverst i figuren står 

søkerne til fagopplæringen. De har ulike typer rettigheter. Ungdom har rett til 3 års videregående 

heltids videregående opplæring og rett til å få oppfylt ett av tre utdanningsønsker. Voksne har rett til 

videregående opplæring dersom de er født før 1978 og ikke tidligere har fullført videregående 

opplæring. De har rett til å få en opplæring tilpasset sine behov. Søkerne bestemmer selv om de vil 

søke fagopplæring og hva slags ønsker/behov de vil markerer. Selve fagopplæringen skjer dels i skole 

og dels i arbeidslivet på en læreplass. Læretiden består dels av læring gjennom praksis, ved å delta i 

produksjonen, som kalles verdiskapingsdelen, og dels i en undervisningsdel. Utdanningsetaten i 

fylkeskommunene utformer et forslag til dimensjonering i form av et antall plasser på de ulike 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer og fag innen videregående skole. Forslaget vedtas av politikerne, 

eventuelt etter justeringer. Antall læreplasser besluttes av den enkelte virksomhet. Noen av de som 

deltar i fagopplæringen bestemmer seg for å forlate den. Vi får frafall. De fleste kommer ut med en 

yrkesopplæring og en dokumentert kompetanse (fagbrev, kompetansebevis). Resultatet blir en tilgang 

på fagarbeidere av ulik type.  

Figur 1.1 Modell for prosesser og beslutningen om dimensjoneringen av Fagopplæringstilbudet 

 

En del av tilgangen på fagarbeidere går inn i arbeidsstyrken, som består av dem som har eller aktivt 

forsøker å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Arbeidsstyrken for en bestemt type fagarbeider påvirkes 

også av avgang som følge av død, pensjonering, videre utdanning og annen overgang til 

yrkespassivitet. Virksomhetene eller produksjonen i samfunnet har et behov for ulike typer 

fagarbeidere. Behovet for personer med en bestemt fagutdanning, kan oppfattes som det antall som 

det vil være mest produktivt å ha av denne typen personell i de jobbene som finnes i samfunnet. 

Fagarbeidere i arbeidsstyrken og behovet for fagarbeidere møtes på arbeidsmarkedet. Resultatet blir 

at noen fagarbeidere blir sysselsatt og noen blir arbeidsledige. I noen av jobbene med behov for 

fagarbeidere, blir det faktisk sysselsatt fagarbeidere. I andre jobber blir behovene ikke dekket. Dette 

er den aktuelle situasjon på arbeidsmarkedet for fagarbeidere. Det fremtidige behov for ulike typer 

fagarbeidere er et sett av forventede størrelser. Det kan bygge på kunnskap om den aktuelle situasjon 

på arbeidsmarkedet, behov i egen virksomhet, forventninger om vekst i ulike sektorer i økonomien 
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(industri, helsevesen, varehandel mv.) og forventninger om teknologiske endringer og deres 

virkninger på kompetansebehovene i hver sektor.  

Forventninger om de fremtidige behov kan bygge på gjetninger, egne erfaringer eller mer formelle 

analyser. De kan lages eller være bestilt av aktørene i arbeidslivet eller utdanningsetaten. De kan 

formidles til søkerne og dermed påvirke søkernes forventninger om de fremtidige behov. Den 

nasjonale spørreundersøkelsen går dels til utdanningsetatene i hvert fylke og dels til aktører i 

arbeidslivet. Som mottakere av spørreskjemaet, har disse fått en rød boks på figuren. Aktørene i 

arbeidslivet er virksomheter/institusjoner både på tilbuds- og etterspørselssiden av arbeidsmarkedet: 

regionale enheter av NHO, LO, KS, Utdanningsforbundet, opplæringskontorer/-ringer og 

enkeltbedrifter. NAV/Aetat og næringsetatene i fylkeskommunene er også med.  

Spørsmålstegnene i figuren viser problemstillinger i undersøkelsen. Utdanningsetatens forslag om 

dimensjonering antas å kunne bli påvirket av antall søkere, antall læreplasser, innspill fra aktørene i 

arbeidslivet, elevenes frafall, den aktuelle situasjon på arbeidsmarkedet og de fremtidige behov for 

fagarbeidere. Aktørene i arbeidslivet kan få forslag til dimensjonering fra utdanningsetaten til 

uttalelse/høring. Aktørene kan påvirke virksomhetene til å opprette læreplasser. Alle disse 

påvirkningslinjene står sentralt i prosjektet. Hvilke aktører deltar? Hvordan deltar de? I hvilken grad 

bidrar de med analyser av arbeidslivets fremtidige behov og hva bygger eventuelle slike analyser på?» 

Det er lite som tyder på at fylkeskommunenes praksis i dimensjoneringsprosessen har 

endret seg vesentlig etter at ECON laget rapporten. Rapporten går nærmere inn på hvem 

som deltar i dimensjoneringen, og presenterer følgende figur: 

Utdanningsetatenes oppfatninger av hvilke aktører som deltok i eller påvirket beslutningene 

om dimensjonering av fagopplæring for ungdom og av hva de eventuelt bidro med.  

 

Prosent av de 16 fylker som har svart. Aktørene er rangert etter andel som deltok i/ 

påvirket beslutningene. 

4. Behov for aktiviteter på nasjonalt nivå 
En ny tilbudsstruktur kan gjøre fylkeskommunens arbeid med dimensjonering mer 

utfordrende, mens nye regioner kan gi et større arbeidsmarked å ta utgangspunkt i. 

Fylkeskommunens arbeid med dimensjonering kan slik bli mer utfordrende enn i dag. Basert 
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på tilgjengelig informasjon, kan det virke som at fylkeskommunene sett samlet vektlegger 

elevenes førstevalg høyere enn behovet i arbeidsmarkedet.  

Samtidig er det ikke nødvendigvis en forutsetning at fylkeskommunens arbeid med 

dimensjonering fungerer dårlig. Et tegn på dette kan være at antall Vg3 klasser som 

opprettes ikke er veldig høyt. Ungdommene orienterer seg også raskt i arbeidsmarkedet. 

Elevenes søkemønster reflekterer relativt raskt endringer i arbeidsmarkedet. I forbindelse 

med fall i oljeprisene, så vi raskt at søkingen til de oljerelaterte opplæringstilbudene falt.  

Følgende tabell illustrerer dette: 

 2014 2015 2016 

Søkere til læreplass 26959 28038 27687 

Godkjente lærekontrakter 18616 18958 19083 

Søkere uten læreplass 8343 9053 8604 

Elever alt vg3 i skole 705 1048 1347 

lenke 

Både SRY og Riksrevisjonen har vurdert fylkeskommunens arbeid med dimensjonering, og 

pekt på behovet for statlige tiltak for å få et tilbud på regionalt nivå som samsvarer med 

behovet i arbeidsmarkedet. Riksrevisjonen peker på støtte- og veiledningstiltak, mens SRY 

peker på behovet for retningslinjer og å definere nye forskrift i opplæringsloven. 

Kunnskapsdepartementet har besluttet hvordan de vil følge opp anbefalingene i SRYs 

rapport. Når det gjelder rapportens anbefalinger om oppnevning og sammensetning av Y- 

nemndene vil departementet starte en prosess med å endre opplæringsloven i tråd med 

SRYs anbefalinger. Når det gjelder SRYs anbefalinger om en tydeliggjøring av 

handlingsrommet i regelverket for Y- nemdene, vil departementet avvente innstillingen fra 

utvalget som med bakgrunn i Meld. St. 21 Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen skal 

gjennomgå regelverket i opplæringsloven. 

5. Handlingsrom for nasjonale aktiviteter til bedre dimensjonering  
En sentral utfordring i fag- og yrkesopplæringen handler om å sikre elevene en læreplass. 

Det finnes et handlingsrom med virkemidler statlige myndigheter kan bruke i sitt arbeid for 

å bidra til riktig dimensjonering av opplæringstilbudet. Med utgangspunkt i den 

informasjonen direktoratet har, vil vi skissere tre pekere til aktiviteter myndighetene kan 

iverksette for å bidra til et regionalt tilbud som er i tråd med behovet i arbeidslivet. 

Hensikten med en slik gjennomgang er å kartlegge hvilke muligheter som foreligger. De to 

første pekerne skisserer handlingsrom innen gjeldende regelverk. Det siste forutsetter 

lovendringer. Valg av videre oppfølging avhenger av hvilken rolle myndighetene ønsker å ta 

på dette feltet.  

5.1 Systematisere, formidle kunnskap og utvikle pedagogiske virkemidler 
En av fylkeskommunes sentrale utfordringer i arbeidet med å dimensjonere tilbudet etter 

arbeidslivets behov, er å ha nok informasjon om det reelle kompetansebehovet. Nasjonale 

myndigheter kan i større grad enn i dag ta et særskilt ansvar for å systematisere 

eksisterende kunnskap og formidle det ut. Myndighetene kan også ta et større ansvar i å 

sikre at vi har god og nok informasjon om hva arbeidslivet trenger av kompetanse. Dette 

kan for eksempel være: 

 

• Statistikk over søkere, læreplasser, utvikling på arbeidsmarkedet, sysselsetting av 

fagarbeidere, demografi, kompetansebehov.  

• Kompetansebehov regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nye næringer, næringer i 

tilbakegang. Konsekvenser av internasjonalisering, arbeidsinnvandring 

• Samordnet søkerinformasjon regionalt og nasjonalt. Nasjonalt register over søkere til 

læreplass og ledige læreplasser 

• Samle og publisere fortløpende forslag til dimensjonering av utdanningstilbudet i 

fylkene 

• Gjøre fylkeskommunens ansvar for dimensjonering og læreplasser tydeligere i 

regelverket 

https://statistikkportalen.udir.no/fogy/Pages/LaerekontrakterUtdanningsprogram-og-aar.aspx
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De siste årene har det kommet mye ny forskning, statistikk og brukerundersøkelser innen 

dette feltet. Det er også utviklet verktøy, for eksempel «finn lærebedrift» som handler om å 

formidle informasjon til fylkeskommunene. I tillegg kommer sammenslåing av Senter for 

IKT i utdanningen (SIKT) og direktoratet. Denne legger til rette for å tilby fylkeskommunene 

et lagt bedre grunnlag for dimensjonering og fastsetting av opplæringstilbudet enn i dag. 

SIKT arbeider blant annet med et eget dimensjoneringsprosjekt lenke.  

 

Det er et potensial i å fortsette dette arbeidet. Samtidig kan det være en utfordring å få 

fylkeskommunene til å oppsøke og bruke slik informasjon. Fylkeskommunene må oppleve at 

denne informasjonen er tilgjengelig og relevant for deres arbeid. 

5.2 Veilede, vise fram gode eksempler og initiere tiltak lokalt 
I tillegg til å gjøre systematisere og formidle kunnskap, kan myndighetene i større grad 

vurdere praksis og veilede fylkeskommunene i dere arbeid med å dimensjonere 

opplæringstilbudet. Fylkesmennene kan også tenkes en rolle i dette arbeidet. Slik kan 

myndighetene avdekke hvilke fylkeskommuner som ser ut til å lykkes med 

dimensjoneringen, og hvor det ligger utfordringer. Myndighetene kan: 

• Anbefale prosesser for fylkenes planlegging og fastsetting av opplæringstilbudet. 

Premisser som bør legges til grunn, partenes involvering, samarbeid mellom fylkene, 

yrkesopplæringsnemndas involvering. 

• Bidra til at fylkesmennene veileder fylkeskommunene i dimensjonering av 

utdanningstilbudet i samsvar med opplæringslovens bestemmelser 

• Foreslå statlige tilsyn av fylkeskommunenes dimensjonering av utdanningstilbudet 

Slik kan myndighetene være en pådriver for å legge til rette for at fylkeskommunene lærer 

av hverandre. Myndighetene kan også initiere tiltak lokalt, for eksempel ved å etablere 

nettverk eller samlingspunkt mellom arbeidslivet og fylkeskommunen.  

På den andre siden har fylkeskommunene i dag egne nettverk, både nasjonalt og regionalt, 

der hensikten blant annet er å diskutere felles problemstillinger. Veiledning av 

fylkeskommunene er i hovedsak en oppgave for fylkesmennene. Samtidig direktoratet tatt 

en rolle i å veilede skoleeier direkte, for eksempel gjennom Udirs veilederkorps. Her tilbys 

skoleeier skreddersydd støtte om særskilte utfordringer i tråd med behovet i det enkelte 

kommune. 

5.3 Statlig styring 
Fylkeskommunen har ansvar for dimensjonering av opplæringstilbudet på videregående 

nivå, med unntak av landslinjene og private tilbud. Et statlig virkemiddel kan være å endre 

ansvarsforholdet for dimensjonering i opplæringsloven og definere en ny rolle for staten i 

den fylkeskommunale dimensjoneringen. For eksempel ved å: 

• Endre regelverket (lov og forskrift) ved å kreve godkjenning av opplæringstilbudet 

før det fastsettes.  

• Fastsette utdanningstilbudet nasjonalt, basert på statistikk, prognoser og inntak av 

lærlinger. 

Andre varianter kan være å innføre en søknadsordning hvor skoler og fylkeskommuner 

søker direktoratet om oppretting av skoletilbud. 
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Observatør 
Siv Andersen, SIU  
Dagfinn Hertzberg, KD 
Marianne Røgeberg, NFD 
Elin Marlen Hollfjord, NFD 
 
Utdanningsdirektoratet 
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Knut Øygard, LO 
Ole Erik Almlid, NHO 
John Arve Eide, KS 
Siri Halsan, KS 
Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet  
 

Karl Gunnar Kristiansen 
Ine Edvardsen, Lærling 
Mari Bakke Ingebrigtsen 
 
 

 

  
1. Velkommen til ny oppnevningsperiode for SRY  
Sture Berg Helgesen fra KD ønsket velkommen til konstituerende møte i SRY. Etter en kort 
presentasjonsrunde blant de nyoppnevnte medlemmene presenterte Helgesen departementets 
forventninger til SRY for kommende oppnevningsperiode og forslag til nytt mandat for SRY.  
 
KD ønsker å være tettere på arbeidet i SRY og foreslår gjennom nytt mandat at departementet 
skal delta i planlegging av møtene sammen med leder, nestleder og sekretariatet. Det er ønskelig 
at SRY involveres tidlig i politiske prosesser. SRY bør således videreutvikles til et råd som gir 
konkrete innspill til overordnede politiske prosesser og utfordringer på fag- og 
yrkesopplæringsfeltet.  
Departementet mener SRY i siste halvdel av forrige oppnevningsperiode har behandlet 
overordnede saker og problemstillinger og gitt gode råd. Her kan nevnes rådets rapporter og 
forslag om Y- nemndenes rolle og rådgivning og karriereveiledning. Det er viktig at SRY også i 
kommende periode konsentrer sitt arbeid rundt problemstillinger av overordnet karakter. 
 

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

 
Vår dato: 
27.9.2017 
Vår 
referanse 
2017/109 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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Som et ledd i videreutviklingen ønsker departementet og ha en dialog om overordnede politiske 
prosesser og mål i fag- og yrkesopplæringen. 
SRY gav positive tilbakemeldinger til departementets forventninger og ser frem til det videre 
arbeidet.   

 
2. Behandling av vedtakssaker 
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak 
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent 
 
 
SRY– sak 10-04-2017  Mandat for SRY 
Kunnskapsdepartementet la frem forslag til nytt mandat for SRY for oppnevningsperioden  
2017 – 2021. 
Vedtak 
SRY slutter seg enstemmig til departementets forslag til mandat for SRY. 
 
 
SRY- sak 11-04-2017 Konstituering av SRY – Valg av leder og nestleder 
I henhold til forslag til mandat for SRY 2017- 2021 skal rådet konstituere seg selv. SRY velger 
leder og nestleder for oppnevningsperioden. 
 
Som leder av SRY ble Trude Tinnlund, LO foreslått 
Som nestleder av SRY ble Ole Erik Almlid, NHO foreslått 
 
Det ble foreslått at leder og nestledervervet i SRY deles mellom de to foreslåtte representantene i 
oppnevningsperioden. Trude Tinnlund ble foreslått som leder og Ole Erik Almlid som nestleder i 
første halvdel av oppnevningsperioden. For siste halvdel av oppnevningsperioden ble Ole Erik 
Almlid foreslått som leder og Trude Tinnlund som nestleder i SRY.  
Vedtak 
Trude Tinnlund, LO enstemmig valgt som leder av SRY 
Ole Erik Almlid, NHO enstemmig valgt som nestleder av SRY 
 
Leder og nestledervervet i SRY deles i oppnevningsperioden. Trude Tinnlund valgt som leder og 
Ole Erik Almlid som nestleder i første halvdel av oppnevningsperioden. For siste halvdel av 
oppnevningsperioden overtar Ole Erik Almlid som leder og Trude Tinnlund som nestleder i SRY. 
 
SRY- sak 12-04-2017 Retningslinjer og mandat for faglige råd   
SRY drøftet i møte 22.6.2017 forslag til mandat for faglige råd. SRY mente at de faglige rådenes 
innflytelse på faglig innhold ikke var tilstrekkelig ivaretatt i mandatet. SRY vedtok derfor å 
avventer tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet før mandat for faglige råd og 
retningslinjer behandles. Kunnskapsdepartementet avholdt 23.6.2017 et møte med leder og 
nestleder i SRY der de faglige rådenes faglige innflytelse ble drøftet. På møtet ble det utarbeidet 
en omforent tekst til mandat og retningslinjer for partssamarbeidet som både departementet og 
leder og nestleder i SRY mener ivaretar rådenes faglige innflytelse. 
 
SRY mener at retningslinjene og mandat nå er justert slik at rådenes innflytelse er ivaretatt.    
Vedtak 
SRY slutter seg enstemmig til retningslinjer for partssamarbeidet og mandat for faglige råd. 
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SRY- sak 13-04-2017  Godkjenning av referat fra SRY møtet 22.6.2017 
Det var ingen kommentarer eller forslag til endringer på referatet. 
Vedtak 
Referat enstemmig godkjent 
 
 
 
SRY- sak 14-04-2017 Offentlig utvalg for videregående opplæring 
Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se nærmere på videregående opplæring. 

 
Utvalget skal blant annet vurdere om strukturen og innholdet i videregående opplæring gir 
elevene de beste forutsetningene for å lære og fullføre videregående skole. Utvalget skal også se 
på om opplæringen gir elevene den kompetansen de trenger for å delta i samfunnet. 
 
Kunnskapsdepartementet orienterte kort om utvalgets arbeid. 
 
Av mandatet ser SRY at utvalget skal vurdere flere sider ved videregående opplæring som 
omhandler yrkesfagene. En av grunnpilarene i norsk fag- og yrkesopplæring er kombinasjonene 
av skolebaser og arbeidslivsbasert opplæring. SRY legger til grunn at dette prinsippet 
videreføres og at fag- og yrkesopplæringen ikke går i retning av flere skoleløp.  

 
SRY er bekymret for utvalgets arbeid sett i lys av SRY og de faglige rådenes mandat og oppgaver.  

 
De siste årene har de faglige rådene lagt ned et betydelig arbeid i å foreslå ny tilbudsstruktur i de 
yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Videre jobbes det nå med forslag til hvordan 
tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og endres i et mer kontinuerlig perspektiv, slik 
at behovet for større gjennomganger reduseres.  

 
I mandat for faglig råd (2017) er det slått fast at de faglige rådene skal ha avgjørende innflytelse 
på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3. Dette innebærer at myndighetene skal legge til rette 
for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med 
opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige 
konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2. Myndighetene skal legge særlig stor vekt 
på de faglige råds forslag til endringer i tilbudsstrukturen på Vg3. 

 
SRY er opptatt av at det er partene i arbeidslivet gjennom representasjon i SRY og de faglige 
rådene som til enhver tid skal vurdere gjeldende tilbudsstruktur og læreplaner og foreslå 
endringer i tråd med arbeidslivets behov.  

 
SRY mener videre at utvalgets sammensetning er skoletungt og at arbeidslivets kompetanse er 
svakt representert. Selv om det skal opprettes en referansegruppe for arbeidet ber SRY om å bli 
konsultert i den videre prosessen. SRY vil invitere utvalgets leder til ett av de ovennevnte 
møtene for å presentere utvalgets arbeid. 
Vedtak 
SRY oversender brev til utvalget der SRYs bekymringer gjengis. Utvalgets leder inviteres til SRY 
for å presentere utvalgets arbeid.   
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3. Behandling av orienteringssaker 
 

 Program for oppstartsseminar og konstituerende rådsmøter for faglige råd 18. 
september 2017, Thon Arena Hotell, Lillestrøm 
Sekretariatet for SRY og de faglige rådene informerte kort om oppstartsseminar og 
konstituerende rådsmøter som avholdes på Thon Arena Hotell, Lillestrøm 18. september 
2017. SRYs medlemmer og varamedlemmer er invitert til oppstartsseminaret. 
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SRY-møte 5 
2017 

 
 
Dato: 9.10.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-vedtakssak 16-05-2017 Oppfølging av mandat for SRY 2017- 21 
Dokument Til beslutning 
Innstilling Basert på innspillene fra gruppene og 

diskusjon i plenum utarbeider sekretariatet i 
samarbeid med rådets ledelse en 
handlingsplan for SRY. 

Vedlegg Mandat for SRY 2017 – 20221 
PowerPoint – KDs forventninger til SRY 

Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt mandat for SRY 2017 – 2021. SRY skal ha et overordnet 
ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være 
et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene 
og skoleeier.  
 
Ledelsen i SRY mener det er viktig å operasjonalisere punktene i mandatet og ønsker at SRYs 
medlemmer skal gi innspill slik at det kan utvikles en handlingsplan for konkrete tiltak. For å få 
frem innspill legger vi i møte opp til å arbeide både i grupper og i plenum (IGP metoden – 
individuell, gruppe og plenumsdiskusjon). Vi ber derfor om at rådsmedlemmene forbereder seg 
individuelt med innspill til saken. 
 
 
På SRY møte 13.9.2017 presenterte departementets forventninger til SRY for kommende 
oppnevningsperiode og forslag til nytt mandat for SRY. KD ønsker å være tettere på arbeidet i 
SRY og foreslår gjennom nytt mandat at departementet skal delta i planlegging av møtene 
sammen med leder, nestleder og sekretariatet. Det er ønskelig at SRY involveres tidlig i politiske 
prosesser. SRY bør således videreutvikles til et råd som gir konkrete innspill til overordnede 
politiske prosesser og utfordringer på fag- og yrkesopplæringsfeltet.  
Departementet mener 
 
SRY i siste halvdel av forrige oppnevningsperiode har behandlet overordnede saker og 
problemstillinger og gitt gode råd. Her kan nevnes rådets rapporter og forslag om Y- nemndenes 
rolle og rådgivning og karriereveiledning. Det er viktig at SRY også i kommende periode 
konsentrer sitt arbeid rundt problemstillinger av overordnet karakter. 
 
Som et ledd i videreutviklingen ønsker departementet og ha en dialog om overordnede politiske 
prosesser og mål i fag- og yrkesopplæringen. 
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Operasjonalisering av SRYs mandat 
SRY gav positive tilbakemeldinger til departementets forventninger. I henhold til mandatet skal 
SRY: 

- Arbeide for å fremme yrkesfagenes status i arbeidslivet, og bedre tilgangen på 
læreplasser. 

- Bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den 
ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse. 

- Bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, 
regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer. 

- Gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og 
kompetansepolitikken. 

- Ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæring 
- gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning. 
- Ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen. 

 
Basert på ovennevnte punkter arbeider SRY i grupper og gir innspill slik at det kan utvikles en 
handlingsplan for konkrete tiltak. 
 
SRYs arbeidsgrupper 
SRY har de siste årene opprettet arbeidsgrupper etter behov. Basert på SRYs arbeidsoppgaver 
bør rådet vurdere hvilke arbeidsgrupper som skal videreføres. I mandat for SRY heter det….. SRY 
kan etablere egne arbeidsgrupper, og foreslå for Kunnskapsdepartementet og/eller 
Utdanningsdirektoratet at det opprettes ressursgrupper eller utvalg. Organisasjonene betjener 
disse arbeidsgruppene selv, men kan søke sekretariatet om bistand. 
 
SRY har følgende (aktive/ inaktive) grupper: 
 

 SRYs internasjonale arbeidsgruppe 
 SRYs arbeidsgruppe for nyoppnevning (og arbeid med kontinuerlig system for 

tilbudsstrukturen) 
 SRYs arbeidsgruppe for finanskrisen 
 SRYs arbeidsgruppe for virkemiddelbruk i norsk fag- og yrkesopplæring 

 
Basert på ovennevnte arbeider SRY i grupper og gir innspill på hvilke gamle og nye 
arbeidsgrupper SRY har behov for. 
 
 
Større saker av overordnet karakter i SRY 
I forbindelse med behandling av SRYs mandat kom det frem at både departementet og SRYs 
medlemmer ønsker at rådet involveres tidlig i politiske prosesser og overordnede 
problemstillinger.  
 
Større saker som tidligere er initiert av SRY: 
 

 Gjennomgang av virkemiddelbruken i norsk- fag og yrkesopplæring 
 Vg3 i skole 
 Robotiseringens utvikling og innvirkning på fag- og yrkesopplæringen 

 
Basert på ovennevnte drøfter SRY i grupper overordnede saker og problemstillinger som kan og 
bør inngå i en handlingsplan for rådet. 

Forslag til vedtak 
Basert på innspillene fra gruppene og diskusjon i plenum utarbeider sekretariatet i samarbeid 
med rådets ledelse en handlingsplan for SRY. 

 



Mandat for SRY 
 
Mandat for Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til § 
12-1 i opplæringsloven og skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og 
yrkesopplæringen. SRY skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant 
arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i 
arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier. Det er departementet som fastsetter mandat 
for SRY. Mandatet inneholder en nærmere beskrivelse av SRY sine oppgaver. Det tas forbehold om at 
det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som følge av ny tilbudsstruktur. 
Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av SRY. 
 
Norge ratifiserte ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring i 
1976. Konvensjonen forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på 
yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes 
organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner der dette høver seg. Norge har også særlig 
forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i ILO-
konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. I 
fagopplæringen er denne konvensjonen relevant for doudjifagene og reindriftsfaget. 
 
SRY skal: 

- Arbeide for å fremme yrkesfagenes status i arbeidslivet, og bedre tilgangen på læreplasser. 
- Bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den ivaretar 

den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse. 
- Bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt 

og lokalt samt mellom bransjer og sektorer. 
- Gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og 

kompetansepolitikken. 
- Ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæring 
- gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning. 
- Ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen. 

 
Sammensetting 
SRY skal ha 14 medlemmer og være sammensatt av personlig oppnevnte representanter fra 
arbeidstakerorganisasjonene (herunder lærerorganisasjoner), arbeidsgiverorganisasjonene, nasjonale 
og regionale utdanningsmyndigheter og elever/lærlinger. Hvert medlem er oppnevnt for fire år av 
gangen og skal ha en personlig vararepresentant. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til 
sammen utgjøre flertallet i organet. Samarbeidsrådet konstituerer seg selv.  
 
Forholdet mellom SRY og de faglige rådene 
Det avholdes fellesmøter mellom SRY og tre representanter fra hvert av de faglige rådene etter behov. 
Hensikten er å ivareta dialog mellom de faglige rådene og SRY om overordnede utfordringer. De 
faglige rådene skal samarbeide med SRY i saker som er overordnede. 
 
Delegering av oppgaver og etablering av arbeidsgrupper 
SRY kan etablere egne arbeidsgrupper, og foreslå for Kunnskapsdepartementet og/eller 
Utdanningsdirektoratet at det opprettes ressursgrupper eller utvalg. Organisasjonene betjener disse 
arbeidsgruppene selv, men kan søke sekretariatet om bistand. 
 
Sekretariat 
Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med ledelsen i SRY forberede saker til rådet, og ha ansvar for 
de praktiske oppgavene i forbindelse med SRYs arbeid. Kunnskapsdepartementet deltar sammen med 
ledelsen i SRY og Utdanningsdirektoratet i forberedelser til møtene. 



Kunnskapsdepartementet

Norsk mal: Startside Alternativ 4

Kunnskapsdepartementet

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
Konstituerende møte

Oslo, 13. september 2017



Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Partssamarbeidet

• Departementet nemner opp faglege råd for fag- og 

yrkesopplæringa. Kvart fag eller fagområde som kan 

ha læretid i bedrift, skal vere knytt til eit fagleg råd. 

• Departementet avgjer etter framlegg frå organet for 

samarbeid om fag- og yrkesopplæringa kva for 

faglege råd som skal skipast, storleiken på råda, kva 

for fagleg felt det enkelte rådet skal dekkje og 

reglement for oppgåvene til råda.O
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Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Partssamarbeidet II

• Norge ratifiserte ILO-konvensjonen nr. 142 om 

yrkesrettledning og yrkesopplæring i 1976. 

• Konvensjonen forplikter statene til å utforme og 

gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på 

yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med 

arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, 

og med andre interesserte organisasjoner der dette 

høver seg. 
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Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

SRY skal 

• Arbeide for å fremme yrkesfagenes status i arbeidslivet, og bedre tilgangen 

på læreplasser.

• Bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik 

at den ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for 

kompetanse.

• Bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen 

nasjonalt, regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer.

• Gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og 

kompetansepolitikken.

• Ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæring

• Gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning.

• Ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og 

yrkesopplæringen.



Kunnskapsdepartementet
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Utdrag fra 

Fafo-rapporten



Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

SRY behandler større saker, men i 

hovedsak når disse blir løftet inn fra 

myndighetene. Et tydelig funn fra 

intervjuene er derfor at SRY ikke oppleves 

å fungere som det strategiske, 

premissgivende organet for utviklingen av 

fagopplæringen det var tenkt som.

"

"



Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Et bredt spekter av informanter som representerer 

ulike interesser, både arbeidsgiver-, arbeidstaker-

og lærerorganisasjoner samt myndighetssiden, 

mener at SRY i for liten grad fungerer som et 

overordnet organ som diskuterer prinsipielle saker. 

Det sies at sakene som kommer opp i SRY er for 

detaljerte, og at hvis man mister overblikket, da 

mister SRY også innflytelsen og rollen som et 

politisk organ.

"

"



Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Enkelte informanter er også kritisk til at 

saker fra myndigheter kommer ferdigtygd, 

og at innflytelsen fra partene på den 

måten blir begrenset til sandpåstrøing.

"

"



Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Forslag til mandat SRY 

Sekretariat

Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med ledelsen i SRY 

forberede saker til rådet, og ha ansvar for de praktiske oppgavene 

i forbindelse med SRYs arbeid. Kunnskapsdepartementet deltar 

sammen med ledelsen i SRY og Utdanningsdirektoratet i 

forberedelser til møtene.



Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

KDs ambisjoner for og forventninger til SRY

• Mer drøftinger, også tidligere i politiske prosesser (relevante 

utredninger, meldinger, strategier, handlingsplaner, reformbehov)

• Konkrete råd fra et mest mulig samlet arbeidsliv

• Invitere eksterne innledere (forskere, andre utøvere)

• Grundigere diskusjoner, for eksempel ved å bestille forberedte 

innlegg

• Fot i bakken en gang i året (SRYs oppsummering og forslag til 

større tema for neste år)

• KD skal være tydelige på hva myndighetene trenger råd om, hva 

som er handlingsrommet og vi skal gi tilbakemelding om oppfølging 

av sakene
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Dato: 9.10.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY- sak 18-05-2017 Møteplan 2018 
Dokument Til diskusjon 
Innstilling Møteplan for SRY enstemmig godkjent 

 
Vedlegg Ingen 

Bakgrunn for saken 
Sekretariatet legger med dette frem forslag til møteplan for SRY 2018. Sekretariatet har tatt 
utgangspunkt i seks møter som i 2017. SRY vurderer selv behovet for antall møter i 2018. 
 
 

Møter 2018 Tidspunkt 
SRY møte 1-2018 Uke 7, torsdag 15. februar 
SRY møte 2-2018 Uke 14, torsdag 5. april 
SRY møte 3-2018 Uke 24, torsdag 14. juni 
SRY møte 4-2018 Uke 36, torsdag 6. september 
SRY møte 5-2018 Uke 44, torsdag 1. november 
SRY møte 6-2018 + julemøte Uke 49, torsdag 6. desember 

 

Forslag til vedtak 
Møteplan for SRY enstemmig godkjent 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Dato: 13.09.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-orienteringssak Samfunnskontrakten for flere læreplasser 
Dokument Til beslutning 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg Samfunnskontrakten for flere læreplasser 

Bakgrunn for saken 
14.mars 2016 signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny samfunnskontrakt. Målet er å 
sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. 
 
Partene i den nye samfunnskontrakten forplikter seg til å møtes årlig for å diskutere status og 
videre tiltak. I tillegg skal det etableres en nasjonal ressursgruppe. Et annet viktig grep er mer 
lokal innsats i arbeidet med å skaffe læreplasser. 
 
SRY har tidligere bedt om å få halvårlige rapporteringer om arbeidet med samfunnskontrakten for 
flere læreplasser.  
 
Mer informasjon om samfunnskontrakten for flere læreplasser finnes her: http://lærlingløftet.no/ 

Kunnskapsdepartementet vil gi en orientering om status for arbeidet i møtet.. 

Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Samfunnskontrakt  
for flere læreplasser  

(2016–2020)



INNLEDNING
Det norske arbeidslivet er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere. 
Det er viktig for at vi som land skal være godt rustet for de omstillinger som ligger 
foran oss, og for å kunne løse viktige samfunnsoppgaver. 

For å lykkes med dette er det avgjørende at yrkesfagene blir sett på som attraktive 
både blant ungdom, voksne og i arbeidslivet. Samtidig må flere enn i dag fullføre 
med fag- eller svennebrev. Fullført videregående opplæring er også viktig for den 
enkeltes omstillingsevne og muligheter for varig tilknytning til et kompetanse-
krevende arbeidsliv. Selv om rundt halvparten av ungdomskullene søker seg til 
yrkesfagene etter ungdomsskolen, er det bare om lag halvparten av  disse som 
fullfører med fagbrev. Tilgang på læreplasser er en avgjørende faktor for å skaffe 
flere fagarbeidere. 

Samfunnskontrakten bygger på trepartssamarbeidet og fagopplæringen har en 
sentral plass i det organiserte arbeidslivet. Dette er en viktig forutsetning for en 
felles innsats gjennom samfunnskontrakten. 

Partene er enige om å fornye samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og 
partene i arbeidslivet i en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Partene er enige 
om å konsentrere innsatsen om å jobbe aktivt for at flere søkere skal få læreplass 
gjennom å rekruttere flere bedrifter og virksomheter til lærlingordningen. 

De ulike bransjene er forskjellige med ulike utfordringer, og partsorganisasjonene 
er ulikt organisert. Partene vil derfor både forplikte seg til felles innsats, men også 
til innsats i egen bransje ut fra egne forutsetninger. Målene er vi sammen om, men 
veiene fram vil være forskjellige.

MÅL 
Alle kvAlifiserte søkere skAl få tilbud om læreplAss

Dette er et krevende mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats. 
Det er avgjørende at arbeidslivet ser fagopplæringen og lærlingordningen som 
en sentral måte å rekruttere fagarbeidere på, og at det å ta inn lærlinger er et 
samfunnsansvar. 

I 2015 var det om lag 9 000 søkere uten læreplass ved utgangen av året. Tidligere 
år har nivået ligget i nærheten av dette. Partene er enige om at dette innebærer et 
stort tap for arbeidsliv og samfunn, og for den enkelte søker. 

Partene erkjenner at det er mange ulike faktorer som virker inn på om søkere får 
læreplasser og om bedrifter og virksomheter satser på fagopplæring. Søkerne må 
for det første ha et godt faglig grunnlag fra skolen, og det må være behov for den 
kompetansen fagbrevet gir. Det er viktig for en godt fungerende lærlingordning at 
skoletilbudet er godt tilpasset kompetansebehovet i arbeidslivet. 



INNSATSOMRÅDER
det skAl etAbleres lokAle nettverk for å skAffe flere 
læreplAsser

Læreplasser og lærebedrifter finnes lokalt. Dette er førende for partenes felles 
arbeid for å nå målene i samfunnskontrakten. Det vil være avgjørende for den 
videre oppfølgingen av samfunnskontrakten at det etableres nettverk for samar-
beid lokalt. I arbeidet med å etablere lokale nettverk er det viktig å bygge på 
samarbeid som allerede er etablert. Yrkesopplæringsnemndene kan være en viktig 
arena for å bygge slike nettverk. Partene på nasjonalt nivå har et ansvar for å ta 
initiativ til at det etableres lokale nettverk. I løpet av det første året av avtalen skal 
det etableres lokale nettverk i alle fylker. Nettverkene skal lage handlingsplaner for 
å skaffe flere læreplasser.

det skAl rekrutteres flere lærebedrifter for å skAffe 
flere læreplAsser

I svært mange bransjer er det en relativt liten andel lærebedrifter i forhold til 
potensialet. Det er grunnlag for å rekruttere en større andel av virksomhetene til 
lærlingordningen. For å nå målet om at alle søkere skal få tilbud om læreplass, må 
en større andel av bedrifter og virksomheter i relevante bransjer rekrutteres som 
lærebedrifter. Det er også viktig å jobbe for at allerede etablerte lærebedrifter tar 
inn flere lærlinger, også i andre lærefag enn de har fra før.

AVTALEPARTENES FORPLIKTELSER
Avtalen innebærer at partene blir en del av et fast samarbeid. Samarbeidet 
innebærer at det både tas felles initiativ og at det settes i verk tiltak i bedrifter 
og virksomheter som partene representerer. Partene skal innarbeide avtalen 
i egne planer og ha en jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle 
samarbeidet.

vi forplikter oss til å bidrA:
• i den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen

• til å gjennomføre tiltak for å skaffe flere lærebedrifter og flere læreplasser

• med innspill i formidlings- og dimensjoneringsprosessen av fagopplæringen

• til å spre kunnskap om lærlingordningen, om betydningen og verdien av
fagopplæring, om mulighetene i arbeidslivet til å ta fagbrev og om mulighetene
til videre utdanning og kompetanseutvikling

• til å bygge nettverk der alle relevante aktører deltar og jobber konkret for å nå
målene i kontrakten, blant annet gjennom å påvirke viktige beslutningstakere.
Partene skal bidra i de lokale nettverkene ut fra sine forutsetninger og
organisasjonsmodeller.
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Dato: 9.10.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-diskusjonssak Yrkesfagspesifikke deler av læreplan i 

norsk, engelsk og samfunnskunnskap 
Dokument Til diskusjon 
Innstilling Basert på diskusjonen i SRY utarbeider 

sekretariatet i samråd med SRYs ledelse 
innspill i saken. 
 

Vedlegg Ingen 
 
Yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i norsk, engelsk og samfunnskunnskap  
 
Bakgrunn 
I fagfornyelsen ifølge St.Meld.28 (2015 – 2016) er Utdanningsdirektoratet bedt om å «innføre en 
utdanningsprogramspesifikk del i de yrkesfaglige læreplanene i fellesfagene matematikk og 
naturfag. Faggjennomgangen i norsk, engelsk og samfunnskunnskap skal også vurdere behovet 
for yrkesfagspesifikke deler i disse læreplanene.»  
 
Ved en eventuell innføring av yrkesfagspesifikke deler i nevnte læreplanene gjør vi oppmerksom 
på at status for fagene blir beholdt slik det er i dagens læreplaner. Dette innebærer at læreplaner 
i fellesfag innen yrkesfag verdsettes likt, slik situasjonen også er i dag. 
 
Forarbeid i 2015 
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (6-2015) vurderte Utdanningsdirektoratet i 2015 «om 
det er behov for ny struktur for alle fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram med 
utgangspunkt i forslag fra to ekspertgrupper til ny struktur for matematikk». På bakgrunn av 
spørreundersøkelse til faglige råd og møte med yrkesfaglærere i fellesfag, anbefalte 
Utdanningsdirektoratet følgende:   
 
• Matematikk: Det innføres ny læreplan i matematikk med programspesifikt innhold for de ulike 

utdanningsprogrammene på vg1/YF. 
 

• Samfunnsfag: Ingen endringer. 
 

• Engelsk: Engelsk blir lagt over ett år for alle utdanningsprogram. Det utvikles en læreplan i 
engelsk med utgangspunkt i modellen til matematikk, med en felles del og to ulike deler, en 
for studieforberedende og en for yrkesfag.  
 

• Naturfag: Ny læreplan i naturfag på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene etter modell for 
matematikkfaget med en felles del og programspesifikke deler. Muligheten til å oppnå generell 
studiekompetanse gjennom et påbyggingsår skal opprettholdes. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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• Norsk: En egen læreplan for yrkesfag med færre kompetansemål og generell yrkesfaglig 
innretning, uten egne moduler for hvert av de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 
Adskilte mål på vg1 og vg2. Innholdet i vg3/vg 4 påbygg må vurderes. 

 
 
Arbeid i 2017 
Det er nå gått to år siden direktoratet utredet spørsmålet om behov for ny struktur for alle 
fellesfagene. Siden den gang har vi sett følgende utvikling som kan være relevant i forhold til den 
nye bestillingen: 
 
• Sektor har hatt to tilleggs år med satsing på lokal yrkesretting av læreplanene i fellesfag på 

yrkesfag (FYR) siden siste spørring https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-
satsinger/fyr-fellesfag-yrkesretting-relevans/ 
 

• Fornyelsen av læreplanverket for Kunnskapsløftet er godt i gang. Fagfornyelsen innebærer en 
gjennomgang av læreplanene for fag slik at de får et relevant innhold, tydeligere 
prioriteringer, bedre progresjon, samt at det legges bedre til rette for dybdelæring 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ 
 

• Gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen for å styrke kvalitet og 
relevans. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-
arbeid/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/ 
 

• Ifølge premisser og konkrete tiltak fra Meld.St.28 skal det innføres en 
utdanningsprogramspesifikk del i de yrkesfaglige læreplanene i fellesfagene matematikk og 
naturfag 
 

• Det skal utvikles en ny modell for matematikktilbudet på studieforberedende 
utdanningsprogram. 

 
På bakgrunn av direktoratets anbefaling til KD i 2015 og endringer på fagfeltet siden den gangen, 
legger direktoratet opp til en prosess der vi ber om innspill fra:  
 

• SRY 
• AU/ faglige råd 
• Faggrupper bestående av lærere i fellesfag på yrkesfag 

 
Problemstillinger 
Direktoratet ønsker innspill på følgende problemstillinger for fagene som er nevnt i 
stortingsmeldingen:  
 
Matematikk og naturfag 
Det er allerede bestemt at matematikk skal få utdanningsprogramspesifikke deler av læreplanen. 

1. I Meld. St. 28 (2015-2016) antydes det en størrelsesorden på 20-30 % 
utdanningsspesifikk del. Har SRY noen mening om hvor stor denne prosentandelen bør 
være? 

 
Norsk 
Læreplanen i fellesfaget norsk på yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg1 og Vg2) er i dag identisk 
med læreplanen i norsk på Vg1 på studieforberedende utdanningsprogram. For at faget skal gi 
studiekompetanse, må elever på yrkesfag ta et påbygg på Vg3/vg4 som inneholder 
kompetansemålene fra Vg2 og Vg3 for studieforberedende. Elever som tar påbygg til 
studiekompetanse går opp til samme avsluttende eksamen som elever på studieforberedende 
utdanningsprogram.  

1. Mener SRY at læreplanen i norsk i yrkesfaglige utdanningsprogram bør videreutvikles i 
retning av en tilpasset variant av modellen for matematikk, for eksempel med én felles del 
for YF og SF (70-80%) og med én del utdanningsprogramspesifikk del (20-30%) for 
henholdsvis yrkesfag og studieforberedende?  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/fyr-fellesfag-yrkesretting-relevans/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/fyr-fellesfag-yrkesretting-relevans/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/
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o Hvilke fordeler og utfordringer ser SRY med en slik modell? 

o Bør gjeldende eksamensordning videreføres dersom det innføres en læreplan med 
ulike spesifikke deler for yrkesfag og studieforberedende? 

Engelsk 
Læreplanen i fellesfaget engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogram er i dag identisk med 
læreplanen i fellesfaget engelsk på studieforberedende utdanningsprogram. YF- elever har sin 
engelskopplæring spredt utover to år (Vg1 og Vg2) og avslutter faget på Vg2. SF-elever avslutter 
faget etter ett år, på Vg1. Status for faget er at det gir studiekompetanse for alle elever uansett 
utdanningsprogram.  
 

 
Eksamen er basert på læreplanen og det innebærer at eksamen i fellesfaget engelsk er lik for alle 
elever. Utdanningsmyndighetene endret eksamen i 2011 og i 2014 blant annet for å sikre 
tydeligere skille mellom oppgaver som var av mer yrkesfaglige karakter, og oppgaver av mer 
allmenn karakter. I tillegg ble antall oppgaver elevene skal besvare, redusert fra tre til to. Tanken 
bak en felles eksamen for alle utdanningsprogram med oppgaver til valg er å gi uttrykk for 
likeverdighet. 
Andelen YF-elever som stryker til engelskeksamen har stadig sunket, fra 15,6 prosent i 2008 til 
6,9 prosent i 2017.  Det er kontinuerlig en økning i antall elever på yrkesfaglige 
utdanningsprogram som oppnår karakteren fire og fem, samtidig som det er en reduksjon i antall 
elever som oppnår karakteren to og tre. 
 

1. Direktoratet foreslår likeverdige forhold under opplæringen slik at YF-elever også får 
opplæring i engelsk samlet over ett år. Har SRY synspunkter på dette? 
 

2. Bør læreplanen i engelsk i yrkesfaglige utdanningsprogram heller videreutvikles i retning 
av en tilpasset variant av modellen for matematikk, for eksempel med én felles del for YF 
og SF (70-80%) og med én del utdanningsprogramspesifikk del (20-30%) for henholdsvis 
yrkesfag og studieforberedende?  
 

o Hvilke fordeler og utfordringer ser SRY med en slik modell? 
 

o Bør gjeldende eksamensordning videreføres dersom det innføres en læreplan med 
ulike spesifikke deler for yrkesfag og studieforberedende? 

 
Videre prosess 
Utdanningsdirektoratet ønsker skriftlige innspill med begrunnelser innen 13.10. Innspillene 
går inn i kunnskapsgrunnlaget når direktoratet utformer forslag og høringsspørsmål til sektor. 
Spørsmålene legges ut til offentlig høring senest 1.12.2017. 

Forslag til vedtak 
Basert på diskusjonen i SRY utarbeider sekretariatet i samråd med SRYs ledelse innspill i saken. 


	0 SRY møte 9.10.2017
	1 Covernotat delmål 4
	2 Vedlegg 1 oppdragsbrev 11-14
	adr
	Mottaker
	uoff
	BM1
	BM2
	BM3
	Deres_referanse
	Vår_referanse
	Vår_dato
	start
	Overskriften
	UnderskrifterHer

	3 Vedlegg 2 Delmål 4 System
	4 Vedlegg 3 Delmål 4 dimensjonering
	5 Utkast referat SRY møte 13.9.2017
	Tilstede:

	6 Covernotat-Oppfølging av mandat for SRY
	Bakgrunn for saken Kunnskapsdepartementet har fastsatt mandat for SRY 2017 – 2021. SRY skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene...
	Forslag til vedtak

	7 Mandat for SRY
	8 SRY 13sep2017
	9 Covernotat - Møteplan 2018
	Bakgrunn for saken Sekretariatet legger med dette frem forslag til møteplan for SRY 2018. Sekretariatet har tatt utgangspunkt i seks møter som i 2017. SRY vurderer selv behovet for antall møter i 2018.
	Forslag til vedtak

	10 Rapport samfunnskontrakten
	Bakgrunn for saken 14.mars 2016 signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny samfunnskontrakt. Målet er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.  Partene i den nye samfunnskontrakten forplikter seg t...
	Kunnskapsdepartementet vil gi en orientering om status for arbeidet i møtet..
	Forslag til vedtak

	11 samfunnskontrakt_flere_laereplasser2016_2020
	12 Covernotat - Yrkesspesifikke deler av læreplanene for fellesfag
	Forslag til vedtak




