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Innkalling til rådsmøte mandag 18. september - møte 5/2017  
 

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm 

Kl. 12.30-15.30 

(Fellesdel med alle råd fra kl. 9.30-12.30 – se eget program) 

 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Innkalt Christian Danielsen, Fagforbundet 

Håvard Galtestad, YS 

Peter Hansen, Norsk 

Transportarbeiderforbund 

Marit Nilsen, Norsk 

Arbeidsmandsforbund 

Maren A Gulliksrud, Handel og Kontor 

 

Varaer: 
Ole Christian Foss, Handel og Kontor  

Hege Felberg, YS 
Gry Bjørnstad, Fagforbundet 
Sissel Karlsen, Norsk 

Transportarbeiderforbund 
Terje Mikkelsen, Norsk Arbeidsmandsforbund 

 

Leif Aasum, Spekter 

Janicke Stople, NHO Transport 

Frode Vikhals Fagermo, KS 

Anne Røvik Hegdahl, Virke 

Runar Karlsen, NHO Service 

 

 

 

Varaer: 
Jan-Terje Mentzoni, NLF 

Bjørn Næss, NHO Handel 
Claus Haals, NHO Logistikk og Transport 
Karine Johansen, KS 

Jon Anders Hesby, Virke 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 

 Jørund Bjølverud, Skolenes landsforbund 

Erik Lysenstøen, Utdanningsforbundet 

Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet 

Jan Tvedt, KS 

Tove Karlsrud, KS  

 

Varaer: 
Anita Ower Aasum, Skolenes landsforbund 
Inger Albrigtsen, Utdanningsforbundet 

Stig Asle Nistad, Utdanningsforbundet 

Aina Berntsen, KS  
Heidi Tveide, KS 

 

Madeleine Fallang, 

Elevorganisasjonen 
 
Vara: 
Philip Vogsted, Elevorganisasjonen 

 

 

 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Registreres på møtet Hafsa Nadeem 

Stine Viddal Øi 

 

Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 5/2017 

 

Sak 28.5.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Sak 29.5.17 Konstituering av rådet 

Sak 30.5.17 Behov for observatører 

Sak 31.5.17 Planlegging av rådets arbeid 

Sak 32.5.17 Gjennomgang av rådets mandat og retningslinjene for arbeidet 

Sak 33.5.17 Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om fag-, 

svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven 

Sak 34.5.17 Orienteringssaker  

Sak 35.5.17 Eventuelt 
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Sak 28.5.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/fagansvarlig Udir 

 

Velkommen og presentasjonsrunde av medlemmer og varaer. 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes  

 

 

Sak 29.5.17 Konstituering av faglig råd for service og samferdsel v/fagansvarlig Udir 

 

I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige 

rådene og Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger 

leder, nestleder og en representant til arbeidsutvalget. 

 

Mellom kl. 13-14 vil en fotograf komme rundt for å ta bilde av leder og nestleder, vi 

anbefaler en 10 minutters benstrekk i den forbindelse.  

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

Sak 30.5.17 Behov for observatører 

 

Noen av de faglige rådene har tidligere hatt observatør(er) til faglige råd. 

Observatører kan være representanter fra andre offentlige myndigheter. 

 

I den grad rådet ser at andre offentlige myndigheter kan bidra i rådets arbeid og 

belyse saker er det anledning for rådene å søke Utdanningsdirektoratet om å få 

oppnevne observatører. Søknaden må begrunnes. 

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

Sak 31.5.17 Planlegging av rådets arbeid  

 

Anne Røvik Hegdahl gir en kort orientering av rådets arbeid med bakgrunn i rådets 

rapport fra oppnevningsperioden 2012-2017 og utviklingsredegjørelsen.  

 

Sekretariatet ønsker at de faglige rådene starter drøfting av viktige 

arbeidsoppgaver i tiden som kommer. Intensjonen med en slik drøfting er å utvikle 

en fremdriftsplan for de ulike arbeidsoppgavene og drøfte ansvarsområder blant 

medlemmene. 

 

Vedlegg: Rapport fra sist oppnevningsperiode 

 

Forslag til vedtak: 

Basert på innspillene i diskusjonen i diskusjonen arbeider arbeidsutvalget med en årsplan for 

arbeidet i rådet. 

 

Sak 32.5.17 Gjennomgang av rådets mandat og retningslinjene for arbeidet 

 

De faglige rådene har fått nytt mandat for oppnevningsperioden 2017 – 2021. I 

tillegg er det utviklet nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige 

rådene og Utdanningsdirektoratet. Udir innleder. 

  

Vedlagt:  

 Retningslinjer for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 

(SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet 2017-2021. Mandat 

finner dere i kapittel 3. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar saken til orientering. 
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Sak 33.5.17 Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om fag-, 

svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven 

 

Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven §§ 3-48 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og 

kompetanseprøven. Direktoratet foreslår både endringer i innhold og struktur. Det 

foreslås også noen endringer i del VI om dokumentasjon. Enkelte endringer gjøres 

også i kapittel. 4 om voksne og i forskrift til friskoleloven. Høringsdokumentene 
finner dere her: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133 

 

Utdanningsdirektoratet har selv tatt initiativ til å revidere bestemmelsene i forskrift 

til opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag-, svenne- og kompetanseprøven. Med 

unntak av enkelte små tilføyelser, har disse bestemmelsene ikke vært endret siden 

2009, og tilbakemeldinger fra skolesektoren og bedrifter viser at det er behov for å 

foreta visse endringer. Formålet med revisjonen er å endre de bestemmelsene som 

ikke fungerer etter sin hensikt, og bidra til å gjøre bestemmelsene i delkapittelet 

tydeligere og enklere.  

 

I prosessen har direktoratet involvert fylkesmenn, fylkeskommuner og faglige råd. 

De har kommet med synspunkter på hva som bør og ikke bør endres i dagens 

bestemmelser. Disse innspillene har, sammen med direktoratets egne erfaringer, 

utgjort grunnlaget for forslagene til endring. Sekretariatet anbefaler at de faglige 

rådene vurderer de foreslåtte endring i bestemmelsene og avgir høringssvar. 
 

Høringsfrist er 16. oktober 2017. 

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

 

Sak 34.5.17 Orienteringssaker  

 

 Møtedatoer i høst: torsdag 2.november og torsdag 7.desember 

 Kort orientering om bestilling av reiser og innsending av elektroniske 

reiseregninger 

 

Sak 35.5.17 Eventuelt 

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133

