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Innkalling til rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017  
 

Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 3 

Kl. 12.00-16.00 

 

 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Deltakere Ole Christian Foss, Handel og Kontor 

Christian Danielsen, Fagforbundet 

Håvard Galtestad, YS 

Peter Hansen, Norsk 

Transportarbeiderforbund 

Terje Mikkelsen, Norsk 

Arbeidsmandsforbund 

 

 

 

 

Anne Røvik Hegdahl, Virke 

Runar Karlsen, NHO Service 

Marit Grøttheim, NHO Transport 

Svein Arne Bergh, Spekter 

Jan Tore Harlyng, KS 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 

 Svein-Willy Albertsen, 

Utdanningsforbundet 

Jørund Bjølverud, Skolenes 

landsforbund 

Solveig Eldegard, 

Utdanningsforbundet 

Jan Tvedt, KS  

 

 

Joakim Marthinsen, 

Elevorganisasjonen 

 

 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

  

 

Mari Bakke Ingebrigtsen, 

rådssekretær 

 

 

Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 1/2017 

 

Sak 0  EGEN AGENDA I AUDITORIET KL. 10.00-11.15 

 

Sak 18.3.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Sak 19.3.17 Rapport for oppnevningsperioden 

Sak 20.3.17  Alternativt Vg3 i skole – sak fra SRY 

Sak 21.3.17 Høring – Endringer i tilbudsstrukturen 

Sak 22.3.17 Orienteringssaker  

Sak 23.3.17 Eventuelt 
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FELLESDEL MED ANDRE FAGLIGE RÅD I AUDITORIET KL.10-11.15 

Se egen agenda vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

Sak 18.3.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

 

Vedlegg:  

- referat fra rådsmøte 2/2017 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes  

 

 

 

Sak 19.3.17  Rapport fra oppnevningsperioden 2012-2017 

 

I rådsmøte 16.februar 2017 spilte rådet inn punkter og tema som de mente burde 

være med i en rapport som oppsummerer og vurderer inneværende 

oppnevningsperiode for FRSS. Sekretariatet har i samarbeid med AU utarbeidet 

utkast til rapporten.  

 

Frist for innsendelse til Udir er 24.juni. 

Vedlegg: 

- Rapport 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd godkjenner vedlagte rapport for oppnevningsperioden. 

 

 

Sak 20.3.17 Alternativt Vg3 i skole – Sak fra SRY  

Saken vil bli presentert i auditoriet. 

 

SRY ønske de faglige rådenes synspunkter på følgende spørsmål: 

  

1. Mener rådet at dagens ordning med alternativt vg3 i skole for elever som 

ikke får lærekontrakt bør bestå eller kan det være aktuelt å foreslå læretid 

etter alternativ vg3 i ett eller flere fag innen utdanningsprogrammet? 

2. Mener rådet det vil være problematisk dersom det innføres et slikt krav i 

enkelte fag/utdanningsprogram, mens det i andre fag vil være mulig å 

avlegge fagprøve umiddelbart etter fullført alternativ vg3?  

 

Vedlegg: 

- Saksdokumenter er i innkallingen til fellesdelen 

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

Sak 21.3.17  Høring – endringer i tilbudsstrukturen 

På vegne av Kunnskapsdepartementet sender Utdanningsdirektoratet forslag til 

endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen på høring. Tilbudsstrukturen for 

yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2-tilbudene, lærefag og 

yrkeskompetansefagene som blir tilbudt elevene som velger fagopplæring. De 

foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for 

arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad 

skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft. 

 

Frist er 4.september 2017 
Lenke til høringsnotatene: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#131  

 

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#131
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Saken ble drøftet i AU-møte 31.mai og på høringsseminaret 1.juni, hvor ni av 

rådsmedlemmene deltok. Med bakgrunn i disse diskusjonene har sekretariatet 

forberedt et nullutkast til høringssvar som et utgangspunkt for nye diskusjoner på 

dette rådsmøtet.  

 

Rådet ble enige på høringsseminaret om å avholde et ekstra rådsmøte 22.august, 

hvor saken kan sluttbehandles. 

 

Vedlegg:  

- Presentasjon fra KD på høringsseminaret 1.juni 

- Enkel oversikt over høringsforslagene på service og samferdsel (inkludert 

hva Udir anbefalte i september 2016 og hva rådet foreslo i 

utviklingsredegjørelsene i april 2016) 

- Nullutkast, høringssvar fra FRSS 

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

Sak 22.3.17  Orienteringssaker 

 

 Forespørsel fra SRY om HMS i fagopplæringen 

 

NHO la i SRY møte 26.4.2017 frem en sak om Helse, miljø og sikkerhet som del av 

yrkesopplæringen. I møtet anbefalte SRY at notatet ble oversendt 

Utdanningsdirektoratet og de faglige rådene som innspill til det videre arbeidet med 

HMS i læreplaner.  

 

SRY ber de faglige rådene vurdere innspillene i notatet i lys av læreplanene for de 

ulike fag. 

 

AU ønsker at FRSS tar dette til orientering nå. Vi kan være bevisst dette tema i de 

kommende læreplanprosesser som følger av en ny tilbudsstruktur.  

 

Vedlegg:  

- Brev fra SRY 

 

 Nyoppnevning og oppnevningskonferanse 18. september 

 

 Møteplan 2017 

 

Faglig råd for service og 

samferdsel 

Fellesmøter ledere og 

nestledere + SRY 

SRY sine møter 

 1.juni (Høringsseminar: Alle)  

14.juni 12.juni (Fellesmøte: AU+SRY) 22.juni 

22.juni (EKSTRA RÅDSMØTE)   

 Nyoppnevningskonferanse 

18.september (Alle 

medlemmer i nye råd) 

 

1.november   

7.desember   

 

 

Forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering 

 

 

Sak 23.3.17 Eventuelt 


