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Til medlemmer og varamedlemmer faglig råd service og samferdsel 

 

 
Innkalling til rådsmøte torsdag 3.november - møte 4/2016  
 

Sted: Utdanningsdirektoratet, 1 etg. 

Klokkeslett: 10.00-15.00 

Middag kl. 16.00-18.30 på Olympen for de som ønsker – se egen påmelding 

 

 

 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Deltakere Maren Alexandra Gulliksrud, Handel 

og Kontor 

Christian Danielsen, Fagforbundet 

Håvard Galtestad, YS 

Peter Hansen, NTF 

Terje Mikkelsen, Norsk 

Arbeidsmandsforbund 

 

 

 

 

Anne Røvik Hegdahl, Virke 

Runar Karlsen, NHO Service 

Jan Tore Harlyng, KS 

Marit Grøttheim, NHO Transport 

Svein Arne Bergh, Spekter 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 

 Svein-Willy Albertsen, 

Utdanningsforbundet 

Jørund Bjølverud, Skolenes 

landsforbund 

 

 

Jan Tvedt, KS  

Joakim Marthinsen, 

Elevorganisasjonen 

 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Solveig Eldegard, 

Utdanningsforbundet 

 

 

Mari Bakke Ingebrigtsen 

 

 
Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 4/2016 

Sak 19.4.16 Innspill – overganger fra studieforberedende til yrkesfag 

Sak 20.4.16 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Sak 21.4.16 Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i tilbudsstruktur 

Sak 22.4.16  Høring: Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016:7 

Sak 23.4.16 NOKUT – forespørsel om sakkyndige  

Sak 24.4.16 Innspill – arbeid med modulstrukturert opplæring for voksne  

Sak 25.4.16 Orienteringssaker  

Sak 26.4.16 Eventuelt 
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Sak 19.4.16 Oppdragsbrev 19-16 Overganger fra studieforberedende til yrkesfag 

 

Utdanningsdirektoratet har oversendt et oppdrag til de faglige rådene knyttet til 

oppdragsbrev 19-16, se vedlegg. Vill Gombos vil gi en kort informasjon om 

oppdraget, samt presentere forslag til en modell og en ordning som direktoratet 

ønsker synspunkter på.  

 

Utdanningsdirektoratet ønsker at hvert av de faglige rådene vurderer 

• modellen og ordningen 

• om den kompetansen eleven oppnår gjennom modellen vil være tilstrekkelig 

for å kunne tas inn som lærling etter Vg2 

• om denne ordningen er aktuell for det utdanningsprogrammet dere 

representerer 

• hvilke prinsipper dere mener at skal ligge til grunn for å velge ut 

kompetansemål lokalt 

 

Sakspapirer: 

- Informasjonsbrev fra Udir til fellesmøte 12.oktober 

- Bestilling til faglige rådene d. 26.10.2016 

- Oppdragsbrev 19-16 

- Svarbrev til KD d. 18.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet vil vurdere om dette er aktuelt, og eventuelt hvilke lærefag innenfor eget 

utdanningsprogram. I tillegg bør det vurderes hvilke premisser for kompetansemålene som bør 

legges til grunn for denne ordningen. Rådet har fått frist til 22. november med å gi innspill på 

dette oppdraget, og vil i samarbeid med rådssekretær oversende rådets vurderinger innen fristen. 

 

 

Sak 20.4.16 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

 

Sakspapirer: referat fra rådsmøte 3/2016 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes  

 

 

Sak 21.4.16  Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i tilbudsstrukturen. 

Faglig råds møte med Kunnskapsdepartementet og videre oppfølging. 

  

Utdanningsdirektoratet leverte 30.september sine anbefalinger til endringer i 

tilbudsstrukturen til Kunnskapsdepartementet.  

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/en-

relevant-fag--og-yrkesopplaring/  

 

SRY behandlet utkast til rapport i sitt møte 14.september. SRY sendte sin 

kommentarer til KD (se vedlegg).  

 

Alle de faglige rådene har avholdt møter med Kunnskapsdepartementet. Det er 

også anledning til å gi skriftlige innspill til KD. 

 

Kunnskapsdepartementet beslutter videre prosess, inkludert tidspunkt for offentlige 

høringer. 

 

Sakspapirer:  

- Rapport fra Udir, http://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-

yrkesopplering/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet.pdf  

- Kommentarer og tilrådninger fra SRY 

- Diverse statistikk for kontor- og administrasjonsfaget 

 

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/en-relevant-fag--og-yrkesopplaring/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/en-relevant-fag--og-yrkesopplaring/
http://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet.pdf
http://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet.pdf
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Forslag til vedtak: 

Faglig råd for service og samferdsel støtter hovedkonklusjonene i utkast til rapporten som ble 

oversendt Kunnskapsdepartementet 30. september, og bemerker at det er et stort dokument som 

er vanskelig å realitetsbehandle. Innspill på vegne av rådet ble overlevert muntlig i eget møte 

med Kunnskapsdepartementet, 7. oktober, der det i tillegg ble gitt et ekstra oppdrag knyttet til 

tall og oversikt over antall lærlinger i kontor og administrasjonsfaget.  

 

 

Sak 22.4.16 Høring: Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016:7  

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring Karriereveiledningsutvalgets 

sluttrapport. Sekretariatet har laget et covernotat til høringen der vi lister opp et 

utdrag av anbefalingene i rapporten. Utvalget har en rekke anbefalinger, flere av 

disse gjelder også NAV og integreringsfeltet. 
 

Gjennom arbeidet med nasjonal kompetanse politisk strategi (NKPS) har 

arbeidslivets åtte hovedorganisasjoner fått mulighet til å komme med en samlet 

uttalelse til karriereveiledningsutvalgets sluttrapport, denne er lagt ved høringen. 

 

De faglige rådene avgjør selv om de ønsker å besvare høringen. Høringsfrist er 

07.11.2016.  

 

Sakspapirer:  

- Lenke til høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-

karriereveiledningsutvalgets-sluttrapport-nou-20167-norge-i-omstilling--

karriereveiledning-for-individ-og-samfunn/id2501505/  

- Covernotat utarbeidet av sekretariatet 

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke. 

 

Sak 23.4.16 NOKUT – Forespørsel om sakkyndige 

 

Dette forslaget gjelder oppstart og etablering av godkjenningsordningen for 

utenlandsk fag- og yrkesopplæring. NOKUT er delegert myndighet til å fatte vedtak 

om slik godkjenning. NOKUTs vedtak skal bygge på vurdering foretatt av 

sakkyndige. De faglige rådene bes med dette om å foreslå sakkyndige til å vurdere 

det faglige grunnlaget for sidestilling av utenlandsk fag- og yrkesopplæring etter 

opplæringslova §3-4a. 

 

NOKUT ønsker at de faglige rådene foreslår sakkyndige for en periode på 2 år, med 

mulighet for forlengelse. NOKUT oppnevner sakkyndige basert på forslaget fra de 

faglige rådene.  

 

De sakkyndige skal gjenspeile trepartssamarbeidet for fag- og yrkesopplæring. Det 

vil si at de sakkyndige og varaer skal bestå av representanter fra arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden, og det offentlige opplæringssystemet. NOKUT vil derfor ha behov 

for 3 sakkyndige og 3 varaer per kvalifikasjon. Ordningen utvides gradvis og 

NOKUT vil fortløpende ha behov for flere sakkyndige. 

 

Sakkyndige vil godtgjøres etter statens satser i Statens personalhåndbok kapittel 

10.14.2 «Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg». 

 

Sakspapirer:  

- Brev fra NOKUT med vedlegg 1) forslag til mandag og retningslinjer for 

sakkyndige og 2) Forespørsel om sakkyndige 

 

Frist for forslag: November 2016 

 

Forslag til vedtak: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-karriereveiledningsutvalgets-sluttrapport-nou-20167-norge-i-omstilling--karriereveiledning-for-individ-og-samfunn/id2501505/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-karriereveiledningsutvalgets-sluttrapport-nou-20167-norge-i-omstilling--karriereveiledning-for-individ-og-samfunn/id2501505/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-karriereveiledningsutvalgets-sluttrapport-nou-20167-norge-i-omstilling--karriereveiledning-for-individ-og-samfunn/id2501505/
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Tas som orienteringssak, rådet avventer til direkte forespørsel knyttet eget utdanningsprogram 

foreligger. 

 

Sak 24.4.16 Modulstrukturert opplæring for voksne 

 

Orienteringssak på fellesmøtet 12.oktober.  

Sakspapirer:  

- Oppdragsbrev 12-16 

- Diskusjonsnotat fra Udir 

 

Det er per dag ingen fast definisjon på en modul når det gjelder innhold og omfang. 

I Meld St 16 er en modul forklart som «Mindre opplæringsenhet som kan avsluttes 

med en dokumentert vurdering».  

Som en forberedelse til utviklingen av moduler i lærefagene, skal 

Utdanningsdirektoratet utarbeide forslag til rammer og prinsipper som skal legges 

til grunn for moduler i fag- og yrkesopplæring for voksne. Som ledd i dette arbeidet 

har vi behov for innspill fra de faglige rådene. 

 

- Innspill til punktene i oppdragsbrevet 

- Forslag til lærefag for modulisering og utprøving av læreplaner i forsøkene. 

 

Forslag til vedtak: 

Tas som orienteringssak. Frist for å kunne gi innspill for rammer og prinsipper er utløpt for de 

faglige rådene, og vil bli behandlet i SRY møte 2. november 2016. Forslag til innspill på aktuelle 

programområder og lærefag blir sendt ut til de faglige rådene på et senere tidspunkt. 

 

Sak 25.4.16 Korte orienteringssaker: 

 

Nye rutiner for føring av reiseregninger 

Reiseregninger skal føres elektronisk fra 1.1.2017. Rådsmedlemmene vil få opplæring. 

http://www.udir.no/om-udir/honorar-reiseregningerog-satser/  

 

Fellesmøte mellom SRY og faglige råd 12.oktober 

Anne, Maren og Christian deltok.  

Vedlagt: Innkalling og referat 

 

Høringer som rådet har svart på siden sist 

 Høring om å forskriftsfeste lærlingklausul (oktober 2016), vedlagt svar. 

 

Status - Søkere til læreplasser og godkjente søkere 

Av totalt 25 600 søkere til læreplass, har 14 800 så langt fått godkjent lærekontrakt, viser tall 

per 1. oktober 2016. 

http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-

kontrakter/  

 

Status nyoppnevning – SRYs arbeidsgruppe 

Vedlagt: notat 

 

Møtedatoer i 2017 

Sekretariatet har drøftet møtetidspunkt for SRY og de faglige rådene for 2017. Flere av de faglige 

rådene ønsker at rådsmøtene i de ulike rådene avholdes på samme tidspunkt. Dette vil kunne 

gjøre saksbehandling og samarbeid rådene i mellom enklere. Med bakgrunn i ovennevnte vil 

sekretariatet i 2017 legge opp til å avvikle rådsmøter i de faglige rådene onsdager og torsdager i 

samme ukenummer.  

Vedlagt: oversikt over tildelte møtedatoer og møterom. 

 

Forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering 

 

Sak 26.4.16 Eventuelt 

http://www.udir.no/om-udir/honorar-reiseregningerog-satser/
http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/
http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/

