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Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

 

 

Referat fra 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 

Deltakere Christian Danielsen, Fagforbundet 

Håvard Galtestad, YS 

Marit Nilsen, Norsk 

Arbeidsmandsforbund 

 

 

Leif Aasum, Spekter 

Janicke Stople, NHO Transport 

Frode Vikhals Fagermo, KS 

Anne Røvik Hegdahl, Virke 

 

Varaer: 
Jan-Terje Mentzoni, NLF 
Karine Johansen, KS 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 

 Erik Lysenstøen, Utdanningsforbundet 

Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet 

Jan Tvedt, KS 

Tove Karlsrud, KS  

 

Varaer: 
Inger Albrigtsen, Utdanningsforbundet 

Aina Berntsen, KS  
Heidi Tveide, KS 

 

 
Vara: 
Philip Vogsted, Elevorganisasjonen (vil 

møte fast, da medlem ikke kan møte) 

 

 

 

 Forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Peter Hansen, Norsk 

Transportarbeiderforbund 

Maren A Gulliksrud, Handel og Kontor 

Runar Karlsen, NHO Service 

Jørund Bjølverud, Skolenes landsforbund 

Madeleine Fallang, Elevorganisasjonen 

 

Varaer: 
Ole Christian Foss, Handel og Kontor  
Hege Felberg, YS 
Gry Bjørnstad, Fagforbundet 
Sissel Karlsen, Norsk 

Transportarbeiderforbund 
Terje Mikkelsen, Norsk Arbeidsmandsforbund 
Bjørn Næss, NHO Handel 
Claus Haals, NHO Logistikk og Transport 
Jon Anders Hesby, Virke 
Anita Ower Aasum, Skolenes landsforbund 

Stig Asle Nistad, Utdanningsforbundet 

 

Hafsa Nadeem 

Stine Viddal Øi 

Knut Maarud (Sak 32.5.17) 

 

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

 

Sak 28.5.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

   

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent.  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Sak 29.5.17 Konstituering av faglig råd for service og samferdsel 

 

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. 

 

Det faglige rådet for service og samferdsel har praktisert at leder- og nestledervervene fordeles 

mellom arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene i den fireårige oppnevningsperioden. 

 

Følgende personer ble foreslått: 

 Fra arbeidstakersiden, Christian Danielsen fra Fagforbundet 

 Fra arbeidsgiversiden, Anne Røvik Hegdahl fra Virke 

 Fra pedagogisk personell, Solveig Eldegard fra Utdanningsforbundet 

 

Vedtak: 

Christian Danielsen fra Fagforbundet ble enstemmig valgt som leder, Anne Røvik Hegdahl fra 

Virke ble enstemmig valgt som nestleder og Solveig Eldegard fra Utdanningsforbundet ble 

enstemmig valgt som representant til arbeidsutvalget. Medlemmene i arbeidsutvalget er personlig 

valgt for fireårsperioden. 

 

Leder- og nestledervervet byttes mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden etter to år i 

oppnevningsperioden.  

 

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. 

 

Rådet har tidligere hatt praksis med å invitere inn observatører til enkeltsaker etter behov.  

 

Vedtak: 

Rådet fortsetter med tidligere praksis, og vil invitere inn observatører til enkeltsaker etter behov.  

 

Sak 31.5.17 Planlegging av rådets arbeid  

 

Anne Røvik Hegdahl ga en kort orientering om rådets arbeid med bakgrunn i rådets rapport fra 

oppnevningsperioden 2012-2017 og utviklingsredegjørelsen.  

 

Sekretariatet ønsket 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. 

 

Det ble tatt opp at det er viktig at rådsmedlemmene møter på rådsmøtene, og ved eventuell 

forfall må det gis beskjed til vara og fagansvarlig. Det er mange saker som ikke er avsluttet fra 

den forrige oppnevningsperioden og som det nye rådet bør jobbe videre med.  

 

Følgende ble diskutert - Viktige arbeidsoppgaver i den nye oppnevningsperioden:   

 

 Rådet bør jobbe videre med utfordringene i yrkessjåførutdanningen. Det er viktig å hente inn 

kompetanse eksternt i denne saken, jf. forrige sak om behov for observatører.  

 Det er oppnevnt et utvalg av Kunnskapsdepartementet som skal se på hele den videregående 

opplæringen. Rådet ønsker å invitere utvalget til et rådsmøte. Utvalgsarbeidet er relevant for 

alle faglige råd og bør derfor settes opp som sak på fellesdelen av rådsmøtene i faglige råd.   

 Enda sterkere fokus på læreplasser i service og samferdsel. Rådet ønsker å få presentert 

statistikk på dette området.   

 Lærlingklausul bør settes opp som sak på fellesdelen av rådsmøtene i faglige råd. 
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Vedtak: 

Arbeidsutvalget lager et utkast til årsplan med utgangspunkt i de innspillene som kom i møtet.  

Årsplanen vedtas på neste rådsmøte. 

 

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. Knut Maarud fra Udir innledet.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

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. 
 

Høringsfristen er 16. oktober 2017. 

 

Rådet påpekte at høringsfristen var svært kort. Høringen ble sendt til rådet tirsdag 12.9.17. Dette 

er en viktig høring for rådet å uttale seg om. Rådet har ikke hatt tid til å forberede saken. I tillegg 

er det mange nye medlemmer i rådet.  

 

Rådet valgte å ta en første diskusjon om høringen i rådsmøtet: 

- Endringene må kunne etterleves. Det er viktig med sammenheng mellom forskrift og 

faktiske forhold. 

- Prøvenemnders kompetanse må gjennomgås og forbedres for å minske forskjellene i 

fylkene. Dette gjelder både hvordan man forvalter lovverket, og hvordan 

prøvenemndene jobber (avvikling av fag- og svenneprøven). 

- Fritak fra fellesfag er problematisk og må diskuteres nærmere. Det er uheldig at en 

kandidat kan stryke i to fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram, men fortsatt få 

fagbrev. Dette er et tema med mange ulike meninger. 

- Enkelte bestemmelser er utfordrende i høringen. 

- Endringene gjør at bestemmelsene blir for generelle og dette kan føre til økte 

forskjeller i fylkene/utdanningsprogrammene. 

- Udir bør ta et ansvar for forskjellene i prøvenemndsarbeid. Udir bør koordinere et felles 

opplegg for prøvenemndsarbeid, og ha et enda strammere regi for dette arbeidet. Det 

må imidlertid ikke bli for rigid. Det bør være fleksibilitet, men med kjente rammer. 

- Det er viktig å merke seg at det er fylkeskommunene som har ansvar for å gi 

prøvenemndene den kompetansen de trenger.  

- Endringsforslaget snevrer inn mulighetene til bruk av prøvestasjoner som ikke er bra. 

Det er viktig med fleksibilitet.  

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133
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- I endringsforslaget er det et krav om at begge prøvenemndsmedlemmene skal delta 

ved oppstart av fag- og svenneprøven. Det er et ressursspørsmål som 

fylkeskommunene må drøfte. Er det praktisk gjennomførbart? Det viktigste er at begge 

prøvenemndsmedlemmene er tilstede ved prøve slutt, og ikke like viktig ved oppstart 

så lenge oppgaven blir forklart godt. Det påpekes at det kun er snakk om to personer 

(i de fleste tilfeller).  

- Tidsperspektivet – når fag- og svenneprøven kan gjennomføres ble diskutert.  

Opplæringstiden må ikke avkortes, det er ikke til elevenes beste. Det er imidlertid 

praktiske utfordringer ved prøveavleggelser over en kort periode. 

- I endringsforslaget står det at fylkeskommunen skal melde opp kandidaten til 

fagprøven, tidligere var det bedriften. Det er en kvalitetserklæring i at bedriften melder 

opp kandidaten til prøven. Bedriften erklærer at kandidaten har gjennomført 

opplæringen. Dette praktiseres og tolkes ulikt fra fylkeskommune til fylkeskommune.  

- Det er ønskelig med en nærmere orientering om hvordan FRSS har vært involvert i 

prosessen. 

  

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for service og samferdsel ber om å få forlenget høringsfrist til etter neste rådsmøte 

som er 2. november 2017.  

 

Alternativ B er at rådsmedlemmene kan sende skriftlige innspill til arbeidsutvalget innen en gitt 

frist. Basert på innspillene utarbeider arbeidsutvalget et utkast til høringssvar som sendes til 

rådet pr e-post for kommentarer. Fagansvarlig sender høringssvaret til Udir innen fristen.  

 

 

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 

Det kommer mer utfyllende informasjon per e-post.  

 

Vedtak:  

Sakene tas til orientering.  

 

Sak 35.5.17 Eventuelt 

 

Møteinnkalling med sakspapirer sendes til rådsmedlemmene to uker i forkant av rådsmøtene. 

Forslag til agenda for neste rådsmøte settes opp som fast punkt på dagsorden.  

 

Agenda for neste rådsmøte: 

- Årsplan for FRSS  

- Fylkesbesøk i 2018  

- Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om fag-, svenne-, 

praksisbrev- og kompetanseprøven  

- Statistikk om utdanningsprogrammet service og samferdsel 

o Antall elever på vg1  

o Frafall 

o Hvor mange avlegger fagbrev?  

o Antall læreplasser 

o «5 år etter oppstart på videregående skole» 


