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 Saksliste for SRY- møte 5 

12. september 2013 

 
 

Sted: NHO 
Møteramme: kl. 10-15 
  

1. Godkjenning av dagsorden 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet 12.6.2013 og 20.08.2013 

 
3. Vedtakssaker 

 

Sak 16-05-13 Rådgivning/ karriereveiledning i Norge v/ Udir og VOX 

 

Sak 17-05-13 Stortingsmeldingen om kunnskapsløftet v/ SRYs Arbeidsgruppe 

                     Rammenotat fra SRYs arbeidsgruppe 

 

Sak 18-05-13 Høring – Gjennomgående dokumentasjonsordning 

 

Sak 19-05-13 Møteplan 2014  

 

4. Orienteringssaker 
 

 Samfunnskontrakten v/ Christine Meling, KD 

      Mandatet for oppfølgingsgruppen for samfunnskontrakten 

 

 Presentasjon av FYR-prosjektet v/ Kunnskapsdepartementet 

 

 Rutiner for etablering av nye lærefag, muntlig orientering v/ Olav Reiersen, Udir  

 

5. Eventuelt 
 

6. Dagsorden for neste SRY møte 31.10.2013, KSs lokaler 

 
7. Evaluering av møtet 
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Referat fra SRY-møte 3 – 2013 

 

Dato: 12.06.2013 

Sted: Hotel St. Gotthart, Zürich, Sveits 

Tilstede:  
 

SRY 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Rolf Jørn Karlsen, LO 

Bente Søgaard, YS 

Christine Meling, KD 

Astrid Sund (for Ragnhild Lied), 

Utdanningsforbundet 

Axel Fjeldavli, EO 

Liv Holm Heide, EO 

Kristian Ilner, (for Svein Oppegaard),NHO 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Turid Semb, FAD 

Mette Aas, LO 

Trude Tinnlund (for Tor-Arne Solbakken), LO 

 

Observatør 

Siv Andersen, SIU 

Forfall: 
Inger Lise Blyverket, Virke 

Jorunn Teien Leegaard, KS 

Margaret Westgaard, KS 

Yngve Tufteland, NHD (observatør) 

 

Utdanningsdirektoratet 

 

Anne Katrine Kaels 

Aleksander Steinvoll 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Vår saksbehandler: Anne Katrine Kaels 
Direkte tlf: 23 30 12 59 
E-post: ank@udir.no 

 
Vår dato: 
20.06.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsorden 
Godkjent uten merknader. 

2. Godkjenning av referatet fra møtet 19.4.2013 
Godkjent uten merknader. 

3. Vedtakssaker 

SRY-sak 14-03-2013 SRYs deltakelse i styringsgruppen om ECVET v/Carl 

Rønneberg 
 

- Invitasjon til SRY fra direktoratet om deltakelse i ECVET styringsgruppe ble drøftet. 

- Flere av SRYs representanter var tilstede på oppstartsseminaret 3. juni arrangert av 

Utdanningsdirektoratet.  

- Organisasjonene i SRY vil antakelig ha ulikt syn på ECVET og eventuell deltakelse i 

styringsgruppen fordrer  drøfting og forankring i SRY.  

- Styringsgruppens mandat ble diskutert. Direktoratet informerte om at alle beslutninger tas 

i linjen i direktoratet før saken oversendes departementet. 

Vedtak:  

 Astri M Sund representerer SRY i styringsgruppen.  

 SRY brukes som forum for meningsutveksling og Sund rapporterer jevnlig til SRY.  

 Sund går ut av referansegruppen for ECVET. 

 

4. Diskusjonssaker 
Om kunnskapsgrunnlag og mandat for gjennomgang av tilbudsstrukturen – oppfølging 

av Meld St 20 v/Anne Katrine Kaels, sekretariatet  

- Kaels gav en kort oppsummering av meldingens begrunnelse og premisser for 

gjennomgang av tilbudsstrukturen, inkludert omtalen av medier og kommunikasjon og 

små og verneverdige fag.  

- SRYs mulige rolle ble drøftet, og det ble konkludert med at SRY må ha et overordnet 

perspektiv på gjennomgangen. Videre må forholdet mellom SRY og faglige råd avklares 

gjennom at SRY lager rammer for prosessen i de faglige rådene.  

- Fleksibilitet er et gjennomgående tema og må ivaretas i den videre prosessen. 

- Aktuelle spørsmål som ble reist var bl a knyttet til om gjennomgangen skal inkludere bruk 

av vekslingsmodellen, kryssløp, landslinjer, eventuell justering av læretidens lengde for 

enkelte fag, fagskoleutdanning m.m. 

- Kunnskapssenteret kan eventuelt spørres om å lage en statusoversikt over forskning på 

fagopplæring. 

- Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til mandat og tidsplan  

 

Vedtak:  

 Sund, Ilner og Karlsen lager et utkast til rammenotat til neste SRY møte.  

Noen stikkord for innhold: Status, kriterier, prosess, arbeidsdeling, tidsperspektiv 

 Notatet/arbeidet skal knyttes både til meldingens omtale av gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen, forskningsstrukturen og eventuell overføring av myndighet for Vg3 

læreplanene til faglige råd. 
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5. Orienteringssaker 

 

5.1 Samfunnskontrakten 

Meling informerte fra møte om samfunnskontrakten som ble avholdt 7. juni i departementet. 

Status for flere av prosjektene ble gjennomgått, bl a Vg3 i skole for de som ikke får læreplass, 

vekslingsmodellen og voksne.  

Diskusjonen viste usikkerhet rundt flere sentrale forhold rundt samfunnskontrakten:  

- Hvem har ansvaret for er samfunnskontrakten, hva er den partssammensatte 

arbeidsgruppens mandat og hva er forholdet til SRY. 

- Hvordan kan og bør oppfølgingen av samfunnskontrakten og Meld St 20 (2012-13) sees i 

sammenheng. 

Vedtak:  

 SRY ber Kunnskapsdepartementet utarbeide et notat som omtaler ovennevnte spørsmål 

 

 

5.2 Om fagopplæringen i Sveits 

Steinvoll orienterte om oppbyggingen av fagopplæringssystemet i Sveits. Orienteringen var en 

utdyping av presentasjonen som var sendt SRY før møtet.  

6. Eventuelt 
Fagopplæringsboken 2013-2014 har kommet. SRYs medlemmer vurderer selv evt innkjøp. 

7. Foreløpig dagsorden for neste SRY-møte 12.09.2013, NHOs lokaler 

 Stortingsmeldingen om kunnskapsløftet, herunder gjennomgang av tilbudsstrukturen, 

jf. sak 4.  
 Samfunnskontrakten, herunder notat om SRYs rolle jf. sak 5. 
 Rådgivningstjenesten i Sveits og Norge, jf. besøk i Sveits 
 Presentasjon av FYR-prosjektet 
 Ad hoc-møte om realkompetansevurdering 20. august, jf. egen innkalling 
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Referat fra ekstraordinært SRY-møte 

 

Dato: 20.8.2013 

Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo 

Tilstede:  
 

SRY Forfall 

Jostein Antonsen  

Tor-Arne Solbakken 

Ragnar Gregersen 

Kristian Ilner  

Carl E. Rønneberg 

Inger Lise Blyverket 

Kari Hoff Okstad 

Astrid Kristin Moen Sund 

Bente Søgaard 

Christine Meling 

Jorunn Leegaard 

Margaret Westgaard 

Liv Holm Heide 

Rolf Jørn Karlsen 

Mette Henriksen Aas 

Svein Oppegaard 

Ragnhild Lied 

Siv Andersen 

Axel Fjeldavli                     

  

Utdanningsdirektoratet  

Kjersti Botnan Larsen 

Karl Gunnar Kristiansen 

Ivar Svensson 

Inger Lise Stieng 

Cathrine Børnes 

Åge Hanssen  

Annam Yasin 

Olav Reiersen 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
Direkte tlf: 23 30 14 10 
E-post: kgk@udir.no 

 
Vår dato: 
21.8.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsorden 
Vedtak 

Godkjent 

 

2. Saker til behandling 

SRY-sak 1-3-13  -Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne – 

videregående opplæring 
Utdanningsdirektoratet ble i oppdragsbrev 23-12 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å 

utarbeide forslag til nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering i videregående 

opplæring med en plan for implementering. Hensikten med de nasjonale retningslinjene er i følge 

oppdragsbrevet å sikre tillit til ordningen gjennom en mer enhetlig praksis i fylkeskommunene, og 

å sikre at realkompetansevurderingene blir gjort på et faglig og juridisk forsvarlig grunnlag. Det 

er påpekt fra flere hold, bl. a. OECD, Riksrevisjonen og utdanningssektoren at Norge mangler 

nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering. 

Kjersti Botnan Larsen fra Udir redegjorde for arbeidet med retningslinjene. I arbeidet har det 

vært en bred involvering fra ulike interessenter. SRY oppnevnte en arbeidsgruppe som har vært 

involvert i skrivingen av retningslinjene. Vox har deltatt på arbeidsmøter. Tre fylkeskommuner 

har deltatt i en arbeidsgruppe og har gitt innspill til innholdet i retningslinjene. 

 

Formålet med retningslinjene er å sikre at gjennomføring av realkompetansevurdering har god 

kvalitet, likhet, legitimitet og tillit. Dette er også viktig for å ivareta rettssikkerheten til 

kandidatene. 

 

Retningslinjene er strukturert i to deler. Den første delen omhandler regelverk og rammer for 

innhold i realkompetansevurdering samt fylkeskommunens ansvar.  

Del to inneholder veiledning og avklaring. Retningslinjene er her strukturert i fire faser: 

 

 
 

 

I den påfølgende diskusjonen kom det frem at SRY er godt fornøyd med den måten 

Utdanningsdirektoratet har involvert SRY’s arbeidsgruppe i arbeidet. Arbeidsgruppen har nådd 

frem med sine innspill til dokumentet. SRY drøftet forslag til retningslinjer for 

realkompetansevurdering av voksne og hadde følgende innspill og kommentarer: 

 

 Det bør innarbeides at den som skal veilede og rådgi, må ha kunnskaper om lese- og 

skrivevansker(se punkt 7.4.1 anbefalte krav til fagpersoners kompetanse).  

 Retningslinjene bør gjennomgående bruke begrepet lærefag (ikke bare fag) der hvor 

retningslinjene omhandler realkompetansevurdering av fag med læretid. 

 Det bør fremkomme tydeligere i retningslinjene hvorvidt voksne som skal ta ut retten, kan 

bli pålagt å gjennomføre realkompetansevurdering eller om ordningen er frivillig. 

 Det bør vurderes om Vox bør være klageinstans for realkompetansevurdering. 

 Det bør vurderes om avgrensningen mot praksiskandidatordningen kan tydeliggjøres 

 I utkastet til retningslinjer slås det fast at realkompetansevurdering skjer med 

utgangspunkt i ønsket sluttkompetanse (blant annet side 7 og 14). For en som sikter seg 

inn mot yrkeskompetanse, tar vurderingen utgangspunkt i programfaget på vg3. Det blir 

også lagt vekt på at kompetansen skal være likeverdig, men ikke lik som kompetansen 

beskrevet i kompetansemålene. Det som er noe uklart, er hvor stor vekt det skal legges 

Veiledning og avklaring  

 

Kartlegging  

  

Vurdering  og 
verdsetting  

Dokumentasjon 
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på fellesfagene i en realkompetansevurdering med yrkeskompetanse som endelig mål. 

Spesielt kan dette bli relevant hvis en person seinere ønsker å bruke sin yrkeskompetanse 

for å bli tatt opp på påbygg og få studiekompetanse? En elev som ønsker å bli 

helsearbeider, blir realkompetansevurdert opp mot læreplanen i helsearbeiderfaget på 

vg3. Men innebærer det en realkompetansevurdering sett opp mot kompetansemålene i 

fellesfagene også? Det er disse fagene som danner grunnlaget for fellesfagene på påbygg. 

Dette må utdypes og avklares. 

 

I arbeidet med retningslinjene har det dukket opp to prinsipielle problemstillinger som SRY’s 

arbeidsgruppe mener det bør sees nærmere på: 

1. Realkompetansevurdering skal i henhold til dagens regelverk gjennomføres på norsk eller 

samisk. Det er ikke anledning til å benytte tolk til et annet språk 

 

2. God rådgivning er en forutsetning for god realkompetansevurdering. Voksne har i dag 

ingen lovfestet rett til rådgivning.  
 

SRY konkluderte med at ovennevnte problemstilling 1 drøftes i SRYs arbeidsgruppe for 

realkompetansevurdering. Problemstilling 2 drøftes på neste SRY-møte der rådgivning er satt opp 

som egen sak. 

SRY har ingen kommentarer til implementeringsplanen for retningslinjer for 

realkompetansevurdering. 

Utkast til retningslinjene skal behandles i direktørmøte i Utdanningsdirektoratet 27.8.2013. SRYs 

medlemmer kan oversende innspill til retningslinjene frem til fredag 23.8.13 kl. 12.00. 

Vedtak 

SRY slutter seg til at retningslinjer for realkompetansevurdering oversendes 

Kunnskapsdepartementet. Implementeringsplanen tas til etterretning. 
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Vår saksbehandler: Olav Reiersen 
E-post: olav.reiersen@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 37 
 

 
Vår dato: 
29.3.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 5-2013 
 

 

Dato: 12.09.2013 

Sted: NHO 

  

SRY-sak 16-05-13  Rådgiving 

Dokument Til behandling 

Innstilling  

Bakgrunn for saken 
En god rådgiving er viktig for ungdomsskoleelever i deres valg av utdanningsprogram på 

videregående skole. Rådgiving er også viktig for elever på videregående dersom de opplever 

utfordringer i livet eller er i tvil om den videre utdanningsveien. I debatten om den svake 

gjennomføringen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, blir ofte god rådgiving og 

yrkesveiledning trukket frem som nødvendige tiltak for å redusere frafallet. 

 

Rådgiving var tema på SRYs studietur til Sveits i juni 2013. I det ekstraordinære SRY-møtet 

20.8.2013 om retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring, 

ble voksnes manglende rett til rådgiving tatt opp, og i referatet står følgende:  

 

 God rådgivning er en forutsetning for god realkompetansevurdering. Voksne har i dag 

ingen lovfestet rett til rådgivning.  

 

Det er også blitt påpekt at lærlinger ikke har rett til rådgiving slik elever har. 

 

På denne bakgrunn er Avdeling for læringsmiljø og rådgivning i Utdanningsdirektoratet invitert for 

å redegjøre for rådgiving i skolen. Vox er invitert til å redegjøre for karriereveiledning for voksne. 

 

 

For SRY er det viktig at kvaliteten og tilgangen til rådgiving for elever, lærlinger og voksne 

styrkes. Dette spørsmålet ble omtalt i NOU 2008: 18 Karlsenutvalget, som foreslo disse tiltakene: 

 
- Utvalget foreslår at Kunnskapsdepartementet fastsetter nasjonale kompetansekrav for å arbeide 

som utdannings- og yrkesrådgivere i grunnskolen og videregående opplæring og ved karrieresentre. 

- Utvalget foreslår at det utarbeides klare forskrifter om mål og oppgaver for utdannings- og 

yrkesrådgiverarbeidet. Rådgivertjenesten må være en del av skolens oppgave, og rådgiveren må ha 
en rolle som bidrar til at kollegiet og avdelingslederen settes i stand til å gi råd og bidra i 
karriereveiledningen. 

- Utvalget foreslår at etter- og videreutdanningstilbud for rådgivere styrkes. 

- Utvalget foreslår at dagens rådgivingsressurs dobles. 

- Utvalget foreslår at lærlingene gis rett til å benytte skolenes yrkes- og sosialpedagogiske 

rådgivertjeneste etter tegnet lærekontrakt. 

- Utvalget foreslår å opprette et nasjonalt senter for karriereveiledning. 

 

I 2007 ble det på oppdrag fra departementet laget en tverrdepartemental utredning som et ledd i 

å utvikle et system for karriereveiledning i Norge. Spesielt vurderes kapittel 5 og 6 som 

interessante i forhold til rådgivning og karriereveiledning i videregående skole.  
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I etterkant av SRYs studiereise til Sveits ble det også laget et notat om veiledningstjenesten i 

Sveits. Den tverrdepartementale utredningen samt notat om veiledningstjenesten i Sveits finner 

du på: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/Orienteringssaker/ 

 

SRY ønsker å arbeide videre med å styrke rådgivingstjenesten, spesielt den delen som omfatter 

yrkes- og karriereveiledning.  

Forslag til vedtak  
SRY ber Utdanningsdirektoratet vurdere forslagene i NOU 2008: 18 Karlsenutvalget, utrede 

muligheter og utfordringer ved disse, og beregne kostnadene ved å innføre dem. Med bakgrunn i 

en slik utredning tas saken opp på SRY–møtet i oktober. 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/Orienteringssaker/
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Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 14 10 
 

 
Vår dato: 
28.8.2012 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 5 

2013 
 

 

Dato: 12.09.2013 

Sted: NHO 

  

SRY-sak 17-05-13  

Dokument Stortingsmeldingen om kunnskapsløfte 

Innstilling SRY slutter seg til innholdet i notatet.  

Vedlegg Notat om oppfølging av stortingsmelding 20. 

fra SRY’s arbeidsgruppe 

Bakgrunn for saken 

Etter vedtak i SRY møtet 12. juni er det satt ned en arbeidsgruppe som skal 
forberede en diskusjon i SRY knyttet til Meld St 20. om gjennomgang av 

tilbudsstrukturen. Gruppen har avholdt to arbeidsmøter samt ett møte med 
Utdanningsdirektoratet. 
 

Notatet inviterer SRY til en drøfting om hvilke tiltak i stortingsmeldingen SRY 
ønsker å prioritere i sitt videre arbeid. 

 
Arbeidsgruppen foreslår at SRY drøfter og gir innspill til de generelle og 

overordnede problemstillingene i tilknytning til fag- og yrkesopplæringen. Når det 
gjelder tiltak, eller endringer, knyttet direkte til de enkelte 

utdanningsprogrammene mener SRY at diskusjonene bør tas i de enkelte rådene, 
og da med utgangspunkt i det allerede igangsatte tiltakene i rådene. 

 
Arbeidsgruppen foreslår at SRY drøfter temaene i notatet og vurderer om 

temaene bør prioriteres.  

Forslag til vedtak 
SRY slutter seg til innholdet i notatet. Notatet oversendes 

Kunnskapsdepartementet som innspill i det videre arbeidet med St. meld 20. 
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Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30  

 
Vår dato: 
29.08.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 5 

2013 
 

 

Dato: 12.09.2013 

Sted: NHO 

  

SRY-sak 18-05-13 Høring - Gjennomgående 

dokumentasjonsordning 

Dokument Til behandling 

Innstilling Høringsnotat – Gjennomgående 

dokumentasjonsordning godkjent 

Vedlegg  

 

 

Bakgrunn for saken 
SRY anbefalte i møte 4. desember 2007 å innføre en gjennomgående 

dokumentasjonsordning. Med bakgrunn i denne anbefalingen, ba 

Kunnskapsdepartementet i oppdragsbrev 39-08 direktoratet om å utrede en 

gjennomgående dokumentasjonsordning for yrkesfagene. Direktoratet anbefalte på dette 

tidspunktet ikke en innføring av gjennomgående dokumentasjon. 

 

Departementet oppnevnte deretter en ny arbeidsgruppe for å imøtekomme partenes 

behov. I tråd med SRY sin anbefaling ba Kunnskapsdepartementet i oppdragsbrev 7-10 

Utdanningsdirektoratet å gjennomføre en utprøving av gjennomgående dokumentasjon. 

Utprøvingen ble prøvd ut i fem fylkeskommuner i fire utdanningsprogrammer. 

Fylkeskommunene var Oppland, Buskerud, Rogaland, Telemark og Troms 

fylkeskommune. Utdanningsprogrammene var elektrofag, teknikk og industriell 

produksjon, helse- og sosialfag og bygg- og anleggsteknikk.  

 

Utprøvingen startet høsten 2010 og ble avsluttet 31.12.2011. Departementet ba i 

oppdragsbrevet direktoratet om å vurdere fagarbeidernes og arbeidsgiveres behov for en 

gjennomgående dokumentasjonsordning og dokumentasjonens nytteverdi på bakgrunn 

av utprøvingen. 

 
Basert på ovennevnte historikk foreslår leder og nestleder at SRY avgir høringssvar i 

saken. 

 

Forslag til høringssvar: 

 

SRY anbefaler forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjonsordning for 

utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og 

elektrofag. Rådet mener at innføring av gjennomgående dokumentasjon må relateres til 



behovene i det enkelte utdanningsprogram, og det enkelte faglige råds anbefaling bør 

vektlegges spesielt. Dette gjelder også for utdanningsprogram som i fremtiden måtte se 

behov for innføring av gjennomgående dokumentasjonsordning i sitt utdanningsprogram. 

    

 
Forslag til vedtak: 
Høringssvar – Gjennomgående dokumentasjonsordning godkjent 



Vår saksbehandler: Annam Yasin 
E-post: any@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 2729 

 
Vår dato: 
29.08.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 5 

2013 
 

 

Dato: 12.09.2013 

Sted: NHO 

  

SRY-sak 19-05-13 Møteplan SRY 2014 

Dokument Til behandling 

Innstilling Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 

vedtar møteplan for 2013 

Vedlegg Møteplan 2014 

 

 

Bakgrunn for saken 
Møteplan for 2014 er utarbeidet av sekretariatet etter forslag om dato fra leder og 

nestleder i SRY, og er vedlagt dette saksdokumentet i egen excel-fil. 

 

Forslag til vedtak: 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) vedtar møteplan for 2014.  
 



Dag Dato Tid Møte Sted
Onsdag 29.01.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Onsdag 05.03.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Onsdag - 

torsdag
18. - 19.06.2014 2 dager SRYs fylkesbesøk med SRY-møte

Onsdag 10.09.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Onsdag 29.10.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Desember
SRYs møte med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd

SRYs julemiddag med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd

Møteplan SRY og fellesmøter 2014



SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 

Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 

 

Vår saksbehandler: Marianne Westbye  
 

 
Vår dato: 
28.8.13 
Vår 
referanse: 
2013/93 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 5 

2013 
 

 

 

Dato:12.09.2013 

Sted: Utdanningsdirektoratet 

  

 Mandat for den partssammensatte 

oppfølgingsgruppen til 

samfunnskontrakten 

Dokument Til orientering 

  

  

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med oppfølgingen av tiltakene i samfunnskontrakten har det 

oppstått et behov for å definere oppfølgingsgruppens mandat. Gruppen er 
opprettet av SRY. Det er også behov for å tydeliggjøre rollen til sekretariatet for 

samfunnskontrakten. I dette notatet er det foreslått mandat for 
oppfølgingsgruppen og sekretariatets rolle. 

Mandatet er behandlet er behandlet i oppfølgingsgruppen 29.8.2013 og fremmes 
til orientering for SRY. 

 

 
Forslag til mandat for oppfølgingsgruppen til Samfunnskontrakten 

 
Den norske fag- og yrkesopplæringen bygger på den klassiske lærling 

tradisjonen, der arbeidsgiverne og deres organisasjoner står for opplæringen av 
lærlingene i bedrift. Fylkeskommunene har skoleeierrolle knyttet til videregående 

opplæring, herunder fag- og yrkesopplæringen. En slik ordning forutsetter tett 
kontakt og samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og partene.  

 
Samfunnskontrakten 

Samfunnskontrakten ble undertegnet i april 2012 og forplikter 
utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet til å jobbe sammen og hver for 

seg for å sikre flere læreplasser og en bedre rekruttering til arbeidslivet. Sitat fra 
samfunnskontrakten, resultatmål: 

 Det er store forskjeller i ulike bransjer, sektorer og yrker. Partene må selv 

vurdere konkret måloppnåelse innenfor egne sektorer, bransjer og fag. Partene 
vil samlet søke å nå følgende målsettinger innen utgangen av 2015: 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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 Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst i 2015 i forhold til 
nivået ved utgangen av 2011. 

 Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev 
 Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev.  

 
Partene forplikter seg til å gjennomføre konkrete tiltak beskrevet i kontrakten, 

fordelt på statlige myndigheter, fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og 

felles tiltak.  
 

Prosess  
På bakgrunn av St.meld. nr 44 (2008-2009) hvor det ble stadfestet at KD ville ta 

initiativ overfor alle aktuelle parter for å fornye samfunnskontrakten om 
forpliktelser til å opprette læreplasser, inviterte KD i 2010 partene i arbeidslivet 

til samarbeid om en samfunnskontrakt.  
 

Kunnskapsministeren inviterte NHO, HSH, Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, 
Maskinentreprenørenes forbund, Landbrukets arbeidsgiverforening, LO, YS, Unio, 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Utdanningsdirektoratet til 
et møte i november 2010. I dette møtet ble partene enige om at det skulle 

etableres en oppfølgingsgruppe med representanter fra KS, LO, NHO, YS, HSH, 
Unio, Spekter og KD. KD tok initiativ til første møte i oppfølgingsgruppen for 

samfunnskontrakten.  

 
Da samfunnskontrakten ble undertegnet 14. april 2012 var det et ønske om at 

oppfølgingsgruppen skulle videreføres. Det ble imidlertid ikke utarbeidet et 
mandat for gruppen. SRY gjorde følgende vedtak: 

 
SRYs oppfølging av samfunnskontrakten  

 
KD ønsker å opprette en oppfølgingsgruppe som skal følge opp og forankre 

samfunnskontrakten. KD foreslår samme representasjon i oppfølgingsgruppen 
som i gruppen som deltok i forarbeidet med samfunnskontrakten. Videre vil KD 

utforme et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet om indikatorutvikling som 
beskrevet i samfunnskontrakten.  

 
SRY støttet KDs forslag og ba om at arbeidet med felles informasjonsmateriell og 

opplegg for lanseringsarrangementer prioriteres. KD påpekte også at det er viktig 

å måle utviklingen i antall læreplasser fra og med 2011, og at kvalitetsfaktorer 
heller hører hjemme i arbeidet med utviklingen av et nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen.  
 

Vedtak  
 SRY oppretter en arbeidsgruppe som får i oppdrag å følge opp og forankre 

samfunnskontrakten. Gruppen består av arbeidsgruppen fra forarbeidet til 
samfunnskontrakten.  

 SRY slutter seg til at Kunnskapsdepartementet gir Utdanningsdirektoratet i 
oppdrag å følge opp arbeidet med utviklingen av omforent indikatorsett og 

utvikling av et norgeskart. Dette bør gjøres i samråd med partene i 
samfunnskontrakten i form av en referansegruppe.  
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 SRY ber Utdanningsdirektoratet prioritere arbeidet med felles 

informasjonsmateriell og å utarbeide et opplegg for 
lanseringsarrangementer.” 

 
 

 
Partene har fulgt opp sine forpliktelser på ulike måter. Fra statlig side ble det i 

2013 bevilget 30 millioner kroner til å gjennomføre tiltak staten hadde forpliktet 

seg til gjennom samfunnskontrakten. I Prop. 1 S (2012-2013) står det 
”Departementet vil nytte om lag 30 mill.- kroner til tiltak i dei yrkesfaglege 

utdanningsprogramma jf. Samfunnskontrakt for fleire læreplassar. Løyvinga vil 
omfatte hospitering for lærarar i vidaregåande skule og instruktørar i 

lærebedrifter, ekstra tilskott til lærebedrifter som tek inn lærlingar med kort 
butid i Noreg, midlar til forsøk med vekslingsmodellar og til forsøk med forsterka 

VG3 i skule og tiltak i samarbeid med partane i arbeidslivet for auka status og 
betre rekruttering i fag- og yrkesopplæringa.”  

 
I februar 2012 sendte KD et oppdragsbrev til Udir der direktoratet blir bedt om å 

følge opp flere av tiltakene tilhørende statlige myndigheter innenfor en ramme på 
20 mill. Flere av tiltakene er allerede i gang, eller settes i gang, til høsten. Dette 

omfatter å prøve ut forskjellige former for forsterket VG3 i skole, å prøve ut 
vekslingsmodeller i helse- og oppvekstfag, videreføre hospiteringsordningen og 

utvikle et indikatorsett for samfunnskontrakten.  

 
I tillegg ble direktoratet bedt om å utføre sekretariatsansvar for 

samfunnskontrakten i perioden 2013-2015. Sekretariatet skal ha en 
koordinerende rolle i forbindelse med utføringen av oppdragsbrevet, inkludert 

ivaretakelse av felles satsinger fra oppfølgingsgruppen som er definert i 
samfunnskontrakten. Sekretariatet forholder seg til KD som oppdragsgiver.  

 
Sekretariatets rolle 

Sekretariatet er lagt til Utdanningsdirektoratet og skal innenfor gjeldene 
budsjettrammer arrangere møtene i oppfølgingsgruppen, arrangere årlige 

konferanser planlagt av gruppen, drive informasjonsvirksomhet om kontrakten 
og ivareta felles satsinger fra Samfunnskontraktens arbeidsgruppe. De felles 

satsingene er definert i Samfunnskontrakten og inkluderer blant annet 
utarbeidelse av startpakke (nettside, logo), utarbeidelse av indikatorsett, årlig 

statusrapport og et Norgeskart, samt gjennomføring av en årlig konferanse.  

 
 

 
Forslag til mandat  

Oppfølgingsgruppen til samfunnskontrakten skal være en arena for dialog og 
samarbeid mellom nasjonale utdanningsmyndigheter og partene i arbeidslivet 

som har signert samfunnskontrakten. Oppfølgingsgruppen skal ha fokus på 
måloppnåelse, identifisere utfordringer som kan være et hinder for å oppnå 

målene i samfunnskontrakten og bidra til å løse disse gjennom diskusjon og 
samarbeid. Oppfølgingsgruppen skal legge vekt på de tiltakene hvor partene har 

felles forpliktelser og jobbe for å sikre fremdrift og implementering av disse. For 
øvrig har alle parter anledning til bringe inn diskusjoner rundt utforming og 
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utførelse av egne tiltak og drøfte hvordan disse kan ses i sammenheng med 

øvrige tiltak. Staten og alle de representerte partene har et selvstendig ansvar 
for å gjennomføre tiltakene i kontrakten. Oppfølgingsgruppen skal ikke gjøre 

bindende vedtak, det gjøres i de respektive linjene.  
Oppfølgingsgruppen orienterer jevnlig til SRY. 

 

 



SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 

Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 

 

Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 14 10 
 

 
Vår dato: 
28.8.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 5 

2013 
 

 

Dato: 12.9.2013 

Sted: NHO 

  

 Presentasjon av FYR-prosjektet 

Dokument Til orientering 

Innstilling  

Vedlegg  

Bakgrunn for saken 

FYR-prosjektet har som formål å skape mer relevans og yrkesretting av 

fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. FYR står for 

fellesfag, yrkesretting og relevans. Prosjektet inngår i Ny GIV og er ett av flere 
tiltak for å øke gjennomføringen. Det er opprettet et nettverk med lærere fra 

hvert fylke som har ansvar for å drive spredningsarbeid og stimulere til god 
undervisningspraksis i sine fylker. 
 

 

Kunnskapsdepartementet vil orientere om prosjektet på møtet. 

Forslag til vedtak 
SRY tar informasjonen til orientering 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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