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 Saksliste for SRY- møte 

13. februar 2013 
 

Sted: Spekter, Kronprinsesse Märthas plass 1 
Møteramme: kl. 10:00-14:30 

 
  

1. Godkjenning av dagsorden 
 

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 6.12.2012 
 

 

3. Vedtakssaker 
 

SRY-sak 01-01-13 SRYs representasjon i utvalg v/Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

 

SRY-sak 02-01-13 Studiereise SRY 2013 v/Cecilia Lyche, Udir 

 

SRY-sak 03-01-13 SRYs representasjon i referansegruppen til statistikkprosjektet 

v/Erlend Sørensen, Udir 

 

 

4. Orienteringssaker 
 Samfunnskontrakten v/Kjersti Flåten, KD 

 SRYs innspill til stortingsmeldingen v/Carl Rønneberg 

 Status i arbeidet med realkompetansevurdering v/Åge Hanssen, Udir 

 Orientering om Lærebedriftsundersøkelsen v/Clas Lenz, Udir 

 SRY i media v/Kommunikasjonsavdelingen, Udir 

 

 

5. Eventuelt 
 

 

6. Dagsorden for neste SRY-møte 

 
 

 



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/ 
 

 

Referat fra SRY-møte 6 – 2012 

 

Dato: 6.12.2012 

Sted: Utdanningsdirektoratet, 1. etasje, møterom 5 

Tilstede:  

SRY  

Jostein Antonsen (vara), LO 

Inger Lise Blyverket, Virke 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Jorunn Teien Leegaard, KS 

Turid Semb, FAD 

Mette Henriksen Aas, LO  

Astrid Sund, Utdanningsforbundet 

Bente Søgaard, YS 

Kjersti Flåten, KD  

Axel Fjeldavli, EO 

Tor Arne Solbakken, LO 

Svein Oppegaard, NHO 

Nikolai Iversen (ny vara), EO 

Inger Johanne Christensen (KS, for 

Øyvind Sørensen) 

 

Forfall 

Øyvind Sørensen, KS 

Rolf Jørn Karlsen, LO  

Yngve S. Tufteland, NHD 

 

 

 

 

 

Observatør 

Siv Andersen, SIU 

 

Utdanningsdirektoratet (Udir)  

Cecilia Lyche 

Aina Helen Bredesen 

Olav Reiersen 

Knut Maarud (til stede på deler av møtet) 

Benedicte H. Bergseng (til stede på deler av møtet) 

Åge Hanssen (til stede på deler av møtet) 

Ragnhild Falck (til stede på deler av møtet) 

Andre 

Lars Møllerud, leder arbeidsgruppe beredskapsplan (til stede på deler av møtet) 

Truls Johannessen, Arbeidstilsynet (til stede på deler av møtet) 

 

Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen 
Direkte tlf: 23 30 27 14 
E-post: ahb@udir.no 

 
Vår dato: 
14.12.2012 
Vår 
referanse: 
2011/119 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Møteinnkalling 
Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader.  Nikolai Iversen, ny vara fra Elevorganisasjonen, 

presenterte seg. Inger Johanne Christensen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og leder av Forum 

for fylkesutdanningssjefer (FFU) presentere seg. Hun deltar i møtet på vegne av Øyvind Sørensen 

(KS), og opplyste at FFU skal forsøke å få på plass en mer permanent deltakelse. 

2. Dagsorden 
Det kom ingen merknader til dagsordenen. 

3. Godkjenning av referatet fra møtet 6. september 2012 
I sak 28-05-12 om lærerutdanningen er det uklarheter, og sekretariatet setter inn teksten fra 

opplæringsloven for å presisere.  

4. Saker til behandling 

SRY-sak 31-06-2012 Utstyrssituasjonen i skolene v/Astrid Sund, 
Utdanningsforbundet og Truls Johannessen, Arbeidstilsynet 
Carl Rønneberg ga uttrykk for at SRY ikke er det rette forum for hele stortingsmeldingen om 

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv (Meld. St. 29 (2010-2011)) som Arbeidstilsynet 

baserer seg på. 

 

Truls Johannessen fra Arbeidstilsynet presenterte satsing fra tilsynet og funn fra undersøkelsen 

de har gjort om arbeidsutstyr i skolene. Funnene viser at HMS-opplæring ikke blir gitt tilstrekkelig 

alle steder i utdanningssystemet. Arbeidstilsynet presiserte at arbeidsmiljøloven sier at utstyret 

skal være i forskriftsmessig stand, og arbeidsgiver må stille med nødvendig utstyr. Det er 

skoleeier og rektor som representerer arbeidsgiver ovenfor elever og lærere, og har ansvar for at 

det blir gitt tilstrekkelig opplæring i utstyret som brukes. Arbeidsmiljøloven gjelder dermed på 

skolen når elevene bruker utstyret på skolen som om de er i en arbeidssituasjon. Elevene har 

krav på samme beskyttelse som en arbeidstaker når de bruker utstyret og er i opplæring på 

skolen. Stipendene elevene får er heller ikke tilpasset utstyrsbehovet, særlig når det gjelder 

verneutstyr.  

 

SRY påpekte at informasjon om dette som ligger på Utdanningsdirektoratets nettside er feil, og 

må oppdateres etter det Arbeidstilsynet påpeker.  Sekretariatet skal undersøke dette videre. 

Fylkeskommunens representant uttrykte at det har vært vanskeligheter knyttet til verneutstyr da 

opplæringsloven har sagt å ha vært gjeldende, og ikke arbeidsmiljøloven. SRY bør også være 

opptatt av HMS-opplæringen i skolene, i tillegg må fagopplæringen i skolen være tidsmessig. 

Arbeidstilsynet vil satse bredt på kartlegging, opplæringsmateriale og lignende med støtte fra 

partene i arbeidslivet.  Utdanningsforbundet påpekte rollen til SRY, og vil være med på en 

kartlegging dersom resterende del av SRY ikke ønsker dette. 

 

Videre pekte SRY på viktigheten av utstyrsituasjonen og HMS-opplæring ved innføring av 

vekslingsmodeller. Det er viktig at fylkeskommunene ikke avlastes for deres ansvar. SRY 

kommenterte også at dette hovedsakelig dreier seg om 1) i hvilken grad skolen tar HMS på alvor 

som arbeidsgiver og skole, og 2) det pedagogiske, det vil si i hvilken grad skolene er i stand til å 

gi god opplæring innenfor HMS. SRY påpekte at arbeidsgivere har en forventning til kunnskapen 

elevene kommer med fra skolen når de starter som lærlinger, og at dette er noe SRY bør være 

opptatt av.  Innspill som ble diskutert av SRYs medlemmer var om alle elever bør få tilbud om 

ungdomsbedrift der elevene lærer plikter og regler som arbeidstaker da dette også kan sikre en 

pedagogisk forsvarlig HMS-opplæring.  

 

SRY diskuterte forslaget til vedtak, og vedtok dette: 
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Vedtak:  

SRY oppfordrer Kunnskapsdepartementet - sammen med Arbeidsdepartementet – til å foreta en 

systematisk gjennomgang av utstyrssituasjonen i videregående opplæring. 

Kunnskapsdepartementet bør deretter gjøre en vurdering av en plan for oppgradering av utstyr, 

med tanke på HMS for elevene, og for å sikre at videregående skoler har tilgang på nødvendig 

utstyr for å kunne oppfylle arbeidslivets behov for kompetanse hos de kommende fagarbeiderne. 

 

SRY-sak 32-06-2012 Vurdering av godkjenning av praksis v/Åge Hanssen, 

Utdanningsdirektoratet  
Åge Hanssen fra Udir orienterte om saken. Bakgrunnen er en henvendelse om godkjenning av 

praksis for praksiskandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i barne- og 

ungdomsarbeiderfaget i Østfold fylkeskommune. Opplæringsloven stiller krav om allsidig praksis i 

faget for å kunne gå opp til fag- eller svenneprøve. Det er stor variasjon i godkjenning av praksis, 

og en enkel ringerunde til alle fylkeskommunene viser regelverket tolkes ulikt. Dette gjelder trolig 

flere fag, men Udir har i dette tilfellet undersøkt barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

SRY var positive til at Udir tok opp denne saken. SRY påpekte at saken viser at det er behov for 

en presisering og gjennomgang av godkjenning av praksis. I følge sitt mandat skal ikke SRY gå 

inn i de enkelte læreplaner og i faglige råds vurderinger, men dette er likevel en viktig 

prinsippsak for SRY.   

Vedtak:  

1. SRY konstaterer at vurderingen av praksis i henhold til forskriftenes § 3-5 ikke fungerer. 

2. SRY anbefaler Utdanningsdirektoratet om å sette i gang arbeid med retningslinjer for 

nasjonal standard for godkjenning av praksis. 

 

SRY-sak 33-06-2012 Beredskapsplan for lærlinger i lavkonjunktur v/Lars 

Møllerud, leder av arbeidsgruppen 
Cecilia Lyche fra Udir orienterte om status i Udirs arbeid med konsekvensutredningen. Et 

arbeidsnotat ble delt ut til orientering som beskriver hva Udir kan og ikke kan konsekvensutrede. 

Udir vil også sende et eget brev til SRY.  

Lars Møllerud, leder av arbeidsgruppen som skal utarbeide en beredskapsplan for inntak av 

lærlinger i lavkonjunktur, innledet deretter om arbeidsgruppens forslag til vedtak. Han opplyste 

om at arbeidsgruppen har blitt utvidet med ett medlem siden sist, Turid Semb fra FAD. Lars 

Møllerud forklarte arbeidsmarkedssituasjonen i Europa. Flere andre land har respondert med 

tiltak på utfordringene Europa står ovenfor med økonomisk nedgang og ungdomsledighet. 

Arbeidsgruppen ønsker et utvidet mandat; de vil også se på hvordan strukturendringer i 

næringene med blant annet tanke på innleid arbeidskraft slår ut. Dette arbeidet vil ta en del tid, 

men det er et viktig arbeid. 

SRY syntes arbeidsgruppens foreslåtte mandat var for bredt. Videre påpekte SRY at enkelte av 

arbeidsgruppens forslag samsvarer med tiltakene i samfunnskontrakten, noe som er utenfor 

gruppens mandat. SRY påpekte også at under finanskrisen i Norge var det ikke problematisk å 

skaffe nye læreplasser, særlig fordi opplæringskontorene gjorde en god jobb med å sørge for nye 

læreplasser. 

Vedtak:  

SRY ber arbeidsgruppen om å utrede konsekvensene for lærlinger ved lavkonjunktur og 

eventuelle tiltak for å opprettholde læreplassantallet. Tiltakene må kunne iverksettes dersom en 

krisesituasjon oppstår. 
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SRY-sak 34-06-2012  Møteplan for 2013 v/sekretariatet 
Sekretariatet presenterte forslag til møteplan for 2013. 

Vedtak:  

SRY vedtok møteplanen for 2013. 

 

Orienteringssaker 
 
Samfunnskontrakten v/Kjersti Flåten, Kunnskapsdepartementet og presentasjon av 

antall godkjente lærekontrakter per 1. november 2012 v/Kjetil Gunnerud Kristoffersen, 

Udir 

Kjersti Flåten fra KD innledet kort. Arbeidsgruppen som jobber med samfunnskontrakten har 

måttet avlyse et møte grunnet sykdom.  Sammenfallet med meldingsarbeidet gjorde at KD ikke 

fikk innledet med det de ønsker.  

Kjetil Gunnerud Kristoffersen fra Udir presenterte antall søkere og godkjente lærekontrakter per 

1. november 2012. Han presenterte mulige misforståelser, og at tallene har et visst etterslep. 

SRY kommenterte tallene og betydningen de har. For flere fag er andelen av dem som søker og 

som får læreplass svært lav. KD pekte på at det har vært en god økning i antall læreplasser, men 

at det fortsatt må jobbes med dette. Det er også midler knyttet til oppfølging av 

samfunnskontrakten, og KD vil gjerne diskutere organiseringen av dette arbeidet med SRY. 

Orientering fra arbeidsgruppen om internasjonalisering v/Astrid Sund, leder av 

arbeidsgruppen 

Astrid Sund, leder av arbeidsgruppen, innledet. Arbeidsgruppen skal se på hvordan SRY skal 

jobbe med internasjonalisering. Dette er en sak som ble omtalt i Karlsenutvalget uten at det er 

fulgt opp. Gruppen jobber mot å legge frem dette for SRY våren 2013, og Astrid Sund la frem et 

forslag til hvordan SRY kan følge med og arbeide med internasjonalisering. Arbeidsgruppen ber 

SRY reflektere over hvilket ambisjonsnivå SRY skal ha, og legger frem saken som en 

diskusjonssak i neste SRY-møte.  

5. Eventuelt 

SRYs deltakelse i andre fora og grupper 

SRY diskuterte hvordan SRYs representanter fungerer når de representerer SRY i andre utvalg. 

Dette gjelder særlig leder og nestleder som representerer SRY i en rekke utvalg. Sekretæren 

sender ut oversikten over SRYs representasjon sammen med referatet, og legger den ut på SRYs 

hjemmeside. Ved utsendelse av saksdokumenter legges det med en oversikt over hva som har 

skjedd siden forrige møte der SRYs representanter har deltatt.  

Strategisamling 6. og 7. februar 2013 i Hordaland med yrkesopplæringsnemnda 

Hordaland fylkeskommune har invitert SRY til å holde et innlegg under strategisamling med 

yrkesopplæringsnemnda. SRY synes det er problematisk at en person skal tale for hele SRY siden 

SRY ikke er samlet enige om dette. SRY svarer at de ikke vil holde innlegg, men at Hordaland 

fylkeskommune kan ta kontakt med organisasjonene for deltakelse. 

6. Dagsorden for neste SRY-møte 
Disse punktene skal med på neste møte i SRY: 

 Samfunnskontrakten v/KD 

 Internasjonalisering v/arbeidsgruppen til SRY 

 SRYs representasjon i utvalg 

 Orientering om realkompetansesaken fra Udir 

http://www.udir.no/Upload/SRY/M%c3%b8teplaner/Kopi%20av%20M%c3%b8teplan%20SRY%20og%20fellesm%c3%b8ter%202013.pdf
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Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 
 

 
Vår dato: 
07.01.2013 
Vår 
referanse: 
2013/92 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 1 

2013 
 

 

Dato: 13.2.2013 

Sted: Spekter, Kronprinsesse Märthas plass 1 

  

SRY-sak 01-01-13  

Dokument Til behandling. 

Innstilling SRY utarbeider retningslinjer for 

representanter som deltar i utvalg og 

arbeidsgrupper på vegne av SRY. 

Vedlegg Tabelloversikt over SRYs representasjon i 

utvalg. 

 

SRYs representasjon i utvalg 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) vedtok i SRY-møte 6.12.2012 at SRY skulle gå 

igjennom SRYs representasjon i utvalg og arbeidsgrupper etter ønske fra Utdanningsforbundet. 

Bakgrunnen for saken er et ønske fra SRY om å bli orientert om arbeid som pågår i 

eksterne/nasjonale råd og utvalg der SRY er representert. Hittil har denne tilbakemeldingen vært 

varierende. I tillegg ønsket SRY at en liste over SRYs representasjon i utvalg ble publisert på 

SRYs hjemmeside. Denne listen er nå tilgjengelig på nett: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-

og-yrkesopplaring/SRY/Medlemmer/  

 

Det er ønskelig med en diskusjon rundt følgende problemstillinger: 

 Hvordan velges ut personer til å representere SRY i eksterne/nasjonale råd, utvalg og 

grupper? 
 Hvilke føringer skal personer som er valg ha? 
 Skal utvalgte personer kjenne og representere de ulike organisasjonenes ståsted? 
 Hvordan skal utvalgte personer forplikte seg til å forankre synspunkter som spilles inn til 

SRY? 
 
Forslag til vedtak: 
SRY utarbeider retningslinjer for representanter som deltar i utvalg og arbeidsgrupper på vegne 

av SRY. 

 

 

 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/Medlemmer/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/Medlemmer/
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Vedlegg: SRYs representasjon i utvalg 
 

SRYs representasjon i eksterne råd og utvalg* 
Grupper Medlemmer Varamedlemmer 

Referansegruppe for evaluering av Kunnskapsløftet Espen Lynghaug, NHO Mette Henriksen Aas, LO 

Styringsgruppe for NKSVFY Carl Rønneberg, NHO   

Referansegruppe for NKSVFY Rolf Jørn Karlsen, LO   

Utprøving av hospiteringsordning i fag- og yrkesopplæring 

Inger Lise Blyverket, Virke 
Benedikte Sterner, LO 
Astrid Sund, Utdanningsforbundet 
Jørgen Leegaard, FRBA 

  

Stortingsmelding 2012 Kunnskapsløftet 

Benedikte Sterner, LO 
Roar Grøttvik, Utdanningsforbundet 
Anne K. Eggen Lervik, Virke 
Christine Meling, NHO 

  

 

*Representasjon i arbeidsgrupper nedsatt av SRY er ikke inkludert i tabellen 
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Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 
 

Vår dato: 
09.01.2013 
Vår 
referanse: 
2013/92 
 

Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 1 

2013 
Dato: 13.2.2013 

Sted: Spekter, Kronprinsesse Märthas plass 1 

  

SRY-sak 02-01-13  

Dokument Til behandling. 

Innstilling SRY vedtar forslaget om studietur. 

Sekretariatet arbeider videre med konkret 

program. 

Vedlegg Oppsummering av Learning for Jobs. OECD 

Reviews of Vocational Education and Training 

Switzerland (1 side).  

 
SRYs studietur 2013 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) har tidligere vedtatt at det annethvert år skal 

gjennomføres en utenlands studiereise. Carl Rønneberg, leder av SRY, har uttrykt et ønske om å 

se nærmere på rådgivning og karriereveiledning i skole, og utdanningen av rådgivere. Nedenfor 

følger forslag til temaer som kan være av interesse. 

 

Temaer som er aktuelle for SRY å få mer kunnskap om 

 Utdanningsløpet av rådgivere/karriereveiledere i skolen  

 Fleksible veier i utdanningssystemet som sikrer mobilitet og hindrer blindveier 

 Utfordringen fag- og yrkesopplæringen møter med en stadig større konkurranse med 

akademisk utdanning 

 

Sekretariatet foreslår derfor at studieturen 5.-7. juni 2013 går til Sveits. I tillegg til innsyn i disse 

temaene vil vi prøve å tilrettelegge et møte med SRYs samarbeidspartnere i Sveits. 

 

Utkast til foreløpig program og reiseplan 

Utdanningsdirektoratet vil som sekretariat kontakte sveitsiske myndigheter for å arrangere en 

studietur dersom dette vedtas av SRY. Programmet vil bli formet deretter, men sekretariatet 

foreslår følgende program og reiseplan for studieturen: 

 

Onsdag 5. juni 2013 

Avreise fra Norge på morgenen  

Presentasjon av det sveitsiske utdanningssystemet på hotellet v/sekretariatet 

SRY-møte på hotellet 

 

Torsdag 6. juni 2013 

Faglig program 

 

Fredag 7. juni 2013 

Utsjekk av hotellet 

Faglig program 

Hjemreise til Norge på ettermiddagen/kvelden 

 

Forslag til vedtak: 
SRY vedtar forslaget om studietur. Sekretariatet arbeider videre med konkret program. 



Directorate for Education, Education and Training Policy Division April 2009 

 

Vocational Education and Training in Switzerland 

Strengths, Challenges and Recommendations 

STRENGTHS 

Switzerland’s highly developed VET/PET system has many strengths. In particular: 

 The system is strongly employer and market driven. 

 The partnership between Confederation, cantons and professional organisations works well. 

 School and work-based learning are well integrated; workplace training (which Switzerland refers to as in-
company training) is not too company-specific. 

 Switzerland’s VET/PET system is well-resourced and able to include up-to-date equipment. 

 Switzerland’s apprenticeship-based VET programmes pay for themselves, in the sense that benefits to most 
employers outweigh the costs. 

 Tertiary VET is strong; there is a broad spectrum of tertiary VET offerings. 

 Flexible pathways have been introduced to allow for mobility and avoid the risk of dead-ends. 

 Vocational teachers and trainers, examiners and directors are well prepared. 

 Quality control is ensured and national assessment procedures are in place. 

 Career guidance and counselling is systematic and professional. 

 Evidence is well developed and routinely used to support policy arguments. 

CHALLENGES 

 The global recession might have negative effects on VET, in particular the provision of apprenticeship places. 

 Demographic changes with shrinking cohort numbers may sharpen competition between academic and 
vocational education; VET faces competition from academic tertiary education. 

 Entry of international companies without a training tradition threatens the Swiss dual-track learning 
arrangements. 

 Several equity concerns are confronting the VET system. 

RECOMMENDATIONS 

1. Switzerland should accompany its justified pride in a high quality VET system with practical measures to 
maintain its strengths. This requires, among other matters, high quality data and analysis. Review whether the 
current mix of VET and academic education for young people matches labour market needs. 

2. Aim to reinforce equity throughout the VET system: ensure that dropout is minimised and that those who do 
dropout are supported adequately; ensure common funding principles to underpin the level of subsidy granted 
to VET and university forms of education; and use VET to build the skills and labour force participation of 
women. Monitor the system closely in support of these objectives. 

3. Develop a contingency plan to cope with any sharp reduction in employer willingness to provide in-company 
training as a result of the economic crisis. 



Directorate for Education, Education and Training Policy Division April 2009 

 

FURTHER READING  

Vocational education and training (VET) has a key economic function in up-skilling and integrating young people 
into the labour market and in providing high quality technical skills. But in recent decades, VET has been a 
neglected part of initial education: education policy research and reform have tended to focus primarily on school 
and tertiary education.  

The OECD’s policy review of vocational education and training (VET), Learning for Jobs, comprises a programme of 
analytical work and individual country reviews and is designed to help countries make their VET systems more 
responsive to labour market needs.  

Learning for Jobs, OECD Reviews of Vocational Education and Training Policies, Switzerland (OECD, 2009) was 
released in April 2009 and assesses the main challenges faced by the VET system and presents an interconnected 
package of three policy recommendations. For each recommendation, the report describes the challenge, the 
recommendation itself, supporting arguments, and issues of implementation.  

Further information about the policy review and reports on VET systems in other countries is available on the OECD 
website www.oecd.org/edu/learningforjobs  

http://www.oecd.org/dataoecd/12/5/42578681.pdf
http://www.oecd.org/edu/learningforjobs
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SRY-sak 03-01-13 SRYs representasjon i referansegruppen til 

prosjektet Nytt statistikksystem 

Dokument Til behandling 

Innstilling Utdanningsdirektoratet anbefaler at 2 personer 

fra SRY deltar i referansegruppen. 

Utdanningsdirektoratet anbefaler at det blir 

oppnevnt vara for deltakerne for å sikre god 

deltagelse på møtetidspunktene, som vil bli 

satt ved en senere anledning.  

Oppsummering 
Prosjekt Nytt statistikksystem ønsker å invitere Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) til å 

delta i referansegruppen til prosjektet for å komme med innspill om utvikling av det nye 

statistikksystemet i Utdanningsdirektoratet. 

 
Referansegruppe prosjekt Nytt statistikksystem 
Det utvikles for tiden et nytt og omfattende statistikksystem i Utdanningsdirektoratet.   

Ledere og nestledere av faglige råd og SRY fikk i fellesmøtet 6. desember 2012 en orientering om 

statistikkprosjektet. I etterkant av orienteringen kom det opp interesse fra deltakerne om å være 

tettere involvert i statistikkprosjektet gjennom deltagelse i referansegruppen. 

 

Utdanningsdirektoratet samler i dag inn statistikk fra mange ulike kildesystemer som henvender 

seg til ulike brukergrupper. Det kommer mye data inn, men mye data blir ikke publisert på en 

god måte. Årsaken til dette er at statistikkavdelingen må bruke store deler av tiden på å 

kvalitetssikre data manuelt og skreddersy publiseringer for flere ulike publiseringskanaler.  

 

Gjennom det nye statistikksystemet ønsker statistikkavdelingen å publisere og gjøre mer 

statistikk tilgjengelig enn hva avdelingen klarer i dag. For å oppnå dette, arbeides det med å 

forbedre prosessene for kvalitetssikring av data. I tillegg utvikles det en ny publiseringsløsning. 

Det er særlig innenfor publisering av statistikk at prosjektet ønsker innspill fra relevante brukere.  

 

Prosjektgruppen setter stor pris på engasjementet som ble vist under presentasjonen for faglige 

råd og SRY, og inviterer med dette SRY til å bidra til utvikling av publiseringsløsningen i 

statistikksystemet gjennom deltagelse i referansegruppen. Statistikkavdelingen vil understreke at 

fokus for dette prosjektet ikke er indikatorutvikling, men publisering/tilgjengeliggjøring av den 

statistikken Utdanningsdirektoratet allerede har. 

 

Det statistikkprosjektet i dag omtaler som referansegruppen er i praksis blitt flere ulike 

referansegrupper. Siden det er så mange interessenter har vi sett oss nødt til å dele opp 

deltakerne i mindre grupper for å skape en tett dialog.  
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Referansegruppens hensikt er blant annet å:  

 

• Kunne gi innspill på behov knyttet til ny løsning for publisering av statistikk 

• Delta etappevis etter prosjektets behov  

• Innhente behov fra andre ansatte i sektoren og videreformidle disse – «vår forlengede 

arm» 

• Kunne gi tilbakemeldinger på utviklet løsning 

• Til dels også bidra i testing av løsningen 

• Være bindeledd til sektoren 

 

Det er per i dag blitt holdt et innledende møte med alle delene av referansegruppen. Som sagt 

under orienteringen 6. desember 2012 har prosjektets fokus så langt vært å etablere et system 

som sikrer kvaliteten på data som blir samlet inn. Derfor har referansegruppemøtene stort sett 

vært preget av å være orienteringer og innledende diskusjoner mellom prosjektgruppen og 

referansegruppen.  

 

Prosjektet dreier nå fokus over til publisering av statistikk og hvordan systemet skal håndtere 

dette. Utover våren blir referansegruppen viktige sparringspartnere (og testpanel) for 

funksjonalitet som blir utviklet. Prosjektet vil kalle inn til møter i løpet av våren for å få 

tilbakemelding, og ønsker at noen fra SRY deltar i referansegruppen. Prosjektet vil være avsluttet 

i løpet av oktober 2013. 

 

 

Forslag til vedtak 
Utdanningsdirektoratet anbefaler at 2 personer fra SRY deltar i referansegruppen. 

Utdanningsdirektoratet anbefaler at det blir oppnevnt vara for deltakerne for å sikre god 

deltagelse på møtetidspunktene som vil bli satt ved en senere anledning.  

 



Fra: Karl Gunnar Kristiansen  

Sendt: 8. februar 2013 14:41 

Til: Rådsforum; Aina Helen Bredesen 
Kopi: Cecilia Lyche 

Emne: Revisjon av retningslinjer for trepartssamarbeidet  
Viktighet: Høy 

 
Til SRY og faglige råd 
Utdanningsdirektoratet har igangsatt ett arbeid med revisjon av retningslinjer for samarbeid mellom 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet. 
I vedlagt dokument har direktoratet foreslått noen mindre justeringer i retningslinjene. 
 
Justeringene omhandler følgende: 
 

 Nye mandat for SRY og faglige råd for perioden 2012 – 2016 

 Prinsipper for organisering av sekretariatet for SRY 

 Beskrivelse av rådssekretærenes rolle 

 Språkvask 

SRY og de faglige rådene innviteres med dette med å komme med innspill til justeringer i 
retningslinjene. Utdanningsdirektoratet ber om at innspillene oversendes Aina Helen Bredesen 
ahb@udir.no i form av spor endringer i vedlagt dokument innen 6. mars 2013 
Basert på ovennevnte samt innspill til justeringer fra SRY og faglige råd, tar Utdanningsdirektoratet 
sikte på å publisere reviderte retnibngslinjer for samarbeid mellom Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 

 

Med hilsen 

Karl Gunnar Kristiansen  
Utdanningsdirektoratet  
seniorrådgiver  
avdeling for fag- og yrkesopplæring 

 
 

mailto:ahb@udir.no
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SRY-sak 05-01-13  

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY deltar med en representant i 

referansegruppen til arbeidet med ECVET. SRY 

gir tilbakemelding om representant innen 

22.3.2013. 

Vedlegg Framdriftsplan med milepæler for arbeid med 

oppdragsbrev 33-12 om eventuell 

implementering av ECVET i Norge 

Oppsummering 
 

Utdanningsdirektoratet har mottatt et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet der de ber 

direktoratet vurdere konsekvenser av og utvikle modeller for en eventuell implementering av 

ECVET (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training) i Norge. 

 

Utdanningsdirektoratet ber SRY om forslag til en representant til referansegruppen for 

dette arbeidet. 

 

Utdanningsdirektoratet ber om tilbakemelding innen fredag 22.3.2013 til Unni Teien: 

ute@udir.no.  

 

Det er lagt opp til fire møter i referansegruppen i perioden mai 2013 til august 2014 (se vedlagte 

fremdriftsplan), der medlemmene i referansegruppen skal vurdere og kommentere 

arbeidsgruppens forslag til løsninger på de ulike elementene i oppdragsbrevet. 

 

I saksframlegget beskriver Utdanningsdirektoratet hvorfor vi har mottatt dette oppdraget, hva 

ECVET er, hva oppdraget innebærer og organisering av arbeidet med oppdragsbrevet.  

  

mailto:ute@udir.no
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1.  Medlem i referansegruppe for arbeid med ECVET (European Credit 

Transfer System for Vocational Education and Training) - Oppdragsbrev 
33-12: Vurdere konsekvenser av og utvikle modeller for en eventuell 
implementering av ECVET i Norge 

 
Utdanningsdirektoratet mottok et oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet desember 2012 der 

vi blir bedt om å vurdere konsekvenser av og utvikle modeller for en eventuell implementering av 

ECVET i Norge.  I den forbindelse ber vi SRY om forslag til en representant som kan sitte i 

referansegruppen for dette arbeidet. Vi ber om tilbakemelding innen fredag 22.03.2013 per e-

post til Unni Teien: ute@udir.no. 

 

Vedlagt ligger forslag til framdriftsplan med milepæler der direktoratet har lagt opp til fire møter i 

referansegruppen fra perioden mai 2013 til august 2014. 

 

Videre i dette saksframlegget beskriver vi hvorfor vi har mottatt dette oppdraget, hva ECVET er, 

hva oppdraget innebærer og forslag til organisering av arbeidet.  

 

 
2. Bakgrunn for saken 
 

Norge har gjennom det europeiske samarbeidet om fag- og yrkesopplæring, 

Københavnprosessen, tilsluttet seg ECVET. Københavnprosessen er basert på frivillig samarbeid, 

og er ikke legalt forpliktende. Rekommendasjonen om ECVET er innlemmet i EØS-avtalen. 

 

Københavnprosessen er betegnelsen på det europeiske samarbeidet om fag- og yrkesopplæring. 

Intensjonen er å utvikle like målsettinger og løsninger for felles problemstillinger knyttet til blant 

annet økte mobilitetsmuligheter og validering av kompetanse. 

 

 
3. Hva er ECVET? 
ECVET er et poengberegningssystem, og EU-kommisjonen anbefaler at 60 poeng normalt skal 

tilsvare ett års opplæring. Europaparlamentet anbefalte medlemstatene i rekommendasjonen av 

12. juni 2009 å etablere et europeisk poengsystem for fag- og yrkesopplæring for å styrke 

europeisk samarbeid. 

 

ECVET har to formål: Å fremme livslang læring og å øke mobiliteten mellom medlemslandene i 

Europa. ECVET kan bidra, sammen med andre mobilitetsverktøy, til å utvikle en metodisk ramme 

for anerkjennelse, akkumulering og overføring av kompetanse mellom ulike læringsmiljøer og på 

tvers av landegrenser og systemer i Europa. ECVET skal således skape en felles forståelse og et 

felles språk for anerkjennelse og overføring av læring og kvalifikasjoner i Europa. 

 

ECVET må sees i sammenheng med andre mobilitetsverktøy som EQF (European Qualification 

Framework), NKR (nasjonalt kvalfikasjonsrammeverk), EQAVET (European Quality Assurance 

System for Vocational Education and Training) og Europass. 

 

EQFs viktigste mål er å øke gjennomsiktigheten, sammenliknbarheten og muligheten for 

overføring av oppnådde kvalifikasjoner. ECVET sikter mot å gjøre det lettere å overføre og å få 

anerkjent og akkumulert enkeltpersoners læringsresultater. Europass fagbeskrivelse beskriver 

sluttkompetansen til samtlige yrkesutdanninger i Norge etter samme mal som 28 Europeiske 

land. 

 

 

4.  Hva skal gjøres 
 

Utdanningsdirektoratet skal: 

 

 Beskrive fordeler og ulemper ved innføring av ECVET i Norge 

 

mailto:ute@udir.no
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 Analysere merverdi for Norge 

 Synliggjøre hindringer for å innføre ECVET, og eventuelle behov for forskriftsendringer 

 Utforme forslag til modeller for implementering av ECVET 

 Utforme en strategi for implementering 

 

Dette skal gjøres i samarbeid med skoleeier, partene i arbeidslivet og elev- og 

lærerorganisasjonene. 

 

Kunnskapsdepartementet vil på bakgrunn av dette ta stilling til om og på hvilken måte ECVET 

skal implementeres i Norge innen 1. desember 2014. 

 

 

5.  Organisering av arbeidet  
 
Utdanningsdirektoratet vurderer det som hensiktsmessig å organisere arbeidet med en 

arbeidsgruppe, en referansegruppe og en styringsgruppe.  

 

Vi foreslår følgende sammensetning av prosjektgruppen: 

 

1. Utdanningsdirektoratet skal lede prosjektet og fungere som sekretariat. Det settes ned en 

intern prosjektgruppe i Udir med medlemmer fra relevante fagavdelinger som forbereder 

saker til møter i arbeidsgruppen, referansegruppen og styringsgruppen.  

 

2. Vi ønsker at arbeidsgruppen skal ha tre prosjektmedarbeidere fra Utdanningsdirektoratet, 

en med innsikt i arbeidet med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kvalitetsarbeid, en 

med juridisk kompetanse og en med vurderingskompetane. Videre bør gruppen bestå av 

to representanter fra de faglige rådene med god kjennskap til Københavnprosessen og 

arbeidet med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, samt tidligere nasjonale tiltak knyttet til 

ECVET og Europass, og representanter fra skoleeier med praktisk erfaring fra EUs 

mobilitetsprogrammer for fag- og yrkesopplæring. 

 

3. Organisasjoner som satt i referansegruppen for nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk vil få 

en henvendelse om representasjon i referansegruppen deriblant SRY.  

 

4. Representanter fra Utdanningsdirektoratets direktørgruppe utgjør styringsgruppen.  

 

 

6. Forslag til vedtak 
SRY deltar med en representant i referansegruppen til arbeidet med ECVET. SRY gir 

tilbakemelding om representant innen 22.3.2013.  
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Vedlegg 1 

 
Framdriftsplan med milepæler for arbeidet med oppdragsbrev 33-12, 

Vurdere konsekvenser av og utvikle modeller for en eventuell 
implementering av ECVET i Norge. 
 

 
Framdriftsplan med milepæler Dato 

Milepæl 1 - Fremdriftsplan for oppdraget sendes 

Kunnskapsdepartementet 

1.2.2013 

Brev til interessenter for deltakelse i arbeidsgruppe og referansegruppe 

med frist 22.2.2013  

6.2.2013 

Forberedelse til møte i prosjektgruppen 22.2.2013 

Milepæl 2- Etablering av arbeidsgruppe  

Fastsetting av mandat og framdriftsplan 

6.3.2013 

Orienteringssak sendes ut til fellessamling SRY og de faglige rådene. 

Det orienteres på fellessamling for Faglig råd og SRY 18.04.2013 

5.4.2013 

Milepæl 3 - 2 møte i arbeidsgruppa 

Synliggjøre målgrupper/brukere av ECVET  

Diskutere poengberegning og diskutere fordeler og ulemper ved 

innføring av ECVET i Norge. 

23.5.2013 

Møte 1 i referansegruppen  29.05.2013 

Møte 1 i styringsgruppen  5.6.2013 

Milepæl 4-Saken sendes til vurdering av SRY og de faglige rådene med 

frist for tilbakemelding 15 september 

14.6.2013 

Milepæl 5 - 3 møte i arbeidsgruppa. 

Ha avklart hvilke forutsetninger som må være tilstede for å kunne 

implementere ECVET 

Ha synliggjort merverdi for Norge ved å innføre ECVET 

Ha synliggjort eventuelle hindringer for å innføre ECVET, herunder en 

analyse av behovet for endringer av opplæringslova med forskrifter og 

fagskoleloven. 

18.9.2013 

2 Møte i referansegruppen  25.9.2013 

2 Møte i styringsgruppen  2.10.2013 

Milepæl 6 - 4 møte i arbeidsgruppa 

Diskutere forslag til modeller for en mulig innføring av ECVET  

Anbefale ulike modeller for implementering av ECVET og strategi for 

implementering som skal sendes på høring 

15.1.2014 

Saken sendes til vurdering av SRY og de faglige rådene Februar 2014 

3 Møte i referansegruppen  5.3.2014 

3 Møte i styringsgruppen  12.3.2014 

Forslag til modeller og høringsbrev oversendes 

Kunnskapsdepartementet 

14.3.2014 

Milepæl 7 - Anbefalingene sendes på høring (3 mnd høringsfrist 

2.8.2014) 

4.4.2014 

Milepæl 8 - 5 møte i arbeidsgruppa  

Anbefale en modell på bakgrunn av høringssvarene  

Diskutere en strategi for implementering av ECVET 

20.8. 2014 

4 møte i referansegruppen  27.8. 2014 

4 møte i styringsgruppen  29.8. 2014 

Milepæl 9 -Oversende anbefaling og/ev forslag til modell og 

implementeringsstrategi til Kunnskapsdepartementet 

1.9.2014 

Orienteringssak til SRY og de faglige rådene  September 

2014 
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