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Saksliste for SRY- møte 
29. oktober 2014 

 
 

Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo 

Møteramme: 09:00 – 15:40 

  

1. Godkjenning av dagsorden 

 

2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 10.09.2014 

 

3. Vedtakssaker 

 

Sak 15.06.14 Tiltak for å bedre funksjonshemmedes mulighet for læreplass – Rådet for 

likeverdig utdanning (URLU) 

 

Sak 16.06.14 Oppdragsbrev 18-14 (fraværsgrenser, endring i grunnlaget for 

standpunktvurdering og generell gjennomgang av kap. 3 og 4 i forskrift) 

 

Sak 17.06.14 Forslag til nye medlemmer i Mesterbrevnemnda 2015 – 2018 

 

Sak 18.06.14 Roller og forventinger til SRYs arbeid 

 

Sak 19.06.14 SRY møter og fellesmøter 2015 

 

Sak 20.06.14  SRYs arbeidsgruppe om rådgivning og karrierer veiledning. 

 

Sak 21.06.14 Beredskapsgruppa – konsekvenser av arbeidsinnvandring i byggebransjen 

og vurdering av lærlingsituasjonen høsten 2014 

 

Sak 22.06.14  Yrkesopplæringsnemndas rolle og ansvar 

 

 

4. Diskusjonssaker 

 Samfunnskontrakten 

 Gjennomgang av tilbudsstrukturen 

      

5. Eventuelt 

 

6. Dagsorden for neste SRY-møte 

 Tiltak 60: alternativ Vg3 i skole: presentasjon av delrapporten fra Fafo 

 Statens rolle i arbeidet med flere læreplasser – presentasjon av OK Stat 

 Stipendordning for yrkesfaglærere 

 Fellesmøte med ledere og nestleder av de faglige rådene 

 Statsrådens møte med SRY og ledere og nestleder av de faglige rådene 

 

 

7. Evaluering av møtet 
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1. Godkjenning av dagsordenen 
 

Følgende saker ble meldt inn til behandling under eventuelt: 

 Orientering om leders samtaler med organisasjonene i SRY. 

  Orientering om fellesmøtet for SRY og faglige råd på Maarud Gård 27 - 28. august. 

 Orientering om søknader knyttet til tiltak for å bedre samarbeidet skole- arbeidsliv. 
 

 

Vedtak: 

Dagsordenen godkjent.  

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 18.6.2014 

Vedtak: 

Referatet ble godkjent med følgende merknad: 

I saken om SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering av fag- og yrkesopplæringen – 

Orientering om arbeidet, ble det besluttet at Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) 

går inn med en representant i arbeidsgruppen. Dette innarbeides i referatet. 

 

3. Vedtakssaker 
 

Sak 13.05.14 Søknad om forsøk – Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT-faget  

Akershus fylkeskommune / Bleiker videregående skole har søkt om å få starte et forsøksprosjekt 

med et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram "IKT-fag" på Bleiker videregående skole. Utdanningen 

skal følge 2+2 -modellen med to år opplæring i skole etterfulgt av to års læretid i bedrift. 

Søkerne ønsker også å etablere to nye lærefag som en del av forsøket, IKT- driftstekniker og IKT-

tjenesteutvikler.  

 

Utdanningsdirektoratet ønsket SRYs vurdering av saken da direktoratet ser et behov for en 

prinsipiell avklaring ettersom søknadsstiller ber om et forsøk med et nytt yrkesfaglig 

utdanningsprogram. 

 

SRY konstaterte at saken tidligere er behandlet i Faglig råd for elektrofag (FREL) og Faglig råd for 

service og samferdsel (FRSS). FREL anbefaler ikke forsøk med et nytt Vg1 IKT, men mener at 

forsøket kan gjennomføres med tilpassing fra Vg1 elektro. FRSS anbefaler at forsøket 

gjennomføres. 

 

SRY drøftet forsøket i lys av prinsippet om det bør anbefales forsøk med nye utdanningsprogram i 

tilbudsstrukturen. SRY mener at ulike initiativer til forsøk for å øke kvalitet, som skal bidra til 

attraktivitet i arbeidsmarkedet, er viktig. Selv om dette forsøket innebærer utprøving av et nytt 

utdanningsprogram mener SRY det bør åpnes for å anbefale forsøket. 

 

Vedtak: 

 SRY mener det er de faglige rådene som skal gi faglige innspill på forsøkssøknader. 

 SRY er positive til at det åpnes for forsøk i de to lærefagene. 

 SRY legger til grunn at evaluering i samarbeid med berørte faglige råd og SRY og at forsøk 

er et av flere grunnlagsdokumenter i en eventuell diskusjon om endring i 

tilbudsstrukturen. 

 

Vedtaket ble fattet mot 1 stemme. 
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Sak 14.05.14 Rådgiving og karriereveiledning 

SRY nedsatte høsten 2013 en arbeidsgruppe for rådgiving og karriereveiledning. På grunn av 

streiken har Utdanningsforbundets medlem i gruppen ikke deltatt på de siste to møtene. 

Medlemmet har heller ikke vært involvert i skrivearbeidet som har blitt gjort fram til nå. 

 

Arbeidsgruppen har hatt åtte møter i 2014. Gruppa arrangerte den 6. februar 2014 en workshop 

der representanter fra ulike aktører innen sektoren presenterte sitt arbeid. Deltakerne kom fra 

Arbeids- og velferdsdirektoratet/ NAV, Vox, rådgiverkoordinator i Østfold, Haugalandet skole og 

arbeidsliv, Karriere Oppland og Karrieresenteret Opus Hadeland. Gruppa har også fått en 

presentasjon av høyskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer, Eirik Hagaseth Haug, om Career 

Management Skills (CMS), og ulike notater skrevet av Udir om rådgivingstjenesten i Norge og i 

utlandet. Videre har gruppa også benyttet seg av erfaringer fra SRYs studiebesøk til Sveits i 2013 

og fylkesbesøk til Buskerud i 2014. 

 

Kari Hoff Okstad presenterte arbeidsgruppens arbeid. Utfordringene i rådgivings- og 

karriereveiledningstjenesten som gruppa vil løfte fram kan samles i følgende punkter:  

 

 Innhold 

Rådgiving og karriereveiledningstjenesten i Norge mangler det man kan kalle en strategisk 

plan for hva de som får veiledning skal lære for å kunne ta bedre karrierevalg. Det vil si en 

plan for læringsutbytte for den veiledningssøkende som sikrer en felles forståelse i feltet 

for hva rådgiving og karriereveiledning er og hva som er målet for tjenesten. OECD har i 

tidligere gjennomganger funnet en tendens til at det fokuseres mer på informasjon enn 

veiledning. Dette er en indikasjon på at utvikling av karrierehåndteringsferdigheter taper 

terreng, og at det livslange perspektivet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad.  

 

 Nasjonal styring 

Det er et mangfold av aktører innen rådgiving- og karriereveiledningsfeltet både på 

nasjonalt og lokalt nivå. Mange av disse aktørene har et godt etablert samarbeid der de 

støtter opp om hverandres aktiviteter og målsettinger. Det finnes imidlertid også 

eksempler på at aktørene fungerer relativt uavhengig av hverandre, med lite informasjon 

om og kontakt med hverandre. En av svakhetene til den norske rådgivingstjenesten er at 

den er fragmentert, og at rådgivingen består av mange skolebaserte tjenester uten sterke 

forbindelser til arbeidsmarkedet. Arbeidsgruppen mener det er en utfordring at det ikke 

finnes planer som sikrer helhet og sammenheng i innhold, både innad i og mellom de ulike 

tiltakene.   

 

 Plassering av tjenesten  

Det vil alltid foregå rådgiving og veiledning i skolen. Gruppa åpner for å diskutere om 

utdannings- og yrkesveiledningen bør flyttes ut av skolen for å i større grad være 

tilgjengelig for hele befolkningen.  

 

 Kvalitet i tjenesten 

Flere av utfordringene innen dagens rådgiving og karriereveiledning kan knyttes til 

kvaliteten på tjenesten. Dette gjelder blant annet mangel på kvalifikasjonskrav, liten 

tidsressurs til rådgiving og veiledning, og en manglende satsing på e-veiledning. 

 

 Tilgjengelighet 

Lærlinger og voksne, med unntak av voksne med rett til opplæring etter opplæringslovas 

§ 4A-1 og § 4A-2, har ikke rett til rådgiving og karriereveiledning. Lærlinger kan få noe 

oppfølging gjennom oppfølgingstjenesten (OT), men det er ikke forskriftsfestet at 

karriereveiledningen er en del av OT. Karrieresentrene skal gi et tilbud til voksne, men det 

er store variasjoner i tilbudet som gis og målgruppene sentrene retter seg mot. I Norge er 

det dermed ingen ordninger som sikrer lærlinger og voksne over hele landet rådgiving og 

karriereveiledning. 

 

 

 

Forslag til forbedringer vil knyttes til følgende punkter:  
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 Øke fokuset på utvikling av karrierehåndteringsferdigheter og det livslange perspektivet 

Det er et behov for en felles forståelse for hvilke oppgaver rådgivingen og 

karriereveiledningen har. Tenkningen rundt rådgiving og karriereveiledning må vendes fra 

en tenkning der en ungdom eller veiledningssøkende skal få råd og informasjon til å ta det 

nærmest forestående valget, til et fokus på hvilken kompetanse det er viktig at personen 

utvikler for å kunne ta gode valg i et livslangt perspektiv. Rådgiving og 

karriereveiledningen må legge til rette for utvikling av generelle 

karrierehåndteringsferdigheter.  

 

 Utvikle en nasjonal strategisk plan for rådgiving og karriereveiledning 

Det er behov for en overordnet plan for utvikling eller nasjonal strategi for rådgiving- og 

karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Denne må inneholde læringsutbyttebeskrivelser 

for de som skal ta valg som rammer inn og setter de ulike innholdskomponentene og 

aktørenes rolle sammen i en helhet.  

 

 Innlemme voksne og lærlinger i retten til rådgiving og karriereveiledning  

Rådgiving og karriereveiledning må være for alle, også lærlinger og voksne. 

 

 

SRYs innspill til arbeidsgruppen: 

SRY er godt fornøyd med gruppens arbeid. Arbeidsgruppen bør vurdere om karriereveiledning om 

yrkesvalg kan legges utenfor skolen. Karrieresentrene har kjennskap og kunnskap om 

arbeidsmarkedets kompetansebehov, og det kan vurderes et sterkere skille mellom 

karriereveiledning og rådgivning. Samtidig er det viktig at det opprettholdes god kommunikasjon 

mellom skolene og karrieresentrene. 

 

Rådgivning er hele skolens ansvar i dag. Det finnes lite kunnskap om hvordan dette ansvaret 

ivaretas av skolen. Gruppa bør kartlegge hva som finnes av forskning på feltet. Det bør vurderes 

og løftes mer frem hva slags kompetanse rådgiveren må ha. Arbeidsgruppen bør henvise til 

OECDs skills strategy i sitt arbeid. 

 

Begrepet grunnopplæringen gjelder opplæring til og med videregående opplæring. Det er viktig at 

begrepet grunnopplæringen defineres i forhold til hvor i grunnopplæringen de ulike tiltakene skal 

iverksettes. Arbeidsgruppa bør også vurdere om de bør omtale hva elevene selv mener er viktig i 

rådgivning og karriereveiledning. 

 

SRY stilte også spørsmål om effekten av hospitering kan være et ledd i forbedring av skolens 

rådgivning. 

 

Vedtak: 

SRY gir sin tilslutning til at arbeidsgruppa jobber videre med en anbefaling som bygger på de 

punktene som skisseres ovenfor. 

 

 

 

4. Diskusjonssaker 

Poengkrav ved opptak til høyere utdanning 

Kunnskapsdepartementet orienterte om regelverket ved opptak til høyere utdanning. Dagens 

poengsystem gir ikke uttelling i form av tilleggspoeng for kandidater med bestått eller meget 

godt bestått karakter fra fag- og svenneprøven. 

 

SRY mener det bør vurderes om det bør gis tilleggspoeng for bestått/ meget godt bestått 

fagprøve for fagarbeidere som har tilegnet seg studiekompetanse. Det samme gjelder fagarbeider 
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som har gjennomført fagskole i tillegg til studiekompetanse. SRYs arbeidsgruppe for vurdering av 

arbeidet med Meld. St.20 innenfor prioriterte temaer med ansvar for Påbygg til studiekompetanse 

og veien videre mot høyere utdanning tar ovennevnte problemstilling inn i sitt arbeid. 

Vurdering av arbeidet med Meld. St.20 innenfor prioriterte temaer- Oppfølging sak 06-

03-14 

 Rekruttering 

 Kvalitet i fagopplæringen 

 Bedre arbeidslivsrelevans 

 Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere utdanning 

 

SRY behandlet i SRY-møte 22.5.2014 oppfølging av Meld. St.20. SRY besluttet at utvalgte 

prioriterte temaer skulle følges opp med diskusjonsnotat og innledninger fra SRYs medlemmer. 

Følgende medlemmer i SRY fikk i oppdrag å lage diskusjonsnotat og innlede til temaene: 

 Rekruttering 

Benjamin Skiaker Myrstad (EO), Turid Semb (FAD) og Astrid Sund 

(Utdanningsforbundet)  

 Kvalitet i fagopplæringen 

Carl Rønneberg (NHO), Kari Hoff Okstad (Spekter) og Trude Tinnlund 

(LO) 

 Bedre arbeidslivsrelevans 

                               Kristian Ilner (NHO) 

 Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere utdanning 

Inger Lise Blyverket (Virke) og Jorunn Teigen Leegaard (KS) 

Foreløpig notat om temaene rekruttering og påbygg til studiekompetanse og veien videre mot 

høyere utdanning ble lagt frem på møtet. De øvrige temaene behandles så snart arbeidsgruppene 

har ferdigstilt notat om temaene. 

 

Bedre arbeidslivsrelevans – Kristian Ilner la frem et diskusjonsnotat. En av indikatorene for 

god arbeidslivsrelevans er gjennomstrømning og antall læreplasser i faget. En viktig forutsetning 

for å skape relevans er samarbeidsarenaer mellom skole/utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.  

Næringsklynger skiller seg ut ved at de forener ulike tilbydere av utdanning og aktører med 

virksomhetene (Kongsberg, Raufoss, Sunnmøre, Nordland m.fl.). Her forenes fagutdanning og 

høyere utdanning gjennom y-veiløp og ulike fagutviklingsprogram, skreddersydd av bedriftene. 

Videregående skoler, fagskoler og høyskoler sees i sammenheng som tilbydere av kompetanse 

som arbeidslivet har behov for. 

Det bør vurderes mer responsive og mindre normative modeller for raskt å kunne endre fagene i 

forhold til fagenes utvikling.  

SRY mener notatet bør videreutvikles og at gruppen vurderer forslag til tiltak som går utover det 

som er foreslått i Meld. St.20. og fremmer dette for SRY i et nytt diskusjonsnotat. SRY vedtok 

også at Are Solli går inn som medlem i arbeidsgruppen. 

 

Påbygg til studiekompetanse og veien videre mot høyere utdanning- Inger Lise Blyverket 

la frem et diskusjonsnotat. I denne omgang ønsker gruppen innspill fra SRY slik at gruppen kan 

utvikle et best mulig diskusjonsnotat. Temaene som gruppen ønsker å utdype er: 



   Side 6 av 7 

 

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/ 

 

 Påbygg til studiekompetanse 

 Oppdatert oversikt over overgang til påbygg – med ønske om nyansering ut over 

utdanningsprogram 

 Oppdatert oversikt over gjennomføring og stryk – med ønske om å kunne se om 

enkelte elevgrupper sliter mer enn andre 

 Konsekvenser av varslete endringer i regelverk for påbygg 

 

 Veien videre til høyere utdanning 

 Høyere utdanning og fagskolenivå 

 Y- veien 

 

 Politiske og andre prosesser 

 

SRY sluttet seg til at arbeidsgruppen jobber videre med diskusjonsnotatet og de hovedpunktene 

som er fremlagt. Arbeidsgruppen meldte behov for hjelp fra sekretariatet til å fremskaffe en felles 

kunnskapsbase bestående av statistikk og forskning på feltet. Basert på kunnskapsbasen 

vurderer arbeidsgruppen forslag til tiltak som går utover det som er foreslått i Meld. St.20. og 

fremmed dette for SRY i et nytt diskusjonsnotat. 

 

Oppfølging av St. meld. 20 

 Tiltak 55 – Vekslingsmodeller – Erfaringer fra utprøvingene 

 

Sekretæren for SRY orienterte om fremdriften i utprøvingen av vekslingsmodeller. De seks 

fylkeskommunene som er med i utprøvingen av vekslingsmodeller innen helse- og oppvekstfag, 

Troms, Nordland, Hordaland, Oslo, Akershus og Hedmark, leverte innen 1. juli 2014 rapport for 

våren 2014.  

Direktoratets inntrykk er at utprøvingen går i henhold til planen, og at fylkene arbeider godt med 

planlegging, gjennomføring, evaluering og justering av de valgte modellene, at de på en god 

måte ivaretar elevenes rettigheter og at de samarbeider godt med involverte aktører. 

Utdanningsdirektoratet mottok søknader fra 11 fylkeskommuner som ønsket å delta i den 

utvidede utprøvingen av vekslingsmodeller med oppstart fra skoleåret 2014-2015. Det ble søkt 

om deltakelse innen alle utdanningsprogrammene i fag- og yrkesopplæringen og alle de faglige 

rådene har gitt sine uttalelser i søknadsbehandlingen. 

 

5. Eventuelt 

 

Leder i SRY orienterte kort om møte med Utdanningsdirektoratets ledelse. Møtet konkluderte 

med at SRY og Utdanningsdirektoratets ledelse møtes mer jevnlig, eksempelvis to ganger pr. år. 

Leder i SRY vil også ta initiativ til denne type møter med KDs administrative ledelse. 

 

Leder orienterte også om at han i løpet av oktober 2014 vil besøke alle organisasjonene i SRY for 

en samtale om saker og problemstillinger som den enkelte organisasjon har i forhold til SRY. 

Målet med initiativet er å skape et sterkt og slagkraftig SRY. Leder vil etter samtalene ta initiativ 

til en diskusjonssak om innspillene i SRY. 

 

Til slutt orienterte leder om fellesmøtemøte mellom SRY og de faglige rådene på Maarud Gård 27-

28. august. Møtet tok for seg det kommende arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen, og 

tilbakemeldingene fra møtet er svært positive. 
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Sekretæren for SRY orienterte om et tilleggsoppdrag knyttet til oppfølging av 

Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Oppgavene er «å initiere prosjekt/forsøk som styrker 

samarbeidet mellom skoleeier, skole og lokalt arbeidsliv». Utdanningsdirektoratet har utlyst 

søkbare prosjektmidler (10 mill. kroner) til ovennevnte. SRY ønsket å få søknadene om midlene 

oversendt for kommentar før behandling i Utdanningsdirektoratet. Flere av organisasjonene som 

er søkere er organisasjoner knyttet til SRYs medlemsorganisasjoner. Søknadene kan derfor ikke 

oversendes SRY for kommentarer da dette vil være i strid med forvaltningslovens bestemmelser 

om inhabilitet.   

 

6. Foreløpig dagsorden for neste SRY-møte  

 Rådgivning og karriereveiledning – SRYs arbeidsgruppe presenterer sin rapport 
 Orientering om utviklingen av utenlandske entrepriser og innleie av arbeidskraft i 

byggebransjen- Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 
 Det videre arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 
 Arbeidet med oppfølging av samfunnskontrakten 
 Informasjon om arbeidet med etablering av OK- Stat 

 
SRYs leder og nestleder fastsetter i fellesskap endelig dagsorden for møtet 29.10.2014. 

 

 

7. Evaluering av møtet 

SRY mener møtet var godt forberedt med gode saker og diskusjoner.  

 



SRY-møte 6 

2014 
 

 

Dato: 29.10.2014 

Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo 

  

SRY-sak 15-06-14 Tiltak for å bedre funksjonshemmedes 

mulighet for læreplass –Rådet for likeverdig 

utdanning (URLU) 

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY konstaterer at det gjennom NAV-

systemet og utdanningsmyndighetenes 

støtteordninger finnes mange ulike tiltak 

som støtter opp om at elever og lærlinger 

med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke 

kan gjennomføre utdanning. SRY anbefaler 

at Utdanningsdirektoratet sammen med 

partene i arbeidslivet profilerer og 

markedsfører støtteordningene og tiltakene 

slik at skoler og lærebedrifter blir bedre 

kjent med ordningene. 
 

Vedlegg 1. Saksunderlag til SRY og URLU om 

fagopplæring 

2. Tilskudd lærlinger og lærekandidater 

3. NAV-ordninger ved fagopplæring for 

personer med nedsatt funksjonsevne 

4. NAV-brosjyren Klar for jobb- unge 

med nedsatt funksjonsevne 

Bakgrunn for saken 
URLU tok 13.2.2014 initiativ overfor Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) om å se 

på forhold knyttet til frafall og mangelfull tilrettelegging i fag- og yrkesopplæringen for 

elever med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke. SRY var positive til å bidra til at flere 

elever med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke tas inn som lærlinger og 

lærekandidater i yrkesfaglige utdanningsprogram, men mente det måtte gjøres et 

forarbeid før saken kunne tas opp i et av deres rådsmøter. URLU fulgte opp svaret de fikk 

fra SRY gjennom en ny henvendelse til direktoratet 28.4.2014. 

 

URLU ba direktoratet om å utarbeide et saksunderlag som omhandler det regelverket 

som gjelder for fagopplæringen for elever med funksjonsnedsettelser og kronisk syke 

elever, herunder også folketrygdloven og annet regelverk innenfor NAVs virkeområde, 

samt aktuelle tiltak for at bedrifter kan rekruttere og gi praksisopplæring til flere elever 

fra disse gruppene, slik SRY ønsket. 

 

Vår saksbehandler: Stein Nørve/Aina Helen Bredesen  
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 00 

 
Vår dato: 
16.10.2014 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 



Iverksetting av tiltak – innspill fra SRY i arbeid med oppdragsbrev 6-14  
Utdanningsdirektoratet har mottatt oppdragsbrev 6-14 om økt gjennomføring i 

videregående opplæring. Oppdraget skal løses av Arbeids- og velferdsdirektoratet, 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.  

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere om det er bestemmelser i det 

regelverket som direktoratene forvalter som er eller kan hindre at utsatte barn og unge 

gjennomfører videregående opplæring. Gruppen skal bl.a. vurdere om regelverket er 

tilstrekkelig harmonisert og om det åpner for eller sikrer tilstrekkelig samhandling. Utkast 

til rapport fra gruppen skal foreligge innen 1.12.2014. 

 

Det er ønskelig at SRY kommer med innspill til de ulike tiltakene som er beskrevet i 

vedleggene.  

Forslag til vedtak 
SRY konstaterer at det gjennom NAV-systemet og utdanningsmyndighetenes 

støtteordninger finnes mange ulike tiltak som støtter opp om at elever og lærlinger med 

nedsatt funksjonsevne og kronisk syke kan gjennomføre utdanning. SRY anbefaler at 

Utdanningsdirektoratet sammen med partene i arbeidslivet profilerer og markedsfører 

støtteordningene og tiltakene. Dette for at skoler og lærebedrifter blir bedre kjent med 

ordningene. 

 



Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo 

Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, 0191 Oslo  

Britveien 4, 6411 Molde  

Parkgata 36, 2317 Hamar  

Telefon:   

+47 23 30 12 00 

Telefaks:   
+47 23 30 12 99 

 

E-post:   

post@utdanningsdirektoratet.no 

Internett:   
www.utdanningsdirektoratet.no 

 

Bankgiro:   

7694 05 10879 

Org.nr.:   
NO 970 018 131 MVA 

 

 

 

 

Vår saksbehandler: Stein Nørve 
Direkte tlf: 23 30 27 40 
E-post: stein.norve@utdanningsdirektoratet.no 

 
Vår dato:  
14.10.2014 
 
Deres dato: 
 

 
Vår referanse:    
2014/116 
 
Deres referanse:  
 

 

  

Utdanningsdirektoratets  

råd for likeverdig utdanning (URLU), 

v/ leder Inger Andersen Kise 

 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), 

v/ leder Rolf Jørn Karlsen 

 

  

 

 

 

 

UTREDNING AV REGELVERK OG TILTAK FOR AT BEDRIFTER LETTERE KAN REKRUTTERE 

INN ELEVER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER OG KRONISK SYKE I FAGOPPLÆRINGEN 

 
URLU tok 13.2.2014 initiativ overfor SRY om å se på forhold knyttet til frafall og mangelfull 

tilrettelegging i fag- og yrkesopplæringen for elever med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke. 

SRY var positive til å bidra til at flere elever med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke tas inn 

som lærlinger og lærekandidater i yrkesfaglige utdanningsprogram, men mente det måtte gjøres 

et forarbeid før saken kunne tas opp i et av deres rådsmøter.  

 

URLU fulgte opp svaret de fikk fra SRY gjennom en ny henvendelse til direktoratet 28.4.2014.  

URLU ba direktoratet om å utarbeide et saksunderlag som omhandler det regelverket som gjelder 

for fagopplæringen for elever med funksjonsnedsettelser og kronisk syke elever, herunder også 

folketrygdloven og annet regelverk innenfor NAVs virkeområde, samt aktuelle tiltak for at 

bedrifter kan rekruttere og gi praksisopplæring til flere elever fra disse gruppene, slik SRY ønsket. 

 

URLU har i henvendelsen bedt direktoratet beskrive:  

 

 Regelverket som gjelder for fagopplæringen for elever med funksjons-

nedsettelser og kronisk syke elever, herunder folketrygdloven og annet regelverk 

innenfor NAVs virkeområde 

 

Vi vil her vise til oppdragsbrev 6-14 om økt gjennomføring i videregående opplæring (mer om 

oppdragsbrevet under kulepunktet Konkrete tiltak…). Oppdraget skal løses av Arbeids- og 

velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal 

vurdere om det er bestemmelser i det regelverket som direktoratene forvalter som er eller kan 

hindre at utsatte barn og unge gjennomfører videregående opplæring. Gruppen skal bl.a. vurdere 

om regelverket er tilstrekkelig harmonisert og om det åpner for eller sikrer tilstrekkelig 

samhandling. Utkast til rapport fra gruppen skal foreligge innen 1.12.2014.  

 

Et av de temaene gruppen skal se nærmere på er utfordringer knyttet til overgang mellom skole 

og bedrift, herunder at mangel på læreplasser rammer utsatte unge som f.eks. kan ha behov for 

særskilte tilrettelegginger. Innspillene fra URLU er derfor videresendt til denne arbeidsgruppen.  

 

Når det gjelder folketrygdloven og annet regelverk innenfor NAVs virkeområde viser vi til notat 

datert 9.10.2014 fra NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet (vedlegg 2). 
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 Tiltak som kan være aktuelle for at bedrifter kan rekruttere og gi 

praksisopplæring til flere elever fra disse gruppene 

 

Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv 

Direktoratet sendte ut invitasjon til alle fylker og arbeidslivets parter 30. juni 2014 til å søke om 

midler til samarbeidsprosjekter mellom skole, skoleeier og arbeidsliv. Søknadsfristen var  

7. oktober og søknadene blir behandlet etter fristens utløp.  

Tildeling av prosjektmidler til lokale tiltak skal forutsette aktiv involvering av både skoleeier og 

arbeidslivet. Aktivitetene skal bidra til: 
 

• å skape varige samarbeidsarenaer/prosesser mellom skole, skoleeier og lokalt arbeidsliv 

• mer velfungerende dimensjoneringsprosesser  

• flere læreplasser og til at bedriftene i større grad blir brukt som læringsarena  

 

Direktoratet valgte å sende invitasjonsbrev til alle fylkeskommunene og de arbeidstaker- og 

arbeidsgiverorganisasjoner som er en del av Samfunnskontrakt for flere læreplasser.  

I utlysningen ble det blant annet presisert at tildeling av midler forutsetter at prosjektene 

involverer både skole/skoleeier og arbeidsliv og at det derfor ikke er mulig å søke om 

prosjektmidler uten å ha inngått en avtale med en eller flere samarbeidspartnere. Dette ble 

eksemplifisert ved fylkeskommuner, partene i arbeidslivet (både hovedorganisasjon og 

lokalavdelinger), videregående skole, bedrifter og virksomheter og opplæringskontor. 

 

Prosjekter som har elever med funksjonsnedsettelser kan tildeles midler gjennom denne 

utlysningen, men det forutsettes at prosjektet bidra til en eller flere av de tre aktivitetene (varige 

samarbeidsarenaer, velfungerende dimensjonering og flere læreplasser), samt at prosjektet 

involverer både skolesiden og arbeidslivet. Tiltaket er i første omgang rettet mot at elevene skal 

ha en læreplass og bedre kontakt med arbeidslivet.  

 

Direktoratet tar sikte på å gi en tilbakemelding på søknadene innen utgangen av oktober. 

Vi har per i dag ikke oversikt over alle søkere, og kan foreløpig ikke svare på om vi har mottatt 

søknader om tiltak som har fokus på elever med funksjonsnedsettelser. 

 
 

 Konkrete tiltak som er satt i gang, drøftet eller planlagt igangsatt, for å få flere 

elever med behov for særlig tilrettelegging i fag- og yrkesopplæringen gjennom 

opplæringen, inn i de ulike læreforhold og ut i arbeid 

 

Unge med nedsatt funksjonsevne som ønsker yrkesfaglig utdanning følger ordinært 

opplæringsløp, som i de fleste fag avsluttes med læretid i lærebedrift og fagprøve. Lærebedrifter 

som tar inn lærlinger med nedsatt funksjonsevne kan søke om særskilt tilskudd som skal bidra til 

bedre tilrettelegging. Dersom det ikke er mulig å skaffe læreplass til søkere med nedsatt 

funksjonsevne, har man rett på alternativ opplæring i skole. 

 

Alle elever, lærlinger og lærekandidater har rett til individuell vurdering. Denne retten innebærer 

en rett til underveisvurdering, sluttvurdering og til å få opplæringen dokumentert gjennom 

vitnemål, fag- eller svennebrev eller kompetansebevis. Elever og privatister som har behov for 

særskilt tilrettelegging av eksamen kan få forholdene lagt til rette. 

 

Tilskuddsordning til opplæring av lærlinger/lærekandidater med særskilte behov  

Utdanningsdirektoratet tok over forvaltningen av denne tilskuddsordningen i 2007. Mottakere av 

dette tilskuddet er lærebedrifter og det er fylkeskommunen som formidler tilskuddet. Målet med 

tilskuddsordningen er å stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger/lærekandidater med særskilte 

behov en mulighet til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. Intensjonen er at 

ungdommen lettere skal komme ut i det ordinære arbeidslivet. Tilskuddsordningen skal bidra til å 

dekke kostnader knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater med særskilte behov. 

Målgruppen for denne ordningen er de under 25 år som oppfyller et av tre kriterier. Et relevant 

kriterium i denne sammenhengen er lærlinger/lærekandidater som ikke har eller ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.  
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Fra 2007 og frem til i dag har det vært en stor økning i antall søknader, og bevilgningsnivået for 

tilskudds-posten har økt flere ganger. I 2013 kom det inn 551 søknader. Totalt timetall for alle 

søknadene ville utløst tilskudd på kr 47 170 180.  I 2013 var det bevilget kr 37 486 000, og 

tilskuddet ble avkortet med 21 prosent (i 2012 og 2013 ble tilskuddet avkortet med hhv 27 og  

21 prosent). I 2014 er det bevilget 48 798 mill. kroner, mens regjeringen nylig i Statsbudsjettet 

for 2015 har foreslått at det skal bevilges 50 408 000 mill. kroner til denne tilskuddsordningen. 

 

Etter at beregningsregelen ble endret er lærebedriftene nå garantert utbetaling så lenge vilkårene 

for tilskudd er oppfylt. Lærebedriften kan få tilskudd på maksimum 6 klokketimer per uke i 47 uker. 

Lærebedriftene vet ikke størrelsen på tilskuddet (tilskuddssatsen per klokketime), men vet at de får 

tilskudd. På denne måten har forutsigbarheten økt sett i forhold til hvordan tilskuddsordningen var 

lagt opp tidligere.    

 

Lærlinger og lærekandidater som faller innenfor denne ordningen har svært høy gjennomførings-

grad. Frafallsprosenten er svært liten og viser at tilskuddsordningen fungerer etter sin hensikt. 

(For mer informasjon om denne tilskuddsordningen, se vedlegg 1). 

 

Lærekandidater  

Unge med nedsatt funksjonsevne kan benytte seg av lærekandidatordningen. Lærekandidater får 

opplæring etter individuell læreplan mot et utvalg av kompetansemål. Lærekandidater har inngått 

opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøven,  

jf. opplæringsloven § 4-1.  

 

Vg3 i skole 

Søkere uten læreplass har rett til Vg3 i skole etter opplæringsloven § 3-3 dersom det ikke er 

mulig å formidle til læreplasser. Det varierer hvordan fylkeskommunene tilrettelegger for Vg3 i 

skole. Enkelte fylkeskommuner gir et slikt tilbud i samarbeid med nabofylker om kjøp av skole. 

Enkelte fylkeskommuner organiserer Vg3 i skole som en kombinasjon av opplæring i skole og 

opplæring i arbeidslivet. 

 

Som en forpliktelse gjennom Samfunnskontrakten for flere læreplasser følger statlige 

myndigheter opp SRYs anbefaling om utprøvinger med alternativer til Vg3 for de elever som ikke 

får lærekontrakt. Direktoratet inviterte fylkeskommunene til å delta i en utprøving i en toårs 

periode, med oppstart skoleåret 2013/2014. Fem fylkeskommuner deltar i utprøvingen: 

Akershus, Nord-Trøndelag, Telemark, Troms og Østfold. Utprøvingen er ment å bidra til et 

forsterket Vg3-tilbud med minst et halvt års ekstra tid.  Opplæringen skal utvikles i nært 

samarbeid mellom videregående skoler og lokalt arbeidsliv, slik at avlagt prøve til fag- eller 

svennebrev blir anerkjent i samme grad som opplæring i ordinær virksomhet.  

Fylkeskommunene som deltar i utprøvingen får dekket et halvt års ekstra tilskudd per elev i 

utprøvingsperioden, dvs. ca 70.000 kr, samt 200.000 kr i oppstartmidler. Ved prosjektstart var 

rammen for antall elever det gis tilskudd til 215 totalt.  

Det er igangsatt en kartlegging som både inkluderer vurderinger av utprøvingen, men også 

årsakene og bakgrunnen for at elever ikke får læreplass, samt hvordan fylkeskommunene som 

ikke deltar i utprøvingen organiserer Vg3 i skole. FAFO har fått oppdraget. Første delrapport 

kommer 1. oktober 2014. Sluttrapporten skal foreligge 15. oktober 2015. 

 

Utprøvingen med alternativer på Vg3-nivå for de som ikke får læreplass omtales også i Meld. St. 

20 På rett vei, og inngår som et av meldingens tiltak.  

 

Modeller for kvalifisering til læreplass og til Vg3 påbygg 

I forbindelse med oppfølgingen av Meld St. 20 er det igangsatt en utprøving med modeller for 

kvalifisering mellom det andre og det tredje året i videregående opplæring for elever som ikke får 

læreplass eller som ikke har forutsetninger for å gjennomføre Vg3 påbygging (tiltak 39).   

Det er utviklet fire modeller; to modeller for å forbedre overgangen til Vg3 påbygg, og to 

modeller for å forbedre overgangen til læreplass. De to modellene for å bedre overgangen til 

læreplass er kurs av ulik lengde med fokus på blant annet motivasjon og arbeidslivskompetanse. 

De to modellene for å forbedre overgangen til Vg3 påbygg dreier seg i stor grad om 

komplimentering av fag.  



 

  Side 4 av 7 

    

 

Utprøvingen gjelder i første omgang skoleåret 2014/2015. Det har vært utlyst midler som 

fylkeskommunene har søkt på for å prøve ut modellene. 18 av 19 fylkeskommuner deltar i 

utprøvingen, som skal evalueres av FAFO. En sluttrapport vil foreligge september 2015. 

 

Praksisbrev 

På bakgrunn av GIVO-utvalgets arbeid ble det i Meld.st. 16 (2006-2007) Og ingen stod igjen, 

tidlig innsats for livslang læring foreslått å prøve ut opplæringsordninger for lavere kompetanse-

oppnåelse. Forslaget ble fulgt opp med utprøving av praksisbrevordninger, med oppstart i 2008.  

 

Forsøksprosjektet med praksisbrev tilrettelegger for et praktisk opplæringsløp med stort innslag 

av opplæring i bedrift. Opplæringen foregår over to år, baseres på et mindre utvalg 

kompetansemål fra de ordinære læreplanene for programfag, kombinert med opplæring i 

fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Lærebedrifter som tar inn praksisbrevkandidater 

får basistilskudd I for begge årene. Hvis fylkeskommunen tar ansvar for deler av opplæringen blir 

tilskuddet tilsvarende avkortet. NIFU evaluerte utprøvingen i perioden 2008-2011, men enkelte 

utprøvinger pågår fortsatt. 

 

I Meld.St.20 (2012-13) På rett vei, er det foreslått å forskriftsfeste læreplanene for praksisbrevet, 

innføre en fylkeskommunal plikt til å tilby praksisbrev som et ordinært tilbud innenfor 

tilbudsstrukturen, og etablere praksisbrev innenfor flere fagområder i samarbeid med partene i 

arbeidslivet. Som et ledd i oppfølgingen av meldingen er det nedsatt en arbeidsgruppe med KD 

og Udir, med oppgave om å behandle og komme med konkrete forslag til løsninger for 

videreføringen av praksisbrevet, samt levere en anbefaling til politisk ledelse i 2014. 

 

I forbindelse med en sannsynlig videreføring av ordningen, er et av spørsmålene hvem 

målgruppen for tiltaket skal være. I forsøkene har målgruppen vært elever med dårlige resultater 

og høyt fravær fra grunnskolen, som har stått i fare for å falle fra, men som man har antatt ville 

kunne oppnå kompetansemålene ved en mer praktisk motiverende opplæring. Det har imidlertid 

vært noe ulik praksis blant forsøksfylkene når det gjelder hvilke elever som har blitt tilbudt 

deltakelse.  

 

Elever med funksjonshemninger har ikke vært en særskilt målgruppe for praksisbrevet. NIFUs 

evaluering av praksisbrevordningen viser imidlertid at det er noen elever med fysisk handikapp 

som har vært tatt opp i denne ordningen (side 34). NIFU rapporter også at skolevanskene til 

enkelte av kandidatene primært var knyttet til forhold som praksisbrevordningen i seg selv ikke 

er så egnet til å gjøre noe med. Enkelte hadde helsemessige problemer som vanskelig lot seg 

forene med til dels tungt fysisk arbeid.  

 

Kompetanseheving 

Som del av strategien Kompetanse for kvalitet kan lærere delta på ordinær videreutdanning i 

spesialpedagogikk og samtidig få dekket vikarutgifter og eventuell studieavgift.  

Utdanningsdirektoratet koordinerer også en betydelig satsing på etter- og videreutdanning og 

lederutdanning for ansatte i PPT, der hovedformålet er å styrke ansattes kompetanse og bidra til 

økt fokus på systemrettet arbeid i PPT. Ut over dette er det ikke planlagt eller igangsatt 

kompetansehevingstiltak for skoler og bedrifter som kan bidra til bedre tilrettelegging av en 

fagopplæring for disse elevgruppene. 

 

Oppdrag 6-14: Samarbeid om bedre gjennomføring av vgo for utsatte barn og unge 

Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 

Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ble i mars 2014 i oppdragsbrev 6-14 

bedt om å etablere et samarbeid om utsatte barn og unge med mål om at flere skal lykkes i skolen 

og fullføre videregående opplæring. Direktoratene skal sammen foreslå tiltak for å bedre 

samarbeidet om og oppfølgingen av utsatte barn og unge. Utdanningsdirektoratet ble gitt ansvar 

for å koordinere arbeidet. Frister for tilbakemelding er 1. oktober 2014 og 15. januar 2015. 

 

Dette oppdraget handler om å få til et forpliktende samarbeid mellom fem direktorater, med sikte 

på bedre gjennomføring av videregående opplæring for utsatte barn og unge. Forslagene fra 

URLU er relevante for arbeidet, men arbeidet med dette oppdraget er så langt ikke på et så 

konkret nivå, som henvendelsen fra URLU ligger.  

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Vellykket-forsok-med-praksisbrev/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Vellykket-forsok-med-praksisbrev/
http://www.udir.no/Upload/skoleutvikling/5/Kompetanse%20for%20kvalitet.pdf
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Det er så langt brukt tid på å etablere en felles oppdragsforståelse mellom direktoratene, og noen 

felles grunnleggende premisser. Et slikt premiss er som følger: «Gode tjenestetilbud, tidlig 

innsats og tilpasset opplæring skal gjelde for alle, og skal i mange tilfeller være tilstrekkelig for å 

inkludere et flertall av barn og unge. Noen barn og unge trenger oppfølging og behandling. Det er 

viktig at slike tilbud er tilgjengelige og at de er av god kvalitet og at de virker sammen på gode 

måter. Ikke minst er det viktig at oppfølging og behandling støtter opp om deltakelsen på de 

primære arenaene, særlig skolen, og ikke bidrar til ytterligere segregering». Det er imidlertid et 

stykke arbeid igjen, før konkretisering av disse ambisjonene.  

 

Vi har kommet fram til noen forslag til felles satsingsforslag og felles anbefalinger. URLUs 

henvendelse er særlig relevant i forbindelse med satsing på Kompetanseutvikling for 

praksisforbedring. Dette forslaget skal drøftes med departementene i midten av oktober. Hvis 

dette satsingsforslaget går videre, vil det være relevant å se URLU sine innspill i relasjon til dette 

arbeidet. Men også her er det altså et stykke fram.  

 

Arbeidsgruppa på tvers av direktoratene, som jobber med Oppdrag 6-14 skal ha et rådslag med 

relevante brukerorganisasjoner i oktober/november. Formålet med rådslaget er å få innspill og 

råd på tiltak fra personer/representanter og foreninger som har relevant kunnskap og erfaring 

med ungdom som faller fra eller står i fare for å falle fra i videregående opplæring.  

Utdanningsdirektoratet har spilt inn at URLU kan inviteres til å delta her. 

 

 Direktoratet bes ta kontakt med NAV vedrørende deres regelverksforståelse og 

arbeid mot elever og bedrifter  

 

Utdanningsdirektoratet har vært i kontakt med NAV Arbeids- og velferdsdirektorat omkring de 

forhold som rådene ønsker informasjon om. Vedlagt ligger et notat (se vedlegg 2) og en brosjyre 

direktoratet har mottatt fra derfra som svar på vår henvendelse (vedlagt).  

 

 Samarbeidstiltak mellom opplæringssektoren og NAV som skal bistå bedriftene i 

deres praksisopplæring, og underlette overgangen for disse elevgruppene til 

arbeidslivet 

 

Lokale samarbeidstiltak 

Det er inngått avtaler og igangsatt ulike samarbeidstiltak mellom opplæringssektoren og NAV på 

fylkes- og skolenivå. Noen eksempler på dette er: 
 

 Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland inngikk høsten 2013 samarbeidsavtalen 

Oppfølging av ungdom med lovfesta rette til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og 

opplæring.  
 

 I Oslo ble det i fjor inngått en avtale mellom skolene, bydelene og NAV-kontorene om en 

egen Oslostandard for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring med en 

minstestandard for hvilke forpliktelser som ligger til skolene, bydelene og NAV-kontorene i 

oppfølgingen av ungdom som står i fare for å falle ut av videregående skole eller har falt ut.   
 

 I Hedmark ble det i 2012 inngått samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og NAV 

Hedmark. Målsetningen er å etablere et samarbeid som bidrar til å få flere ungdommer og 

voksne til å fullføre videregående opplæring og øke deltakelsen i arbeidslivet. Det er også  

inngått fem delavtaler knyttet til kompetanseutvikling. To av disse delavtalene går på 

henholdsvis oppfølging av ungdom som er i oppfølgingstjenestens målgruppe og ungdom i 

lærekandidatordningen og lærekandidater med behov for tilrettelegging. 
 

 I utviklingsarbeidet NAV-veiledere i videregående skoler er målet å forebygge frafall fra 

videregående opplæring ved å gi ungdommene helhetlig og tett individuell oppfølging basert 

på ungdommens behov. NAV-veilederne skal arbeide ved de videregående skolene i Tromsø, 

Stavanger, Oslo og Jessheim fire dager i uken. NAV-veiledernes arbeid skal være en integrert 

del av skolenes helhetlige oppfølging av elevene, samtidig som NAV-veilederne forvalter alle 

NAVs tiltak og virkemidler. Målet er både å gi tett individuell helhetlig oppfølging til 

ungdommene samt å bedre samarbeidet mellom NAV-kontoret og de videregående skolene. 

Det er utarbeidet råd om hvordan en kan starte opp med NAV-veileder på en stor yrkesfaglig 

skole som har mye frafall fra videregående opplæring og opphoping av levekårsproblemer. 

http://www.hordaland.no/Global/opplering/OT%20PPT/NAV-avtale2013.pdf
http://www.hordaland.no/Global/opplering/OT%20PPT/NAV-avtale2013.pdf
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20(UDE)/Internett%20(UDE)/EFP/OT/Oslostandard%20juni%202014.pdf
https://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Nyheter/NAV-Hedmark-og-Hedmark-fylkeskommune-skrev-under-samarbeidsavtale
https://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Nyheter/NAV-Hedmark-og-Hedmark-fylkeskommune-skrev-under-samarbeidsavtale
http://www.hedmark.org/Media/Files/Delavtale-2-Samarbeidsavtale-om-oppfoelging-av-ungdom-i-oppfoelgingstjenestens-maalgruppe3
http://www.hedmark.org/Media/Files/Delavtale-3-Samarbeidsavtale-om-ungdom-i-laerekandidatordningen-og-laerlinger-med-behov-for-tilrettelegging3
http://www.hedmark.org/Media/Files/Delavtale-3-Samarbeidsavtale-om-ungdom-i-laerekandidatordningen-og-laerlinger-med-behov-for-tilrettelegging3
https://www.nav.no/NAV-veiledere+i+videreg%C3%A5ende+skole.357507.cms
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/Hvordan+starte+opp+med+NAV-veileder+i+videreg%C3%A5ende+skole%3F.388019.cms
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/Hvordan+starte+opp+med+NAV-veileder+i+videreg%C3%A5ende+skole%3F.388019.cms
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Statped 

Utdanningsdirektoratet har kontaktet Statped for å få en orientering om hva virksomheten foretar 

seg eller planlegger av tiltak som bidrar til å bedre rekruttering og gjennomføring i fagopplæringen 

for elever som innbefatter deres målgrupper, og om Statped har samarbeid med NAV om 

overganger mellom fagopplæring og bedrift. I svaret vi mottok 8.10.2014 framgår det at: 
 

«Statped bistår kommuner og fylkeskommuner slik at det kan oppfylle sine forpliktelser 

gjennom lov og forskrift. Vi vil selvsagt bistå også for deltakere i fagopplæring eller i 

overgangen mellom skole og lærlingeplass/bedrift, hvis dette etterspørres. 
 

Vi gjennomfører imidlertid ingen spesifikke tiltak rettet mot unge med funksjonsnedsettelser 

som fagarbeidere. Vårt samarbeid og planer sammen med NAV tilrettelegging og hjelpemidler 

har heller ikke konkret omfattet slike tiltak. 
 

I forbindelse med denne henvendelsen har vi gjennomgått styringsdokumentene, bl.a Meld St 

18 og tildelingsbrevet fra Utdanningsdirektoratet for 2014 og konstaterer at denne 

problemstillingen ikke er vurdert i dem. Vi vurderer at arbeid knyttet til rekruttering til 

fagopplæring ikke er en del av vårt mandat.». 

 

Utdanningsdirektoratet tar svaret fra Statped til etterretning og vi vil forsøke å følge opp denne 

saken i arbeidet med oppdragsbrev 06-14 fra KD (Samarbeid om økt gjennomføring i videregående 

opplæring). Vi vil videre vurdere å følge opp saken gjennom tildelingsbrevet til Statped for 2015, 

og vil senere komme tilbake til rådet med en orientering om status i dette arbeidet. 
 

Ny GIV og videre arbeid 

Kunnskapsdepartementet inviterte høsten 2010 alle fylkeskommuner og Oslo kommune til å delta 

i partnerskapet Ny GIV – Gjennomføring i videregående opplæring. Alle kommuner, 

fylkeskommuner og NAV, ble invitert til å etablere et forpliktende samarbeid for å øke 

gjennomføringen i videregående opplæring.  

 

Ett av tre prosjekter var Oppfølgingsprosjektet – et forsterket samarbeid mellom oppfølgings-

tjenesten, videregående skoler, kommunale tjenester og NAV om ungdom som står utenfor skole 

og arbeid slik at disse motiveres tilbake til videregående opplæring eller til arbeid.  

 

Ny GIV-prosjektet er nå avsluttet, men regjeringen besluttet i oktober 2014 at samarbeidet med 

fylkeskommunene skal videreføres som Program for bedre gjennomføring i videregående 

opplæring. Målet for programmet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring, gjennom å 

utvikle, formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom 

som har falt ut. Målgruppen er både elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående 

opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor opplæring og arbeid. Det er 

identifisert kritiske overganger der det er særlig viktig å sette inn tiltak. Programmet skal 

inneholde både nasjonale, regionale og lokale tiltak, og forskning vil være et vesentlig element i 

det videre arbeidet for å identifisere hvilke tiltak som har effekt. Det etableres også et nasjonalt 

nettverk med representanter fra alle fylkeskommunene som bygger videre på de to nettverkene 

"overgangsprosjektet" og "gjennomføringsprosjektet" i tidligere Ny GIV. 

 

Stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap 

Det pågår et arbeid med en kommende stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap. 

Dagens utdanningssystem har en stor del av ansvaret for at mange faller utenfor arbeidslivet.  

I dag vil en betydelig andel av elevene kunne oppleve at de går ut av skolen uten nødvendige 

verktøy. Om man ikke kan lese, skrive eller regne særlig godt kan veien inn i arbeidslivet bli lang – 

og veien ut kan bli tilsvarende kort. Målet må være at alle som kan, får bidra i størst mulig grad,  

i stedet for å henvises til et liv utenfor arbeidslivet. De som går ut av grunnskolen uten det faglige 

grunnlaget på plass, faller ofte ut i løpet av det videregående opplæringsløpet. Utenforskapet 

starter ofte med at skolen, motivasjonen eller helsen svikter. Mange av disse ender opp på NAV. 

Frafallselever har en dramatisk høyere risiko for å havne utenfor arbeidslivet, og denne gruppen er 

overrepresentert i alle NAVs statistikker. 

 

http://www.statped.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2024/Livslang-laring-og-utenforskap.html?id=757397
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Svake grunnleggende ferdigheter og lav kompetanse gir økt risiko for å falle ut av utdanning og 

arbeid, eller for å ikke komme inn i arbeid. Tilfredsstillende grunnleggende ferdigheter og 

nødvendig kompetanse er nøkkelfaktorer for en langvarig tilknytning til arbeidslivet. I regjeringens 

politiske plattform er det annonsert flere tiltak på KD, ASD og BLDs områder for å styrke 

mulighetene for varig og stabil tilknytning til arbeidslivet gjennom kvalifisering og tilrettelegging 

for personer i risikosonen. Dette er bakgrunnen for at regjeringen vil legge frem 

stortingsmeldingen høsten 2015. Meldingen skal ha som hovedmål å sikre at den enkelte skal ha 

kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for en stabil og varig 

tilknytning til arbeidslivet. 

 

Stortingsmeldingen vil omfatte voksne i gruppene URLU nevner i sin henvendelse til 

Utdanningsdirektoratet. Meldingsteksten vil bli skrevet i løpet av våren 2015, mens meldingen vil 

bli lagt frem høsten 2015.  

 

Direktoratet vil tilslutt vise til arbeid med Samfunnskontrakten for flere læreplasser og tiltak 63  

i Meld St. 20 Kartlegge utstyrssituasjonen i videregående opplæring, for å sikre kvalitet i opplæringen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Jorunn Holen 

Avdelingsdirektør Stein Nørve 

 Rådssekretær for URLU 

 

 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Vgo/Samfunnskontrakt_for_flere_laereplasser_2012_2015.pdf
http://www.regjeringen.no/templates/Underside.aspx?id=717432&epslanguage=NO-NY


Vedlegg 1 

 

 

Kap. 225 post 70 - Tilskudd til opplæring av lærlinger/lærekandidater 

med særskilte behov:  

Mål for ordningen: 

 
Målet med denne tilskuddsordningen er å stimulere lærebedrifter til å gi 

lærlinger/lærekandidater med særskilte behov en mulighet til å oppnå en 
fagutdanning eller deler av en fagutdanning. Intensjonen er at ungdommen 
lettere skal komme ut i det ordinære arbeidslivet.  

 
Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kostnader knyttet til opplæring av 

lærlinger/lærekandidater med særskilte behov.  
 
Målgruppe:  

 
Tilskuddsordningen er for de som er under 25 år.  

 
I målgruppa er:  

 Lærlinger/lærekandidater med særskilte behov. Med særskilte behov 

mener vi lærlinger/lærekandidater som ikke har eller ikke kan få 
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 

 Lærlinger/lærekandidater med kort botid i landet og som har svake 
norskferdigheter.  Med kort botid i landet mener vi inntil 6 års botid i 
Norge ved søknad om tilskudd. 

 Kandidater som frem til nå har vært innenfor forsøksordningen med 
praksisbrev. 

 
Søknadsfrist: 
 

Søknadsfrist er 1. oktober.  
 

Fylkeskommunen skal videreformidle søknad fra lærebedrift innenfor fastsatt 
søknadsfristen. Fylkeskommunen skal benytte elektronisk søknadsskjema.  
 

Informasjon om ordningen og gjeldende regelverk: 
 

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt og bevilges over kapittel 225 post 70 i 
statsbudsjettet. Tilskudd etter denne ordningen er ingen rettighet, men et 
søknadsbasert tilbud innenfor gitte økonomiske rammer.  

 
Utdanningsdirektoratet tok over forvaltningen av denne tilskuddsordningen i 

2007. På dette tidspunktet var bevillingen 7 988 mill. kroner. Fra 2007 og frem 
til i dag har det vært en stor økning i antall søknader, og bevilgningsnivået for 

tilskuddsposten har økt flere ganger.  I 2014 er det bevilget 48 798 mill. kroner.  
 
Det kan gis tilskudd til ekstra personellressurs. Tilskuddet gis i tillegg til det 

ordinære basistilskuddet, som ligger i rammetilskuddet til fylkeskommunene. En 
eventuell ytelse fra NAV eller andre samarbeidspartnere er ikke til hinder for at 

en lærling/lærekandidat med særskilte behov kan få tilskudd etter denne 
ordningen.   



 

 
 

 
 
Endret beregningsregel 

For å øke forutsigbarheten til fylkeskommunene/lærebedriftene, og for å sikre en 
likeverdig behandling av alle søkerne, er det gjort endringer i retningslinjene. Fra 

1.1.2011 ble det innført en søknadsfrist, og beregningsregelen ble endret slik at 
totalt antall omsøkte timer ble tilpasset gitt bevilgningsnivå. Denne omleggingen 
førte først og fremst til at alle søkerne som fyller vilkårene for tilskudd, utløser 

tilskudd. 
 

Endret definisjon av «særskilte behov» 
Begrepet særskilte behov ble tidligere definert som «manglende evne til å få 
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet». I 2011 ble 

fortolkningen av begrepet særskilte behov utvidet, slik at flere 
lærlinger/lærekandidater kom innunder ordningen. I gjeldende retningslinjer er 

begrepet definert som «lærling/lærekandidat som ikke har eller ikke kan få 
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet».  

 
Frafall 
Lærebedrifter som mottar tilskudd etter denne ordningen skal rapportere på 

bruken av tilskuddet etter endt tilskuddsperiode. I tillegg skal de oppgi resultat 
av avsluttende praktisk opplæring/avsluttende prøve etter endt læretid. 

Informasjon fra rapportene viser at tilskuddet har vært helt avgjørende for at 
lærebedriften har kunnet ta på seg opplæringen av lærlingen/lærekandidaten 
med særskilte behov. Videre viser rapporteringen at gjennomføringsgraden er 

svært høy og de fleste avslutter læretiden med bestått kompetanseprøve/ 
fagprøve. Få lærebedrifter rapporterer om avbrudd før læretiden er utgått. 

Utdanningsdirektoratet orienterer om resultatet av ordningen i sin rapportering 
til Kunnskapsdepartementet. 
 

Utvidelse av målgruppe, endret beregningsregel og endret fortolkning av 
begrepet «særskilte behov» i denne tilskuddsordningen, er tiltak som har gitt en 

lærling/lærekandidat med særskilte behov økte muligheter til å komme inn i 
arbeidslivet. Lærlinger og lærekandidater som faller innenfor denne ordningen 
har svært høy gjennomføringsgrad. Frafallsprosenten er svært liten og viser at 

tilskuddsordningen fungerer etter sin hensikt.  



Vedlegg 2 
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Informasjon fra AV-dir og NAV om regelverk, økonomiske støtteordninger 

og tiltak for at bedrifter lettere kan rekruttere elever med 

funksjonsnedsettelser eller kronisk syke elever inn i fagopplæringen.  

 
Det vises til epost fra Utdanningsdirektoratet 26.09.2014 med forespørsel om informasjon om 

NAVs ordninger som saksgrunnlag til utredning om fagopplæring for elever med nedsatt 

funksjonsevne og kronisk syke elever. 

 

Hovedsakelig vil vi vise til NAVs jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Jobbstrategien er en målrettet innsats fra regjeringen for å få flere i jobb og færre på stønad. 

Personer under 30 år med behov for arbeidsrettet bistand for å komme i jobb er 

hovedmålgruppe for satsingen. Overgangen mellom utdanning og arbeid er høyt prioritert. 

Jobbstrategien omfatter unge med alle typer funksjonsnedsettelser. 

 

Vedlagt i epost er elektronisk utgave av brosjyren «Klar for jobb – Unge med nedsatt 

funksjonsevne» som presenterer Jobbstrategien. Det vises også til nav.no for utdypende 

informasjon om jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Inkluderende+arbeidsliv/Jobbstrategi+for+personer+med+ned

satt+funksjonsevne 

 

Mulige støtteordninger og virkemidler fra NAV: 

 

 Tilretteleggingsgaranti: 

En tilretteleggingsgaranti skal gi en trygghet for at personer med redusert 

funksjonsevne får nødvendig bistand frem til arbeid og i arbeidssituasjonen. Garantien 

kan omfatte bruker og eventuell arbeidsgiver og all veiledning og virkemidler gitt av 

NAV, fra tekniske hjelpemidler og veiledning til tiltak og oppfølging av bruker og 

arbeidsgiver.  

https://www.nav.no/no/Bedrift/Inkluderende+arbeidsliv/Jobbstrategi+for+personer+med+nedsatt+funksjonsevne
https://www.nav.no/no/Bedrift/Inkluderende+arbeidsliv/Jobbstrategi+for+personer+med+nedsatt+funksjonsevne


 
 

 
 

 

NAV garanterer for at bistanden blir innvilget og iverksatt så tidlig som mulig. I 

tillegg garanterer vi at både arbeidssøkeren/arbeidstakeren og arbeidsgiveren får 

oppfølging etter ansettelsen. De får en kontaktperson i NAV som koordinerer internt 

mellom enhetene som gir bistand.  

 

 Mentor 

Mentor en ordning er for personer som trenger praktisk bistand, veiledning eller 

opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre visse arbeidsrettede tiltak. 

Mentor er et tilskudd for å frikjøpe en kollega på arbeidsplassen eller en medstudent 

ved utdanningsstedet. Mentoren kan gi ekstra bistand på jobb eller under utdanning 

støttet av NAV. 

 

 Tilretteleggingstilskudd for arbeidssøkere 

Tilskuddet kan kompensere for merkostnader eller merarbeid hvis virksomheten har 

behov for å tilrettelegge for rekruttering av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. 

Tilskuddet er for virksomheter som tilrettelegger for at arbeidssøkere med nedsatt 

arbeidsevne kan komme i jobb eller delta på visse arbeidsrettede tiltak. 

 

 Funksjonsassistanse i arbeidslivet 

Funksjonsassistanse i arbeidslivet er en ordning for personer med omfattende fysiske 

funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i 

arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging. 

Man kan få funksjonsassistanse hvis du er yrkesaktiv, har en omfattende fysisk 

funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn og har behov for ordningen for å kunne 

være i jobb. 

 

 Arbeids- og utdanningsreiser 

Arbeids- og utdanningsreiser er en ordning for personer som har varige 

forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med 

offentlige kommunikasjonsmidler. Ordningen innebærer at man kan få transport med 

drosje til og fra arbeid eller skole. Funksjonsvanskene må være varige, det vil si lenger 

enn ett år. 

 

NAVs støtteordninger og virkemidler nevnt over vil kunne benyttes mot fagopplæring for 

elever med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke elever. Ordinært tilskudd til lærebedrift 

skal for denne gruppen som for andre dekke ordinære utgifter til fagopplæringen. Herunder 

lønn til elev/ ansatt. NAVs tilskuddordninger er rettet mot å kompensere for 

tilretteleggingsbehov som følge av f.eks nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. 

 

 



KLAR FOR JOBB

unge med nedsatt

 funksjonsevne

jobbstrategien



Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste 
arbeidsgivere. Men  unge med nedsatt funksjonsevne er ikke alltid like 
ønsket. Det er synd. 

Vi har alle interesse av at flest mulig skal finne sin plass i arbeidslivet. 
Først og fremst handler det om å gi de unge med nedsatt funksjonsevne 
en sjanse til å prøve seg. Nå har NAV fått flere virkemidler som skal gjøre 
det enklere for deg som arbeidsgiver å gi dem muligheten. De trenger en 
døråpner inn i arbeidslivet. 

En døråpner 
til arbeidslivet



Unge med nedsatt funksjonsevne besitter betydelige ressurser. Mange 
har kompetanse, pågangsmot, utholdenhet og en bredde i bakgrunn og 
livserfaring som kan tilføre virksomheten din noe nytt. 

Det kan være ulike årsaker til at unge med nedsatt funksjonsevne 
har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Noen mangler 
kanskje arbeidserfaring, andre kan ha avbrutt utdanning, ha fysiske 
eller psykiske funksjonsnedsettelser eller sykdommer som har hindret 
dem i å få vist hva de kan. I tillegg overser mange arbeidsgivere denne 
kompetansen de unge står for av frykt for at det det skal medføre for 
mye ansvar å engasjere dem.

En kilde 
til god 

arbeidskraft

Foto: Snøball Film



En vinn-vinn-situasjon

Som arbeidsgiver kan du rekruttere en 
medarbeider som kan tilføre arbeidsmiljøet i 
bedriften positive verdier og være et bidrag 
til en god sosial profil. Med litt innsats i starten 
kan de unge bli en verdifull ressurs for 
virksomheten i lang tid fremover.

Samtidig gir du et ungt menneske en mulighet 
til å komme i arbeid, utvikle seg og bruke sine 
ferdigheter. 



Det er uten tvil mange som er har forutinntatte holdninger 
til å ansette en person med en fysisk eller psykisk funksjons-
nedsettelse. Ofte bunner disse holdningene i mangel på 
kunnskap. Her er noen av de vanligste motforestillingene:

”Vi har ikke ressurser til oppfølging”
Ved ditt NAV Arbeidslivssenter er arbeidslivscoachen og IA-
rådgiver (for IA-virksomheter) klare til  å gi deg den praktiske 
hjelpen du trenger for å gi et ungt menneske muligheten til jobb. 
NAV-kontoret vil sørge for oppfølgingen av den ansatte. En fast 
kontaktperson fra NAV vil gjennom en Tilretteleggingsgaranti 
sikre tett oppfølging, gi bistand i tilretteleggingen og eventuelt
avvikle forholdet hvis det ikke går bra.

”Vi får økte kostnader”
Det å tilrettelegge en arbeidsplass for en som har en funksjons-
nedsettelse kan noen ganger medføre ekstra kostnader i en 
periode. Men her kan NAV bidra både økonomisk og praktisk, så 
bedriften ikke får unødige kostnader.

Hva er 
problemet?



”Bedriften kan få dårlig omdømme”
Erfaring viser at det som regel er motsatt. Det er mange, både 
kunder og andre samarbeidsparter, som setter stor pris på at en 
bedrift tar et samfunnsansvar og tenker nytt. Et slikt engasje-
ment er bra for bedriftens omdømme.

”Det går ut over produktiviteten”
Mange unge med nedsatt funksjonsevne er motiverte og kan 
jobbe like effektivt som andre. Det vil naturligvis også være 
noen som har redusert eller variabel arbeidsevne. Om det trengs 
ekstra investering og oppfølging i startfasen kan NAV være 
med å kompensere for dette med lønnstilskudd, oppfølging eller 
andre virkemidler.

nettbrett et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede

Foto: N
orges B

lindeforbund



”NAV gjør mye av jobben. Vi gir dem en arena.” 

På Sandvika Storsenter er det 2500 arbeidsplasser. Da NAV tok kontakt 
med oss tenkte vi at noen av butikkene våre måtte kunne ta i et tak for 
å gi unge en plass i arbeidslivet,” sier senterdirektør Carl ”Nico” Nicolai L. 
Vold.

”55 butikker har meldt seg på prosjektet, men det er jo ikke like lett å 
finne gode kandidater til alle. Noen passer godt i varehandelen, andre 
ikke. NAV har jobbet for å finne rett person til rett butikk.”

” 20 av butikkene har hatt praksisplasser, og så langt har to kandidater 
fått fast jobb. Noen har fått fast jobb et annet sted etter å ha hatt 
praksis her, og noen har fått praksisperiode der de er.”

”Som et stort handlesenter har vi en plass i samfunnet vi må ta vare på. 
Kan vi hjelpe noen tilbake i jobb, skal vi gjøre det.”Tr
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”Det er godt med en hverdag som jeg vet hvordan er” 

Eirik er av av dem som kom i jobb gjennom samarbeidsprosjektet 
mellom NAV og Sandvika Storsenter, og en av 94 ansatte på Lefdals 
varehus her. ”Jeg tenkte at dette ville vi være med på,” sier varehus-
sjef Tore Lunde. ”Men vi kunne ikke påta oss å drive med kartlegging 
og jobbavklaring. 

Vi måtte ha kandidater som var silt og som vi trodde kunne fungere og 
ha det bra hos oss. Den jobben ble gjort gjennom et samarbeid mellom 
NAV og Reaktorskolen, som utførte en kartlegging av kandidater og 
muligheter.”

Eirik jobber i supportsenteret. Der gjør han dagen bedre for kunder 
som har problemer med programvaren på sin PC, eller som ønsker å få 
satt opp maskinen og ikke har kompetanse til det selv. ”Han fungerer 



veldig bra i jobben, og er svært populær blant kollegaene sine,” 
forteller Tore. 

Eirik har Asperger, og vil gjerne ha forutsigbarhet og faste rammer. 
Den eneste tilretteleggingen som er gjort i hans arbeidssituasjon 
er at han slipper å jobbe skift. ” Jeg trenger en hverdag med fast 
arbeidstid fra 8 -16 og få kollegaer å forholde seg til. For meg er 4 
kollegaer et godt antall å jobbe sammen med”

”NAV tilbyr en del økonomisk støtte som vi ikke har benyttet oss 
av”, sier Tore. ”For oss er det mer enn nok motivasjon at vi kan være 
med på å få ungdom i arbeid. Det gjelder å avklare riktig kandidat i 
forkant, og den jobben overlater vi til NAV.”



” Et flerspråklig arbeidsmiljø er veldig spennende!” 

Ingunn har jobbet som arkivar i Tollregion Oslo og Akershus siden 2007. 
Tollvesenet har lenge hatt en inkluderende praksis. Alle som har en 
funksjonsnedsettelse skal kunne søke jobb på lik linje med andre. 
Ingunn har vært døv hele livet, og det var i utgangspunktet en utfordring 
for henne å skulle begynne å jobbe.

”Jeg var selvfølgelig spent på jobben, men aller mest på hvordan 
kommunikasjonen skulle foregå mellom meg og dem jeg skulle jobbe 
sammen med. Jeg tenke også at det ville bli en utfordring i forhold 
til slike ting som møter og medarbeidersamtaler når ingen kunne 
tegnspråk.”

Samtalen går lett over bordet ved hjelp av døvetolken fra NAV. ”Når 
det er spesielle behov, som kurs og større møter, tar vi inn tolk”, sier 

gode hjelpemidler 
utvider mulighetene. 
isbjørnen gjør lyd 
om til lys.



Trond-Eirik Hansen. Han er Ingunns nærmeste overordnede. ”Da Ingunn 
skulle begynne var det jo litt uvant i miljøet vårt også, men NAV la 
veldig godt til rette for at det skulle bli en smidig overgang. Det ble 
holdt dagskurs i tegnspråk for alle medarbeiderne, så vi lærte de 
grunnleggende hverdagstegnene. En fikk oppgaven å være fadder for 
Ingunn, og ble kurset litt ekstra.”  

”I starten syntes jeg det var vanskelig,” smiler Ingunn, ”men nå trives 
jeg veldig godt på jobben! Det er viktig å kunne prate med kollegaer 
og kunne ta del i sosiale aktiviteter, og det går bra. Litt tegnspråk, 
litt kroppsspråk og litt skriving på lapper. Folk kommuniserer på 
forskjellige måter, og det er veldig hyggelig.”

Ingunn har flere avanserte hjelpemidler som utvider mulighetene 
hennes. For eksempel en teksttelefon der tale blir til tekst via tolke-
tjenesten og en tale-pc som gjør tegn til tale og tale til tekst. Det er 
NAV som bærer kostnadene for disse hjelpemidlene.

Ingunn er tydelig på at døve kan jobbe like bra som hørende. ”Det gjelder 
å tenke muligheter, og ikke hindringer. Og så er det viktig å være åpen 
på situasjonen. Da er det ikke mange begrensninger for å kunne gjøre en 
god jobb.”



”Det er greit med ledere det går an å prate 
med. Når du blir forstått og respektert går 
alt mye lettere.”

”Stian” plukker varer til butikker på ASKOs lager, 
en jobb han trives med og har hatt i 9 år. Han har 
en kronisk psykisk lidelse som gjør at han sliter i 
perioder. Men noen enkle tilpasninger gjør at han 
fungerer veldig bra i en fulltidsjobb.

”Vi som plukker har et krav på hva vi skal 
produsere,”sier ”Stian”. ”Min leder ser av og til litt 
bort fra det kravet. Hvis jeg sliter og trenger å ta 
det litt pent er det ikke noen spørsmål om det. 
Og hvis jeg har hatt en dårlig natt, er det greit at 
jeg kan jeg komme litt senere.”



”Det er mye bedre at du kommer, og yter innenfor de rammene du 
kan”, sier Inger Ødegård, personalkonsulent med spesielt ansvar for 
inkludering, nærvær og fravær.  ”Noe av grunnen til at dette fungerer 
så godt er at du selv har vært åpen om problemene dine. Når du er 
åpen, er det mye lettere å hjelpe. Åpenhet er egentlig helt avgjørende.”

”Hvis du har en god leder som du har respekt for og som bryr seg er 
det mye lettere å være åpen,” sier ”Stian”. ”Lederen min har alltid tid til 
å være der, og vi prater sammen hver dag. Men selvfølgelig ikke alltid 
om dette! Vi er jo veldig mange her, så hvis jeg har en dårlig dag er det 
vel kanskje noen som tenker sine ting.”

”Du skal få være i fred med diagnosen din”, sier Inger. ”Den er det ingen 
som har noe med. Alle våre ledere har ikke flere tilrapporterende enn 
at de rekker å se og følge opp hver enkelt i teamet. Det er viktig å bli 
sett, og ikke lov å gjemme seg bort. Og vi jobber hele tiden med at det 
er alles ansvar å være gode kolleger for hverandre. Vi er hverandres 
arbeidsmiljø.”På askos lager er det høyt tempo og stor trafikk.



Du får hjelp 
til å ta ansvar

NAV har gjennom Jobbstrategien som 
Regjeringen lanserte i 2011 fått enda flere 
virkemidler og tiltak som skal gjøre barri-
erene for å ansette eller prøve ut unge med 
funksjonsnedsettelser mindre.

Blant annet er det nå arbeidslivscoacher ved 
NAV Arbeidslivssenter i hvert fylke. De skal 
sammen med NAV kontoret og NAV Hjelpe-
middelsentral bistå virksomheter som 
ønsker å rekruttere personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

“Vi og arbeidsgiverne må spille på samme lag for å få 
flere unge med nedsatt funksjonsevne i arbeid.”

   Arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Foto: Snøball Film



Dette kan 
arbeidslivs-

coachen 
hjelpe med

 Veilede arbeidsgiver i prosessen med å ta imot ungdom 
 Informere virksomheten om hva de bør tenke på ved 

 rekruttering
 Opplyse om hvordan NAV kan bistå med å finne rette kandidater
 Informere om mulige støtteordninger og virkemidler fra NAV
 Informere om tilrettelegging 
 Informere om NAVs Tilrettelegingsgaranti som gir en fast 

 kontaktperson i NAV og samordnet bistand etter behov
 Støtte og veilede arbeidsgiver i krevende enkeltsaker
 Gi kunnskap og kompetanse om hva virksomheten kan gjøre 

 for å få være en god arbeidsplass for alle



Seks gode råd ved utprøving eller ansettelse:

 Ha et oppstartsmøte i forkant slik at den ansatte kan gjøre 
 seg kjent med arbeidsplassen. 

 Gi den nyansatte en fadder som kan være en ekstra 
 god kollega.

 Praktiske og organisatoriske tilrettelegginger skal være på   
 plass i forkant. 

 Gi tydelige og positive tilbakemeldinger når du synes noe er bra, 
 og gi konstruktiv kritikk når noe må endres.

 Ha korte og jevnlige oppfølgingssamtaler og gi gradvis større 
 ansvar og oppgaver.

 Avklare forventninger blant andre ansatte i forkant.

Her 
får du mer

informasjon Ditt nærmeste NAV kontor
 Arbeidslivscoachen og IA-rådgiver* ved 

 NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke

Du kan søke etter aktuelle kandidater og legge ut stillingsutlysning 
 www.nav.no
 www.jobbressurs.no

Vil du lese om andre virksomheter som har ansatt personer med ned-
satt funksjonsevne; se www.idebanken.org

*for IA- virksomheter
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Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne     www.nav.no/jobbstrategi
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Innstilling Basert på diskusjonen i møtet vurderer 

SRY om de ønsker å gi 
Utdanningsdirektoratet innspill på 
problemstillinger som kan tas opp i 

høringen. Sekretariatet formulerer ev. 
innspill i samråd med leder og nestleder i 

SRY.  
Vedlegg Oppdragsbrev 18-14 

Oppsummering  
Oppdragsbrev 18-14 omhandler bl.a. innføring av en fraværsgrense i videregående opplæring, 

endring i underveisvurderingens betydning for standpunktkarakteren og gjennomgang av 

bestemmelsene om vurdering i forskriftene. Utdanningsdirektoratet skal oversende forslag på 

disse punktene til KD innen 1. desember. Dette er forslag til endringer som vil berøre både elever 

på yrkesfaglige studieretninger og lærlinger. Det er derfor viktig at SRY er kjent med oppdraget 

og gir eventuelle innspill på problemstillinger som kan være særlig aktuelle for fag- og 

yrkesopplæringen.  

 

I tillegg skal direktoratet samle informasjon om kjennetegn for måloppnåelse for 10 trinn, og 

vurdere om disse bør ha et annet format og også gjelde videregående opplæring. Disse 

vurderingene skal ikke oversendes til KD før 1.10.2015, og SRY kan involveres senere i 

prosessen. 

Bakgrunn for saken 
Kort om føringene fra departementet: 

 En maksimumsgrense for fravær skal knytte seg til spørsmålet om man kan få 

halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter eller ikke. Ulike alternativer skal 

være knyttet til timetallet i hvert enkelt fag. Det skal også vurderes mulige unntak. 

Hensikten er å forhindre skulk. Det skal også vurderes om det skal foretas endringer i 

reglene om unntak fra føring av fravær på vitnemål, jf. innspill fra Barneombudet. 

 Direktoratet bes om å vurdere og foreslå endringer som bidrar til tydelige bestemmelser 

om underveis - og sluttvurdering og en klargjøring av sammenhengen mellom disse. 

Direktoratet skal utrede flere alternativ som alle må innebære at resultatet av 

underveisvurderingen gjennom skoleåret skal utgjøre en større del av grunnlaget for 
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fastsettelse av standpunktkarakter. I ett av alternativene skal elevens halvårsvurdering 

med karakter utgjøre en bestemt andel av vurderingsgrunnlaget ved fastsettelsen av 

standpunktkarakteren.  

 Kapitelene om vurdering (kap.3 og 4) skal gjennomgås med tanke på endringer som vil 

gjøre regelverket om vurdering mer oversiktlig og tydelig. Dette gjelder særlig med tanke 

på endringer som vil frigjøre tid for lærere/skoleledelse.  

Spørsmål til diskusjon 
Oppdragsbrevet går på flere områder også inn på fagopplæringens område. Aktuelle 

problemstillinger kan være: 

 Hvordan kan en fraværsgrense påvirke gjennomføring og frafall på yrkesfaglige 

studieretninger? 

 Hvordan skal en fraværsgrense relatere seg til prosjekt til fordypning og ulike 

vekslingsmodeller (veksling mellom opplæring i skole og bedrift), som nå prøves ut? 

 Hvordan vil det bli i praksis for lærere/instruktører dersom underveisvurdering skal 

vektlegges mer også ved bruk av vekslingsmodeller?  

 Kan det være aktuelt å endre reglene om føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis, 

slik at alt eller ingenting føres? 

 Er det bestemmelser om vurdering av lærlinger og lærekandidater (særlig i forskriften § 

3-48 til § 3-68 om fag- og svenneprøven og kompetanseprøven) som SRY ser behov for å 

endre? 
 

 

Forslag til vedtak 
Basert på diskusjonen i møtet vurderer SRY om de ønsker å gi Utdanningsdirektoratet 
innspill på problemstillinger som kan tas opp i høringen. Sekretariatet formulerer ev. 

innspill i samråd med leder og nestleder i SRY.  
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Oppdragsbrev nr: 18-14 Tillegg nr.  

Oppdrag: Utdanningsdirektoratet bes om å:    

1) Vurdere en utvidelse av antallet eksamener på 10. 

årstrinn i grunnskolen, inkludert en oversikt over 

de nordiske landenes eksamensordinger for 

grunnskolen  

2) Utrede og utarbeide forslag til forskriftsendringer 

om vurdering og fravær, inkludert 

forskriftsendringer om grunnlaget for fastsettelse 

av standpunktkarakter og innføring av en 

maksimumsgrense for fravær i videregående 

skole, i forskrift til opplæringsloven kap. 3 og 4 og 

forskrift til privatskoleloven kap. 3   

3) Kartlegge og vurdere nytteverdien av kjennetegn 

på måloppnåelse 

Frist for tilbakemeldinger: 1) 01.11 2014 - utredning og tilrådning til KD 

2) 01.12 2014 - høringsutkast til KD 

05.01 2015 - endringsforslag på høring 

15.05 2015 - tilrådning til KD 

3) 01.10 2014 - skisse til plan for videre arbeid til KD 

01.10 2015 - kartlegging og vurdering til KD 

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Oppdraget skal gjennomføres innenfor eksisterende 

budsjettramme. 
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Bakgrunn for oppdraget: 

En god vurderingspraksis er nødvendig for at elever skal kunne få en god og tilpasset 

opplæring og rettferdig sluttvurdering. Det har i flere år blitt arbeidet systematisk for å 

videreutvikle lærernes vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for 

vurdering som redskap for læring. Satsingen Vurdering for læring bygger blant annet på 

forskning og erfaringer fra flere land. Erfaringene så langt viser at satsingen har ført til 

økt bevissthet og kunnskap på alle nivåer om vurdering og egen vurderingspraksis, men 

at det samtidig er stor variasjon hvor langt den enkelte skoleeier, skole og lærebedrift 

har kommet og hvordan utviklingsarbeidet er gjennomført.  

 

Lærernes grunnlag for fastsetting av karakter er blant annet prøver, elevarbeid og 

elevenes faglige deltakelse i opplæringen. Det har fremkommet et ønske fra lærere om å 

kunne periodisere temaer innenfor fag gjennom skoleåret med avsluttende vurdering 

etter endt temaperiode som en viktig del av grunnlaget for den endelige 

sluttvurderingen. Departementet er kjent med at praktiseringen av dagens bestemmelse 

om at eleven skal ha anledning til å forbedre kompetansen sin i faget inntil 

standpunktkarakter er fastsatt, har medvirket til økt press om”vippeprøver” og andre 

prøvesituasjoner sent i skoleåret før standpunktkarakterene skal fastsettes. Dette kan 

virke demotiverende på elevens jevne innsats gjennom opplæringstiden og kan også 

være svært arbeidskrevende for lærerne.   

 

Departementet ønsker  på denne bakgrunn at gjeldende forskriftsbestemmelser om 

grunnlaget for fastsettelse av standpunktkarakter skal endres. Vurderingen gjøres 

løpende gjennom opplæringstiden og det er ønskelig å innføre en ordning med 

periodisering av temaer med avsluttende vurderinger gjennom året, mest nærliggende 

etter høstterminen. Vurdering av elevens kompetanse på slutttidspunktet, 

standpunktkarakteren, vil dermed også bygge på den underveisvurdering som er gjort. 

Standpunktkarakteren blir en oppsummerende vurdering av dokumentert kompetanse 

gjennom året. 

 

For å oppnå et klarere felles nasjonalt gunnlag for standpunktvurdering, mener 

departementet også at det bør vurderes om en videreutvikling av dagens kjennetegn på 

måloppnåelse kan være et egnet virkemiddel.  

 

Høyt fravær hos mange elever i videregående skole har vært gjenstand for mye 

diskusjon over flere år. Det er uttrykkelig slått fast i regelverket at elevene skal delta 

aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i 

faget. Når elever likevel velger å holde seg borte fra undervisningen går det ut over 

eleven selv, det vanskeliggjør arbeidet til læreren og er negativt for læringsmiljøet på 

skolen. Departementet ønsker derfor å tydeliggjøre den plikten elevene har til å møte 

opp på skolen og delta aktivt i undervisningen. Dette vil dels skje gjennom en 

presisering av den muligheten skolene har til å gi elevene sanksjoner ut fra det 

ordensreglementet som er fastsatt lokalt, jf. kommende rundskriv om dette. I tillegg skal 

det innføres en maksimumsgrense for hvor høyt fravær elever kan ha for å kunne få 



Side 3 

 

halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.  

 

I regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) står det at det skal vurderes 

å innføre flere skriftlige avgangseksamener for 10. årstrinn. Ved obligatorisk, sentralt 

gitt eksamen settes karakter av to eksterne sensorer. En utvidelse av antall eksamener 

vil derfor kunne øke den eksterne kvalitetssikringen og kontrollen av skolens 

standpunktvurdering, og det vil gi skolene viktig informasjon om 

standpunktvurderingen. Slik vil dette kunne bidra til en mer rettferdig praksis ved 

fastsettelse av standpunktkarakter. 

 

Sundvolden-erklæringen sier at regjeringen vil forenkle og redusere omfanget av 

unødvendig byråkrati og rapporteringskrav. Departementet ønsker derfor at forskrifts-

bestemmelsene om vurdering og fravær gjennomgås også med dette målet for øye. 

  

Beskrivelse av oppdraget:  

Utdanningsdirektoratet bes om å utføre følgende: 

 

1) Vurdere en utvidelse av antallet eksamener på 10. årstrinn i grunnskolen, inkludert 

en oversikt over eksamensordningene for grunnskolen i de øvrige nordiske1 landene 

2) Vurdere og utarbeide forslag til forskriftsendringer om vurdering og fravær, inkludert 

innføring av en maksimumsgrense for fravær i videregående skole, i forskrift til 

opplæringsloven kap. 3 og 4 og forskrift til privatskoleloven kap. 3   

3) Kartlegge nytteverdien av de nåværende kjennetegn på måloppnåelse og vurdere en 

mulig videreutvikling 

 

Under punkt 1) bes direktoratet oversende sin utredning og anbefaling til 

departementet innen fristen satt ovenfor.   

 

Under punkt 2) bes direktoratet innen de oppgitte fristene om å: 

- forelegge et utkast til høringsbrev med forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven  

- sende høringsbrev på høring 

- oppsummere høringen og avgi en tilrådning til departementet 

 

Under punkt 3) bes direktoratet innen de oppgitte fristene om å: 

- forelegge departementet en skisse til plan for det videre arbeidet 

- oversende sin kartlegging og vurdering til departementet 
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Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

 

Vurdering av en utvidelse av antallet eksamener på 10. årstrinn i grunnskolen  

 

Utdanningsdirektoratet bes om å vurdere om og eventuelt når en utvidelse av antallet 

eksamener på grunnskolens 10. årstrinn skal innføres. Økonomiske 

og praktiske/administrative konsekvenser av å øke antallet eksamener i grunnskolen 

skal utredes. Det må også drøftes hvilken merverdi en innføring av flere eksamener kan 

ha, både for enkeltindivid og system. Det bes om at en oversikt over hvordan dette er 

løst i de øvrige nordiske landene inkluderes i utredningen, sammen med en vurdering 

av om disse løsningene kan være egnet for norsk grunnskole. Dersom det er planer for 

endringer av eksamensordningene for grunnskolen i noen av landene, bes det også om 

informasjon om disse. 

 

Vurdering og utarbeiding av forslag til forskriftsendringer om vurdering og fravær, 

inkludert forskriftsendringer om grunnlaget for fastsettelse av standpunktkarakter og 

innføring av en maksimumsgrense for fravær i videregående skole  

 

Direktoratet bes om å gjennomgå forskrift til opplæringsloven kap. 3 og 4 og forskrift til 

privatskoleloven kap. 3 og foreslå endringer som vil gjøre regelverket om vurdering mer 

oversiktlig og tydelig. Direktoratet bes særlig om å vurdere om det kan foreslås 

endringer som vil kunne frigjøre tid for lærerne og/eller skoleledelsen.  

 

Direktoratet bes om å vurdere og foreslå endringer som bidrar til tydelige 

bestemmelser om underveis - og sluttvurdering og en klargjøring av sammenhengen 

mellom disse. Direktoratet bes særskilt om å vurdere og utarbeide konkrete forslag til 

forskriftsendringer som innebærer at vurderingene som gis underveis i skoleåret i 

større grad skal vektlegges ved fastsettelse av elevens standpunktkarakter i faget. I 

direktoratets utredning må det tas hensyn til elevers mulighet for å forbedre 

kompetansen sin gjennom opplæringstiden i faget, men også til den plikten eleven har 

til å delta i vurderingssituasjoner gjennom hele opplæringsperioden. Direktoratet skal 

utrede flere alternativ som alle må innebære at resultatet av underveisvurderingen 

gjennom skoleåret skal utgjøre en større del av grunnlaget for fastsettelse av 

standpunktkarakter. I ett av alternativene skal elevens halvårsvurdering med karakter 

utgjøre en bestemt andel av vurderingsgrunnlaget ved fastsettelsen av 

standpunktkarakteren. Det bes om direktoratets vurdering av de ulike alternativene. 

Departementet ber om å holdes informert underveis i arbeidet om de ulike alternativene 

som vurderes. 

  

Det skal forslås en maksimumsgrense for hvor mye fravær elever i videregående skole 

kan ha for å kunne få sluttvurdering i fag. Det må vurderes hvordan en slik 

maksimumsgrense bør forskriftsfestes og hvordan en slik grense vil forholde seg til 

elevens oppmøteplikt og til lærerens behov for et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. 

Prinsippet om at den enkeltes fravær ikke skal trekkes inn i vurderingen av fag, skal 
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beholdes. Maksimumsgrensen skal knytte seg til spørsmålet om man kan få 

halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter eller ikke. Det kan foreslås ulike 

alternativ for forskriftsfesting, men maksimumsgrensen skal være knyttet til timetallet i 

hvert enkelt fag, ikke til elevens totale fravær. Det må også vurderes om det skal være 

mulig å få unntak fra en slik maksimumsgrense for fravær. Hensikten med en 

maksimumsgrense er å forhindre ubegrunnet fravær (skulk). Det må derfor både 

vurderes om det bør fastsettes generelle unntak i forskrift, for eksempel for ulike typer 

av dokumentert fravær, eventuelt om det bør innføres en permisjonsordning for enkelte 

typer fravær slik at det lettere kan avklares i forkant om fraværet skal regnes med i 

avgjørelsen av om maksimumsgrensen er oversteget. Det må også vurderes om det bør 

være mulig med skjønnsbaserte unntak for enkeltelever.        

 

Direktoratet bes om å vurdere om det er behov for å endre reglene om fravær av 

helsemessige grunner, jf. innspill fra Barneombudet av 15. november 2013 angående 

situasjonen for ungdom i utsatte livssituasjoner som er avhengig av langvarig 

behandling hos for eksempel Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). 

  

 

Kartlegging og vurdering av nytteverdien av kjennetegn på måloppnåelse 

 

Direktoratet bes om å kartlegge og vurdere nytteverdien av de ”kjennetegn på 

måloppnåelse” som allerede er utviklet. Med bakgrunn i kartleggingen skal direktoratet 

vurdere om det bør innføres nasjonale standarder/kriterier for vurdering. Det må 

drøftes om det er mulig å utvikle kjennetegn som er mer praktiske og håndterlige enn 

de som allerede er utviklet og om disse er et egnet virkemiddel for å oppnå en felles 

nasjonal retning for standpunktvurdering.  

 

Dersom det er uklarheter knyttet til forståelsen av oppdraget eller det oppstår andre 

problemstillinger eller spørsmål i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget, ber 

vi om at dette tas opp med departementet. 

 

 

Med hilsen 

  

 

 

Johan Raaum (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Borghild Lindhjem-Godal 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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SRY-møte 6 

2014 

 

Dato: 29. oktober 2014 

Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo 

  

SRY- sak 17.06.14 Forslag til medlemmer i 

Mesterbrevnemnda  

Dokument  

Innstilling Representanter i Mesterbrevnemnda for 

perioden 2015 – 2018 

Vedlegg  Lov om mesterbrev i håndverk og annen 

næring § 6 (mesterbrevloven) - Oppnevning av 

Mesterbrevnemnda for perioden 2015-2018 

Bakgrunn for saken 
NFD har i brev datert 19.8.2014 bedt SRY foreslå 2 medlemmer fra henholdsvis arbeidstaker og 

arbeidsgiversiden og som representerer fag under mesterbrevordningen. 

 

Etter gjeldende bestemmelser skal det ved oppnevnelsen av offentlige nemnder og utvalg 

tilstrebes en mest mulig lik representasjon av kvinner og menn. I utvalg med fire eller 5 

medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to (gjelder både for medlemmer og 

varamedlemmer). Departementet ber om forslag som inneholder dobbelt så mange kandidater i 

forhold til de antall medlemmer/ varamedlemmer som den enkelte organisasjon er representert 

med i nemnda og med like mange kvinner som menn. Hvis organisasjonene ikke finner det mulig 

å foreslå like mange kvinner som menn, må dette begrunnes nærmere. 

 

Informasjon om nåværende Mesterbrevnemnd 

Nåværende Mesterbrevnemnd har sin funksjonstid for perioden 2011 til og med 2014. 

Som leder, medlemmer og varamedlemmer i Mesterbrevnemnda har NFD i inneværende periode 

oppnevnt: 

 

Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Bryne – leder (NFD) 

 

Jørgen Leegaard – medlem (NHO) 

Merethe Britt Sunde– varamedlem (NHO) 

 

Benedikte Sterner – medlem (LO) 

Halvor Langseth – varamedlem (LO) 

 

Lise Ramsøy – medlem (SRY – NHO) 

Jan Erik Feness – varamedlem (SRY – NHO) 

 

Jens Petter Hagen – medlem (SRY – LO) 

Janne Ottersen Fraas – varamedlem (SRY – LO) 

 

SRYs medlemmer ble informert om saken 15.9.2014 og følgende forslag til medlemmer er 

mottatt. 
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Forslag fra LO 

LO foreslår at arbeidstagerorganisasjonenes medlemmer i Mesterbrevnemnda foreslått av SRY 

reoppnevnes. Dette med bakgrunn i ønske om kontinuitet i en kommende sårbar periode som 

skal avslutte en del pågående arbeider. 

 

Jens Petter Hagen – medlem (SRY – LO)  

Janne Ottersen Fraas – varamedlem (SRY – LO) 

 

Forslag fra Utdanningsforbundet 

Utdanningsforbundet har flere medlemmer som har bred bakgrunn fra fagopplæring og som har 

mesterbrev i faget. Medlemmene har alle solid praksis fra yrker som mestere.  

 

Utdanningsforbundet foreslår følgende medlemmer til nemnda: 

 

1. Øivind Engh- medlem (SRY – Utdanningsforbundet) fagbrev og mesterbrev i 

møbelsnekkerfaget. Tidligere medlem i faglig råde for design og håndverk, nå varamedlem 

i samme råd.  

2. Ingeborg Bøe- varamedlem (SRY – Utdanningsforbundet) Færder vgs. Ingeborg Bøe har 

mesterbrev i malerfaget. 

 

Forslag fra YS 

YS er kjent med at Mesterbrevnemnda i inneværende periode har startet et arbeid der de skal 

fokusere på de nyere mesterbrevutdanningene. Når de nyere mesterbrevutdanningene skal være 

et satsningsområde, mener YS det vil være en styrking av nemnda å få inn en representant for 

de nyere fagene. Vi foreslår derfor leder i Kost- og ernæringsforbundet Arnt Steffensen som nytt 

medlem i Mesterbrevnemnda for perioden 2015-2018.  

Steffensen har fagbakgrunn som institusjonskokk. 

 

 

Forslag fra NHO 

NHO foreslår at arbeidsgiverorganisasjonenes representanter i Mesterbrevnemnda foreslått av 

SRY reoppnevnes: 

Lise Ramsøy – medlem (SRY – NHO) 

Jan Erik Feness – varamedlem (SRY – NHO) 

 

 

Forslag til vedtak 

Representanter i Mesterbrevnemnda for perioden 2015 – 2017: 

 

Lise Ramsøy – medlem (SRY – NHO) 

Jan Erik Feness – varamedlem (SRY – NHO) 

 Jens Petter Hagen – medlem (SRY – LO) 

Janne Ottersen Fraas – varamedlem (SRY – LO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon* Næringspolitisk avdeling Saksbehandler 
Postboks 8090 Dep Kongens gate 8 22 24 90 90 Geir Bj. Sætre 

22246684 0032 Oslo Org.nr.  

postmottak@nfd.dep.no www.nfd.dep.no 912 660 680  
 

 

 

 

Ifølge liste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/6994-1 19.8.2014 

Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6 (mesterbrevloven) - Oppnevning av 

Mesterbrevnemnda for perioden 2015-2018  

Funksjonstiden for Mesterbrevnemnda utløper 31.12.14, jf § 2 forskrift til mesterbrevloven av 

12.12.1986 nr. 2187.  

Det følger av mesterbrevloven § 6 at Mesterbrevnemnda skal oppnevnes av Kongen. Nemnda 

skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 1 medlem oppnevnes etter forslag fra Næringslivets 

Hovedorganisasjon, 1 medlem etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge, 2 medlemmer 

etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (tidl. Rådet for fagopplæring i 

arbeidslivet) fra henholdsvis arbeidstaker og arbeidsgiversiden og som representerer fag under 

mesterbrevordningen. Videre oppnevnes 1 medlem etter forslag for Nærings- og 

handelsdepartementet som vil være nemndas leder.  

I samsvar med ovenstående ber Nærings- og handelsdepartementet hhv Næringslivets 

Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring om 

forslag til medlemmer og varamedlemmer i Mesterbrevnemnda for perioden 01.01.15 til 

31.12.18 innen 17.oktober 2014.  

Etter gjeldende bestemmelser skal det ved oppnevnelsen av offentlige nemnder og utvalg 

tilstrebes en mest mulig lik representasjon av kvinner og menn. I utvalg med fire eller 5 

medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to (gjelder både for medlemmer og 

varamedlemmer). Departementet ber om forslag som inneholder dobbelt så mange kandidater 

i forhold til de antall medlemmer/ varamedlemmer som den enkelte organisasjon er 

representert med i nemnda og med like mange kvinner som menn. Hvis organisasjonene ikke 

finner det mulig å foreslå like mange kvinner som menn, må dette begrunnes nærmere. 

Med hilsen  

 

Tom Hugo-Sørensen (e.f.)  

avdelingsdirektør Geir Bj. Sætre 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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SRY-møte 6 

2014 

 

Dato: 29. oktober 2014 

Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo 

  

SRY sak 18.06.14 Roller og forventninger til SRYs arbeid  

Dokument  

Innstilling Diskusjonen tas til orientering. Leder og 

nestleder vurderer videre oppfølging av 

innspillene. Saken settes opp på SRY møtet 

4.12.2014 

Bakgrunn for saken 
Leder orienterte i SRY møtet 10.9.2014 om at han har invitert til møte med hver av 

organisasjonene som er representert i SRY. Møtene vil bli avholdt i løpet av oktober 2014.  

Målet med initiativet er å skape et sterkt og slagkraftig SRY. 

 

Noen av temaene som er satt opp til møtene er: 

 

• Hvordan fungerer SRY i dag, arbeidsform mv. og om er det behov for å endre "kursen" for 

hvordan vi arbeider i SRY? 

• Setter SRY de rette politiske sakene på dagsorden? 

• Hvordan kan vi øke SRYs og dermed partenes innflytelse overfor myndighetene? 

• Er SRY langsiktige nok i sitt arbeid? 

• Hvilke ressurser/arbeidsinnsats kan organisasjonene bidra med? 

 

 

Basert på møtene med organisasjonene vil leder av SRY innlede til debatt om ovennevnte 

temaer. 

 

 

Forslag til vedtak 

Diskusjonen tas til orientering. Leder og nestleder vurderer videre oppfølging av innspillene. 

Saken settes opp på SRY møtet 4.12.2014 
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SRY-møte 6 
2014 

 

 

Dato: 29.10.2014 

Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo 

  

SRY-sak 19-06-2014 SRY-møter og fellesmøter 2015 

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY vedtar møteplanen 
 

 

1. Bakgrunn for saken 
Sekretariatet for Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) har utarbeidet utkast til 

møteplan for SRY-møtene og for fellesmøtene mellom SRY og ledere og nesteledere av 

faglige råd for 2015. Vedlagt er utkast til møteplan. 

 

 

2. Utlandsbesøk juni 2015 
SRY skal på studiebesøk til utlandet 10.-12. juni 2015 (gitt at møteplanen vedtas). SRYs 

medlemmer må komme med forslag på hvilke temaer SRY ønsker å få mer kunnskap om, 

og derav sted. 

 
 

3. Forslag til vedtak 
SRY vedtar møteplanen. SRY vedtar hvor de ønsker å reise basert på diskusjon/innspill i 

SRY-møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Tabell 1. Møteplan SRY og fellesmøter 2015 

 

 

Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen 
E-post: ahb@udir.no 
Tlf.: 23 30 12 00 

 
 

 
Vår dato: 
13.10.2014 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

mailto:ahb@udir.no
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Tabell 1. Møteplan SRY og fellesmøter 2015 

Møteplan SRY og fellesmøter 2015 
Dag Dato Tid Møte Sted 
Torsdag 22.01.2015 Kl. 10-15 SRYs fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY   
Onsdag 28.01.2015 Kl. 10-15 SRY-møte   
Torsdag 05.03.2015 Kl. 10-15 SRY-møte   
Torsdag 26.03.2015 Kl. 10-15 SRYs fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY   
Torsdag - 
fredag 

10. - 12.06.2015 3 dager SRYs utlandsbesøk med SRY-møte    

Torsdag 27.08.2015 Kl. 10-15 SRYs fellesmøte for leder og nestleder av faglige råd og SRY   
Torsdag 10.09.2015 Kl. 10-15 SRY-møte   
Torsdag 29.10.2015 Kl. 10-15 SRY-møte   

Torsdag 03.12.2015 Kl. 10-15 
SRYs møte med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd 
SRYs julemiddag med statsråden og ledere og nestledere av faglige 
råd 
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Vår saksbehandler: Knut Maarud  
E-post:  
 
 

 
Vår dato: 
14.10.2014 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 6 

2014 
 

Dato: Onsdag 29.10.2014 

Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo 

 

 

SRY-sak 21-06-14 Beredskapsgruppa – konsekvenser av arbeidsinnvandring i 

byggebransjen og vurdering av lærlingsituasjonen høsten 2014 

Dokument Til behandling 

Innstilling Forslag til vedtak: 

 

1. SRY viser til beredskapsgruppas vurdering av at situasjonen for 

søkere til læreplass ikke vil utvikle seg til å bli kritisk utover 

høsten 2014. Gruppa bygger sine vurderinger på formidlingstall, 

beredskapsgruppas kontakt med sine organisasjoner, og rapporter 

fra de faglige rådene. Det er mangel på læreplasser i en del fag, 

men situasjonen er ikke å bli vesentlig endret i forhold til høsten 

2013. SRY mener på denne bakgrunn at det ikke er påkrevet med 

ekstraordinære tiltak for å sikre inntaket av lærlinger. 

 

2. SRY viser til situasjonen i byggebransjen, og mener flere forhold 

kan true inntaket av lærlinger framover. Eks arbeidsinnvandring, 

den demografisk utviklingen, EUs regelverk når det gjelder 

anskaffelser og anbud, EUs arbeid for fri flyt av arbeidskraft og 

innleie av arbeidskraft som forretningsmodell.  

 

3. SRY støtter beredskapsgruppas forslag om å arbeide videre med 

tiltak som kan forebygge nedgang i antallet læreplasser, og tiltak 

som kan settes i verk i en krisesituasjon. Det bør lages en plan A 

som omfatter tiltak som kan utvikles i fylkeskommunene, blant 

partene, i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. 

Det bør også utvikles en plan B som involverer flere 

departementer og politisk ledelse på nasjonalt nivå. Dette kan 

f.eks være utforming av krisepakker, jf. tiltakene som ble 

iverksatt 2008-2010. 

 

4. SRY ber beredskapsgruppa legge fram planer i samsvar med pkt 2 

og 3 i vedtaket i et senere møte 

Vedlegg  Etablering av læreplasser 
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Bakgrunn 

Lærlingsituasjonen 
SRY opprettet 8. desember 2011 en arbeidsgruppe (beredskapsgruppa) som fikk ansvar for å gi 

SRY halvårige vurderinger av lærlingsituasjonen. Målet er at SRY skal kunne være i forkant, og 

bidra til at det om nødvendig blir iverksatt tiltak som skal sikre søkere læreplass. 

 

Beredskapsgruppa hadde møte torsdag 9. oktober 2014, og gjorde følgende vedtak: 

 
Gruppas medlemmer med utgangspunkt i formidlingstallene og kjennskap til lærlingsituasjonen gjennom organisasjonene, 

at situasjonen ikke er kritisk. Gruppa ønsker imidlertid kommentarer fra alle de faglige rådene, som vil bli presentert 

sammen med gruppas vurderinger for SRY. 

 

Gruppa mener det må arbeides videre med tiltak som kan forebygge nedgang i antallet læreplasser, og tiltak som kan settes 

i verk i en krisesituasjon. Det må lages en plan A som omfatter tiltak som kan utvikles i fylkeskommunene, blant partene, i 

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Det bør også utvikles en plan B som involverer flere departementer 

og politisk ledelse på nasjonalt nivå. Dette kan f eks være utforming av krisepakker, jf tiltakene som ble iverksatt 2008-

2010. 

Formidlingssituasjonen 1. september 2014 

På landsbasis har det per 1. september 2014 blitt inngått flere kontrakter sammenlignet med til 

samme tid i 2012 og 2013. Økningen fra i fjor er på 850 lærekontrakter, mens det sammenlignet 
med 1. september 2012 har vært en økning på 1100 lærekontrakter. lenke. Utviklingen har vært 

slik for utdanningsprogrammene: 
 

 
 

 

Konsekvenser av arbeidsinnvandring i byggebransjen 

Internasjonale forhold – endrete rammevilkår for fagopplæringen 

Den generelle økonomiske krisen har fått størst oppmerksomhet, men denne henger også 

sammen med andre samfunnsendringer. Dagens lærlingordning baserer seg på bedriftenes 

rekrutteringsbehov, økonomi, tradisjoner og samfunnsansvar. Gruppa mener de internasjonale 

endringene kan utvikle seg til en krise som blant annet vil kunne ramme særlig inntaket av 

lærlinger. Erfaringer fra finanskrisen i 2008 viste at detaljhandelen og byggenæringen blir 

rammet først. Deretter rammes suksessivt andre næringer. Etter krisen har veksten i Norge vært 

god, sysselsettingen har økt og ledigheten har vært lav. Ved inngangen til 2014 ser bildet noe 

mer bekymringsfullt ut. Veksten avtar, arbeidsinnvandringen er fortsatt høy, samtidig som 

ledigheten øker i for eksempel bygg og anlegg, og da særlig blant arbeidsinnvandrerne.  

 

Redusert vekst i økonomien sammen med stor arbeidsinnvandring, setter fagopplæringen under 

press. Vi ser i dag tydelige indikasjoner på at fag med stort innslag av utenlandsk arbeidskraft 

mister norsk rekruttering. Dette er meget problematisk for fagene. Vi har hatt stort behov for den 

arbeidskraften som har kommet til landet, men vi har dessverre ikke evnet å løfte flertallet opp til 

norsk fagarbeidernivå. Dette betyr ikke at de som kommer ikke har kvalifikasjoner, men vi har 

ikke satt vurdering av deres kvalifikasjoner i system, og vi har heller ikke tilbudt dem kurs for å 

tilfredsstille norske krav.  

 

1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.des 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.des 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.des

Bygg- og anleggsteknikk 25,1                40,6                59,8                71,6                75,6                28,6                42,2                61,0                71,0                74,5                22,3               44,6               

Design og håndverk 32,2                47,1                62,0                69,9                73,1                36,5                48,8                64,2                69,9                72,5                30,9               46,4               

Elektrofag 17,7                30,9                56,0                69,2                74,7                17,7                31,3                59,6                70,3                74,7                12,3               30,4               

Helse- og oppvekstfag 19,0                30,3                53,9                61,9                64,7                19,8                30,2                55,3                63,5                65,5                10,6               34,7               

Medier og kommunikasjon 18,2                27,2                41,2                47,1                51,5                16,5                22,2                30,9                36,3                40,5                13,5               25,3               

Naturbruk 20,2                33,8                50,1                58,8                63,8                20,1                34,6                51,3                60,4                62,4                20,7               38,2               

Restaurant- og matfag 19,7                35,7                53,4                62,1                65,4                19,7                34,6                52,9                63,2                66,6                18,1               37,7               

Service og samferdsel 18,4                31,8                46,9                55,8                60,3                21,4                32,7                46,3                53,5                57,0                14,7               33,9               

Teknikk og industriell prod 20,3                33,3                54,2                64,7                68,5                19,6                34,7                55,7                65,5                68,5                14,2               35,0               

Alle program 20,8                34,4                54,8                65,0                69,0                21,9                35,1                56,0                65,2                68,4                15,9               36,5               

2014

Andel søkere som har fått godkjent lærekontrakt, månedlig utvikling siste to år, etter utdanningsprogram

2012 2013

http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter---tall-per-1-september-2014/
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Gruppa mener at norsk fagopplæring er presset fra flere hold, blant annet av disse faktorene: 

 

 Demografisk utvikling, andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder. 

 Arbeidsinnvandring av arbeidstakere fra særlig Øst-Europa, uten formelle kvalifikasjoner 

innenfor lærefagene. 

 EUs regelverk når det gjelder anskaffelser og anbud, og EUs arbeid for fri flyt av 

arbeidskraft uten krav til kvalifikasjoner.  

 Innleie av arbeidskraft som forretningsmodell.  

 

Utviklingen samlet bidrar til å gjøre yrkesutdanningen til en mindre attraktiv utdanningsvei for 

flere norske ungdommer. Dette står i sterk kontrast til SSBs egne framskrivninger av 

kompetansebehovet i den norske arbeidsstyrken. De sier i en rapport før jul at det fram til 2030 i 

det alt vesentlige er balanse mellom tilbud og etterspørsel innenfor høgskole- og 

universitetssektoren, mens det er sterk ubalanse mellom tilbud og etterspørsel innenfor 

fagutdanningen. Det vil si at vi kommer til å mangle fagutdannet arbeidskraft. 

 

Dette sier den forrige regjeringen også klart ifra om i næringsmeldingen fra Nærings- og 

fiskeridepartementet, og meldingene om bygningspolitikken og boligpolitikken fra Klima- og 

miljødepartementet (og daværende Kommunaldepartementet), samt helsemeldingen fra Helse- 

og omsorgsdepartementet. Stortinget sluttet seg stort sett til innholdet i alle meldingene med 

unntak av næringsmeldingen som den nye regjeringen har trukket tilbake. 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. SRY viser til beredskapsgruppas vurdering av at situasjonen for søkere til læreplass ikke 

vil utvikle seg til å bli kritisk utover høsten 2014. Gruppa bygger sine vurderinger på 

formidlingstall, beredskapsgruppas kontakt med sine organisasjoner, og rapporter fra de 

faglige rådene. Det er mangel på læreplasser i en del fag, men situasjonen er ikke å bli 

vesentlig endret i forhold til høsten 2013. SRY mener på denne bakgrunn at det ikke er 

påkrevet med ekstraordinære tiltak for å sikre inntaket av lærlinger. 

 

2. SRY viser til situasjonen i byggebransjen, og mener flere forhold kan true inntaket av 

lærlinger framover. Eks arbeidsinnvandring, den demografisk utviklingen, EUs regelverk 

når det gjelder anskaffelser og anbud, EUs arbeid for fri flyt av arbeidskraft og innleie av 

arbeidskraft som forretningsmodell.  

 

3. SRY støtter beredskapsgruppas forslag om å arbeide videre med tiltak som kan forebygge 

nedgang i antallet læreplasser, og tiltak som kan settes i verk i en krisesituasjon. Det bør 

lages en plan A som omfatter tiltak som kan utvikles i fylkeskommunene, blant partene, i 

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Det bør også utvikles en plan B som 

involverer flere departementer og politisk ledelse på nasjonalt nivå. Dette kan f.eks være 

utforming av krisepakker, jf. tiltakene som ble iverksatt 2008-2010. 

 

SRY ber beredskapsgruppa legge fram planer i samsvar med pkt 2 og 3 i vedtaket i et senere 

møte 
 

 

 

 

  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-39-20122013.html?id=729296
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2011/nou-2011-15.html?id=650426
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Vedlegg 
Etablering av læreplasser 

Undersøkelse gjort våren 2014 av NIFU for Utdanningsdirektoratet. «Spørsmål til Skole-Norge våren 2014» (Lenke: 
http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/sp%c3%b8rsm%c3%a5l%20til%20skolenorge.pdf?epslanguage=no ) 

 

Utdanningsdirektoratet ønsker å følge med på status for om søkere til læreplass får læreplass og om antall 

læreplasser i Norge påvirkes av den økonomiske krisen i store deler av Europa. Derfor ønskes 

fylkeskommunenes syn på situasjonen foran tildeling av læreplasser i 2014. Hensikten er å få kunnskap om i 

hvilken grad situasjonen i Europa påvirker lærebedriftenes inntak av lærlinger, samt å vurdere om svarene gir 

indikasjoner på en eventuell lavkonjunktur også for Norges del. Det er usikkert hvilket omfang konsekvensene 

av krisen får for nettopp fylkeskommunene og for lærebedriftenes inntak av lærlinger i 2014. 

Utdanningsdirektoratet har stilt en del likelydende spørsmål til fylkeskommunene siden våren 2009. 

Arbeidsinnvandring viktigere som årsak for at bedrifter ikke tar inn 

lærlinger  

De første spørsmålene som ble stilt fylkeskommunene gjelder tre ytre forhold som kan tenkes å redusere 

inntaket av lærlinger. Disse spørsmålene ble stilt første gang i 2012. Dette gjelder arbeidsinnvandring, 

midlertidige ansettelser og økt bruk av vikarbyråer. Ettersom det med ett unntak er de samme 

fylkeskommunene som har svart på spørsmålene begge år, skal svarene være sammenliknbare. 

Tabell 6.1 Hvilken betydning mener fylkeskommunen at følgende forhold har for redusert inntak av 
lærlinger? (Tall fra våren 2013 i parentes). 

 Ingen 
betydning 

En del 
betydning 

Stor 
betydning 

Sum 

Arbeidsinnvandring 3 (7) 8 (8) 4 (1) 15 (16) 
Midlertidige ansettelser 4 (7) 9 (7) 2 (2) 15 (16) 
Økt bruk av vikarbyråer 6 (10) 8 (4) 1 (1) 15 (15) 

 

Ingen av de tre forholdene anses å ha stor betydning for redusert inntak av lærlinger, bare inntil fire av fylkeskommunene 

tillegger dem slik vekt. Likevel er det en tendens til at flere tillegger forholdene vekt i 2014 enn i 2013. Midlertidige 

ansettelser, økt bruk av vikarbyråer og arbeidsinnvandring tillegges en del betydning av over halvparten av 

fylkeskommunene. Er det så de samme fylkeskommunene som tillegger disse forholdene vekt? Tabell 6.2 viser at åtte av 

fylkeskommunene tillegger alle tre forhold vekt, mot bare tre i 2013. Bare to mener at ingen av forholdene har betydning 

for redusert inntak av lærlinger, mot fire et år tidligere. I mellom dette ligger ulike kombinasjoner. Det er ingen som peker 

på vikarbyråer alene. Det er heller ingen tydelige geografiske mønstre i svarfordelingen. Ingen landsdeler peker seg ut med 

særlig vekt på en eller flere av de nevnte årsakene til redusert inntak av lærlinger (vises ikke i tabell). Hovedinntrykket er at 

arbeidsinnvandring tillegges større betydning for redusert inntak av lærlinger i 2014 enn i 2013. 

Tabell 6.2 Forhold som kan ha betydning for redusert inntak av lærlinger? 

Alle tre forhold 8 (3) 
Arbeidsinnvandring og midlertidige ansettelser 2 (3) 
Arbeidsinnvandring og vikarbyråer 1 (1) 
Midlertidige ansettelser og vikarbyråer 0 (1) 
Bare arbeidsinnvandring 1 (2) 
Bare midlertidige ansettelser 1 (2) 
Bare vikarbyråer 0 (0) 
Ingen av forholdene 2 (4) 

Sum 15 (16) 

 

På direkte spørsmål om fylkeskommunen i løpet av de siste to årene har hatt kontakt med lærebedrifter som ikke lenger 

ønsker å ta inn lærlinger, svarer 13 av 15 fylkeskommuner bekreftende, mot 14 av 16 et år tidligere. De som svarer 

bekreftende er bedt om å presisere nærmere hva de tror er årsaken til dette (tabell 6.3). NIFU har for øvrig gjennom flere 

prosjekter diskutert og analysert behov og etterspørsel etter læreplasser i ulike fylker og på tvers av sektorer/fag, blant 

annet i Høst, Skålholt og Nyen (2012). 

 

http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/sp%c3%b8rsm%c3%a5l%20til%20skolenorge.pdf?epslanguage=no
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SRY-sak 22-06-2014 Yrkesopplæringsnemndas rolle og 

ansvarsområde 

Dokument Til behandling 

Innstilling SRY nedsetter en arbeidsgruppe som, basert 

på saksfremlegget og diskusjonen i møtet, skal 

arbeide videre med problemstillingene rundt 

yrkesopplæringsnemnda. I løpet av 2015 skal 

arbeidsgruppen: 

 sammenstille eksisterende forskning og 

egne erfaringer med 

yrkesopplæringsnemndene arbeid 

 vurdere behovet for å endre noe i 

gjeldende regelverk 

 samle informasjonen og anbefalingene i 

en rapport til SRY 

 

 

Yrkesopplæringsnemndas rolle og ansvarsområde 

 

Som et ledd i arbeidet med å utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen, ønsker SRY å se 

nærmere på yrkesopplæringsnemndenes rolle og ansvarsområde. I den forbindelse har SRY bedt 

sekretariatet om å skrive et notat om lovendringen som fant sted i 2006/2007 og effektene av 

endringen, i den grad de er dokumentert. SRY etterspør særlig informasjon om i hvilken grad 

yrkesopplæringsnemndene ivaretar de lovpålagte oppgavene de har. I det følgende gjør vi rede 

for gjeldende regelverk og yrkesopplæringsnemndenes arbeidsoppgaver. Beskrivelsen av 

yrkesopplæringsnemndenes arbeid er basert på informasjon fra eksisterende rapporter.  Vi har 

ikke gjennomført tilsyn med yrkesopplæringsnemndene. På det nåværende tidspunkt kan vi 

derfor ikke gi et sikkert svar på spørsmålet om regelverksetterlevelse.  

 

Juridisk grunnlag 

I 2005 ble det etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle gjennomgå 

bestemmelsene i opplæringsloven om fag- og yrkesopplæringen, og foreslå endringer der det var 

nødvendig. I det følgende er det yrkesopplæringsnemndenes oppgaver før og etter lovendringene 
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som omtales. Det innebærer at vi avgrenser mot yrkesopplæringsnemndenes sammensetning og 

tilsynsansvaret de hadde før lovendringene. 

 

Selv om fylkeskommunen alltid har hatt det overordnede ansvaret for opplæringen etter 

opplæringsloven § 13-10, hadde yrkesopplæringsnemndene før lovendringene i 2007 en rekke 

praktiske oppgaver (eksempelvis formidling av læreplasser, fag- og svenneprøven og 

kompetanseprøveavvikling) som nå er overført til fylkeskommunen.  

 

Betraktninger fra forarbeidene til loven (Ot. prp.nr.41 2006-2007) 

Begrunnelsen for at arbeidsgruppen foreslo en ansvarsoverføring av yrkesopplæringsnemndenes 

oppgaver til fylkeskommunen, var at de ønsket å presisere det helhetlige ansvaret som 

fylkeskommunen har, både for at retten til videregående opplæring blir oppfylt og for det 

overordnede kvalitetsarbeidet. Overføringen av ansvaret skulle føre til at ansvaret for fag- og 

yrkesopplæringen ble tydeligere og for å bedre kvaliteten på opplæringen. 

Selv om arbeidsgruppen foreslo at vedtaksmyndigheten i en rekke saker skulle overføres til 

fylkeskommunen, var den veldig klar på at yrkesopplæringsnemndene skulle stå sentralt i 

planleggingen av kvalitetssystemet og utformingen av prinsipp og rammer når det gjaldt 

veiledning for/oppfølging av bedrifter og skoler. 

Departementet sluttet seg til arbeidsgruppens forslag her, og etter lovendringene i 2007 ble 

oppgavene til yrkesopplæringsnemndene knyttet til de områdene det er viktig at nemndene får 

økt innvirkning på. Dette gjelder kvalitet, dimensjonering, rådgivning og regionalt 

utviklingsarbeid. Dette er lovfestet i opplæringsloven § 12-4. 

 

Gjeldende rett 

Fylkeskommunen har en plikt til å legge alle saker som har betydning for fag- og 

yrkesopplæringen, også de sakene som ikke gjelder godkjenning og tap av godkjenning, frem for 

yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen fatter et vedtak. Dette er hjemlet i opplæringsloven 

§§ 4-8 og 12-4. Denne endringen skal styrke innflytelsen fra yrkesopplæringsnemnda på arbeidet 

med fag- og yrkesopplæringen i fylkeskommunen. Det er også forventet at fylkeskommunen 

legger frem flere saker for nemnda enn det er plikt til, da det er flere saker som har betydning for 

fag- og yrkesopplæringen.  

 

Yrkesopplæringsnemnda skal etter gjeldende rett være et rådgivende organ for fylkeskommunene 

når det gjelder bedriftenes faglige egnethet. Fylkeskommunen har en plikt til å legge avgjørende 

vekt på den faglige vurderingen yrkesopplæringsnemnda gir av en bedrift, i saker om 

godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning. 

 

Yrkesopplæringsnemnda skal jobbe for å bedre kvaliteten innenfor fag- og yrkesopplæringen. Det 

er derfor sentralt å gi partene i arbeidslivet økt mulighet til innvirkning i saker de engasjerer seg 

i. Partene vil på denne måten kunne komme inn og påvirke utviklingen til fag- og 

yrkesopplæringen i fylkeskommunen. Y-nemnda kan fatte vedtak i enkeltsaker, der de gir uttrykk 

for arbeidslivets vurderinger. Dette vedtaket skal være en av premissene i saken når 

fylkeskommunen fatter sitt endelige vedtak. Vurderingene fra partene skal ha stor vekt når 

fylkeskommunen fatter vedtak, spesielt når saken gjelder kvalitet, dimensjonering, rådgivning og 

regionalt utviklingsarbeid. 
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Opplæringsloven § 12-4 syvende ledd lovfester at yrkesopplæringsnemnda kan delegere 

oppgaver som er tillagt i lov og forskrift. Det omfatter også den faglige vurderingen av bedrifter 

før fylkeskommunen gjør et godkjenningsvedtak. 

 

Hvor godt ivaretar yrkesopplæringsnemndene de lovfestede oppgavene?  

Yrkesopplæringsnemndenes arbeid er tema i flere rapporter som har blitt publisert de siste årene. 

I det følgende gjengir vi funn fra den andre delrapporten fra prosjektet «Forskning på kvalitet i 

fag- og yrkesopplæringen», Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift, og 

Utdanningsdirektoratets rapport om yrkesopplæringsnemndas rolle i fylkeskommunens arbeid 

med dimensjonering.  

 

NIFU, Fafo, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus (heretter omtalt som NIFU 

m.fl.) samarbeider for tiden om prosjektet «Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen». 

Prosjektet går frem til 2015 og dekker forskjellige temaer knyttet til kvalitet og kvalitetsarbeid i 

fag- og yrkesopplæringen. Den andre delrapporten fra prosjektet inneholder blant annet en fyldig 

beskrivelse av yrkesopplæringsnemndas historie og en oversikt over nemndas nåværende 

arbeidsområder.1,2 Forskerne har også kartlagt hvordan et utvalg av yrkesopplæringsnemndene 

arbeider. I rapporten gjengir de funn fra en casestudie de har gjennomført i tre fylker, Telemark, 

Nord-Trøndelag og Rogaland. 

  

Yrkesopplæringsnemndene er også omtalt i Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i 

bedrift.3 Datagrunnlaget for undersøkelsen er bredt: Alle fylkeskommunene deltok i en 

spørreundersøkelse. Riksrevisjonen intervjuet i tillegg representanter for syv fylkeskommuner og 

utdanningsdirektørene i fire av fylkesmannsembetene. Riksrevisjonen undersøker blant annet 

hvilken rolle yrkesopplæringsnemndene spiller i arbeidet med å godkjenne lærebedrifter og 

utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen. 

 

I 2011 kartla Utdanningsdirektoratet yrkesopplæringsnemndenes rolle i fylkeskommunenes 

arbeid med dimensjonering av utdanningstilbudet.4 Kartleggingen var basert på dokumentstudier 

og kvalitative intervjuer med ledere av yrkesopplæringsnemnder og medarbeidere i 

fylkeskommunene som kjenner dimensjoneringsarbeidet godt. Alle fylkeskommunene var 

representert i undersøkelsen. 

 

Til sammen gir disse rapportene oss god kunnskap om hvordan yrkesopplæringsnemndene jobber 

med dimensjonering, godkjenning av lærebedrifter og arbeid med å utvikle kvaliteten i fag- og 

yrkesopplæringen. 

                                                           
1
 NIFU m.fl. (2013): Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – Fokus på skoleopplæringen. Rapporten kan lastes ned her: 

http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2013/NIFUfy.pdf?epslanguage=no 
2 Yrkesopplæringsnemndas historie er omtalt i rapportens kapittel 3.6 Om lokalt kvalitetsarbeid, s. 126-130. 
3 Riksrevisjonen (2013): Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift. Dokument 3:6 (2012-2013). Rapporten 
er tilgjengelig her: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2012-2013/Dokumentbase_3_6_2012_2013.pdf 
4 Utdanningsdirektoratet (2011): Kartlegging og vurdering av yrkesopplæringsnemndenes rolle i fylkeskommunenes 
arbeid med dimensjonering av utdanningstilbudet. Rapporten er tilgjengelig her: 
http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2011/4/Y_nemdrapport.pdf?epslanguage=no 

 

http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2013/NIFUfy.pdf?epslanguage=no
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2012-2013/Dokumentbase_3_6_2012_2013.pdf
http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2011/4/Y_nemdrapport.pdf?epslanguage=no
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Yrkesopplæringsnemndenes rolle 

NIFU m.fl. har undersøkt hvordan yrkesopplæringsnemnda og fylkeskommunen samarbeider i de 

tre casefylkene, og hvilken rolle yrkesopplæringsnemndene spiller.  

 

Forskerne skriver blant annet følgende om yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag:  

 

Generelt sett ser nemnda ut til å spille en reaktiv rolle. Den fremstår i mindre grad som den sentrale aktøren 

for utvikling av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, men snarere som en sentral høringspart i spørsmål som 

omhandler fagopplæring. Den interne revisjonen konstaterer da også at Y-nemnda har fått anledning til å 

uttale seg om viktige fagopplæringsspørsmål slik loven fastsetter. Det er ikke snakk om at nemnda blir 

overkjørt. Nemndas arbeidsform består etter alt å dømme i å respondere på utspill fra fylkeskommunen. 

Repertoaret består av å ta saker til etterretning, uttrykke sin støtte, eller å formulere tilleggsvedtak.  

 

[….]  

 

Mye tyder på at Y-nemnda har utviklet trekk som forbindes med en såkalt innflytelsesnemnd, der evne til å 

utøve innflytelse på sentrale beslutninger innad i fylkeskommunen i dimensjoneringssaker er blitt særlig 

viktig. Samtidig er det lite som tyder på at nemnda har stor politisk innflytelse eller høy status innad i 

fylkeskommunens parlamentariske system. Nemnda synes i liten grad å ha føling med forvaltningssaker, 

som i sin helhet er delegert til fylkeskommunen v/opplæringsavdelingen. 

 

Situasjonen i Rogaland er annerledes. Der har yrkesopplæringsnemnda tatt en mer aktiv rolle. 

Forskerne skriver blant annet følgende om den: 

 

Da yrkesopplæringsnemndene gjennom revisjonen av opplæringsloven i 2007 fikk overdratt sine 

forvaltningsoppgaver og sin vedtaksrett til fylkeskommunene, bestemte fylkespolitikerne i Rogaland seg for 

å gi y-nemnda disse fullmaktene tilbake. Man ønsket ikke at y-nemnda forfalt til et sandpåstrøingsorgan 

uten politisk betydning. Gjennom å beholde forvaltningssakene skulle ikke Y-nemnda først og fremst drive 

detaljstyring. I stedet er dette begrunnet i at de må være i posisjon til å gi prinsipielle signaler gjennom å 

uttale seg om utvalgte forvaltningssaker. Partsrepresentasjonen i Y-nemnda er fortsatt forbeholdt LO og 

NHO, og verken YS, KS, Virke eller lærerorganisasjonene har medlemmer i Y-nemnda. Dette oppfattes av de 

sentrale aktørene som å legge til rette for en mer effektiv innflytelse fra arbeidslivet enn hva et bredt 

representasjonsmønster gjør. Y-nemnda og arbeidet med fagopplæring i fylket er sterkt politisert, ikke minst 

ved at fylkesordføreren selv sitter som leder. Saker om fagopplæring behandles således først i Y-nemnda, 

deretter i opplæringsutvalget, før de kommer til fylkestinget. Det har medført at y-nemnda, i motsetning til i 

andre fylker, fortsatt blir opplevd som et styre for fag- og yrkesopplæring i fylket. Dermed er det også 

forbundet med prestisje å sitte der. Denne særegne organiseringen fag- og yrkesopplæringen i fylket henter 

også legitimitet gjennom fagopplæringens sterke posisjon i det lokale arbeidslivet.  

 

Det ser ut til å være stor grad av kontinuitet i måten Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland arbeider på og 

sakene de behandler, før og etter 2007.  

 

[…]  
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Hyppigheten av møter og omfanget av saker indikerer at y-nemnda kommer ganske tett på 

fylkeskommunens arbeid med fagopplæring og videregående opplæring. Mye tyder på at en viss grad av 

«hands-on» virksomhet utgjør en viktig betingelse for innflytelsen nemnda synes å ha.  

 

[…]  

 

Y-nemnda har klare innslag av å være en innflytelsesnemnd. Nemnda er klar bevisst sin innflytelse med 

tung representasjon fra den politiske ledelsen, men har også innslag av å være en fagnemnd med fokus på 

forvaltningssaker. Blandingsforholdet av forvaltningssaker og interesserepresentasjon fra de tradisjonelle 

partene og topp-politikere synes å åpne for en annen og mer proaktiv rolle i kvalitetspolitikken enn man ser 

andre steder. 

 

Yrkesopplæringsnemnda i Telemark har mer til felles med nemnda i Nord-Trøndelag. Forskerne 

beskriver den slik: 

 

Y-nemnda i Telemark har ikke lengre forvaltningssaker, og er kun et rådgivende organ. Nemnda forsøker 

imidlertid aktivt å kompensere den manglende hands-on kontakten med de daglige 

fagopplæringsoppgavene, ved å jobbe opp mot fylkeskommunens fagopplæringsadministrasjon, og også 

drive lobbyvirksomhet overfor politikerne. Nemnda er bredt sammensatt, med representanter fra ulike 

arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, opplæringskontor og Nav. Ambisjonen er å øke nemndas 

tyngde og rekkevidde ved å samle mange aktører med innflytelse på ulike områder. Samtidig er det etablert 

et arbeidsutvalg, bestående av representantene fra LO og NHO, leder av hovedutvalget for næringsutvikling, 

samt fagopplæringsleder. Disse forbereder blant annet møtene i Y-nemnda.  

 

Y-nemnda ledelse jobber aktivt og tett opp mot fagopplæringsleder, og har støttet opp om dagens ordning 

med en viss særorganisering og autonomi i forhold til den øvrige utdanningsadministrasjonen. Y-nemndas 

leder deltar også sammen med fagopplæringsleder på månedlige møter med opplæringskontorene. Det 

legges i tillegg stor vekt på arbeid opp mot bransjene med mål om å etablere mer stabile, forpliktende 

avtaler om læreplasser innenfor rammen av en slags regional, bransjeforankret samfunnskontrakt. 

Bransjene har på sin side svart med krav om et tilsvarende forpliktende samarbeid fra fylkeskommunens 

side når det gjelder skolestrukturen.  

 

I oppsummeringen av yrkesopplæringsnemndenes arbeid med kvalitet skriver NIFU m.fl. 

følgende: 

 

Den eneste nemnda som forvalter formell beslutningsmyndighet er Y-Nemnda i Rogaland. Her har Y-nemnda 

har opprettholdt sitt fokus på forvaltningssaker i kombinasjon med utøvelse av innflytelse i forhold til 

sentrale policy-organ i fylkeskommunen. Disse sakene gir mulighet for nemnda til å opprettholde en mer 

kontinuerlig aktivitetsprofil og til å intervenere gjennom enkeltsaker, og til å ta opp mer prinsipielle saker på 

eget initiativ. De to andre nemndene har et langt mer reaktiv profil. En mulig fortolkning er at rene 

innflytelsesnemnder står i fare for å bli utsatt for kronisk underernæring på policy-relevante saker. 

Kombinasjonen av utøvelse av innflytelse og en viss hands-on på forvaltningsoppgaver synes å åpne for at 

nemnda får et bredere register å spille på enn nemnder som ikke har forvaltningsoppgaver. Det blir dermed 

vanskelig å opprettholde den gamle distinksjonen mellom «fagnemnd» og «innflytelsesnemnd». I den grad 

som Y-nemnda i Rogaland fungerer som en kvalitetsnemnd dvs. en nemnd som deltar proaktivt i 
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kvalitetsarbeid og kvalitetsstyring, dvs. de er premissleverandører snarer enn premissmottakere, så 

kombinerer nemnda trekk av fagnemnda og innflytelsesnemnda. 

 

Undersøkelsen Utdanningsdirektoratet gjennomførte i 2011 dokumenterte at det er behov for å 

klargjøre yrkesopplæringsnemndas rolle. Endringen i opplæringsloven som kom i 2007, medførte 

at yrkesopplæringsnemnda ble et rådgivende organ for fylkeskommunen. To Y-nemndledere 

fortalte at nemnda har slitt med å finne sin rolle etter lovendringen. 

 

Dimensjonering 

I kartleggingen Utdanningsdirektoratet gjennomførte i 2011 kom det frem at fylkeskommunene i 

praksis hadde gode rutiner på å involvere yrkesopplæringsnemndene i dimensjoneringsarbeidet 

for å få informasjon om fremtidige behov på arbeidsmarkedet. Dimensjonering handler imidlertid 

om langt mer enn å avdekke kompetansebehovet i forskjellige bransjer og utdanne et tilsvarende 

antall fagarbeidere.  

 

Fylkeskommunene må ta en rekke hensyn. I tillegg til yrkesopplæringsnemnda finnes det mange 

andre aktører som har interesse i utfallet av dimensjoneringsprosessen og derfor forsøker å 

påvirke beslutningstakerne. 

 

Søkernes rettigheter veier særlig tungt når dimensjoneringsbeslutningen skal fattes, noe som 

også begrenser yrkesopplæringsnemndenes mulighet for å påvirke. I henhold til opplæringsloven 

§ 3-1, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-13, har søkerne rett til å få oppfylt ett av tre valg når 

de søker om plass på Vg1 i videregående opplæring. Til mange utdanningstilbud er det er ofte 

langt flere søkere enn bransjene har mulighet til å sysselsette når disse personene skal ut og 

søke jobb etter endt utdanning. Det motsatte forekommer også. Muligheten for å få til en 

dimensjonering som er tilpasset arbeidslivets behov begrenses også av at det er vanskelig å si 

noe sikkert om fremtidig behov for forskjellige typer kompetanse.  

 

Til tross for disse begrensningene finnes det eksempler på fylker som lar muligheten og behovene 

i arbeidsmarkedet veie tyngst. NIFU m.fl. skriver også om yrkesopplæringsnemndenes rolle i 

dimensjoneringsarbeidet, og trekker særlig frem at yrkesopplæringsnemnda i Rogaland arbeider 

annerledes enn mange andre nemnder på dette området: 

 

Mens det i en del fylkeskommuner innvendes at innflytelsen ofte begrenser seg til å gi høringssvar på slutten 

av prosessen, behandler y-nemnda i Rogaland spørsmål om skole- og tilbudsstruktur, læreplasstilgang i 

ulike fag og elevsøkning mer kontinuerlig gjennom året, noe som trolig gir større potensiale for innflytelse 

på utfallet. 

 

Godkjenning av lærebedrifter 

Om yrkesopplæringsnemndas rolle i godkjenningen av lærebedrifter, skriver Riksrevisjonen 

følgende: 

 

Før fylkeskommunen kan godkjenne lærebedriften, må bedriften være faglig vurdert av 

yrkesopplæringsnemnda. Fylkeskommunen skal legge avgjørende vekt på nemndas faglige vurdering før 

endelig vedtak om godkjenning fattes. Det legges i Ot.prp. nr. 41 (2006–2007) til grunn at 

yrkesopplæringsnemndas faglige vurdering bør være avgjørende for om fylkeskommunen skal godkjenne 
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lærebedriften. Det vises til at en slik faglig vurdering før vedtaket er så viktig for å sikre kvaliteten på 

opplæringen at den bør være avgjørende for om godkjenning blir gitt eller trukket tilbake.  

 

Spørreundersøkelsen til fylkeskommunene viser at oppgaven med å vurdere bedrifter som søker om å bli 

lærebedrift, i mange tilfeller er delegert fra yrkesopplæringsnemnda til fylkeskommunen. Det framgår av 

tabell 5 at yrkesopplæringsnemnda i 4 av 18 fylkeskommuner gir en faglig vurdering av enkeltstående 

lærebedrifter før godkjenning. Tabellen viser videre at slik vurdering gis i 9 av 18 fylkeskommuner når det 

gjelder opplæringskontorer.  

 

Tabell 5 Gir yrkesopplæringsnemnda en faglig vurdering av 

enkeltstående lærebedrifter og opplæringskontorer før 

godkjenning?  

 

 Ja Nei Sum 

Enkeltstående lærebedrifter 4 14 18 

Opplæringskontorer 9 9 18 

 

En fylkeskommune viser i intervju til at hovedårsaken til at den faglige vurderingen delegeres til 

fylkeskommunen, er at yrkesopplæringsnemnda har begrensede faglige forutsetninger for å 

godkjenne lærebedrifter. Enkelte fylkeskommuner viser også til at nemnda ikke har kapasitet til å 

kunne involvere seg i enkeltsaker. Tre av fylkeskommunene som er intervjuet, opplyser at yrkes-

opplæringsnemnda har utarbeidet eller godkjent retningslinjer for fylkeskommunens faglige vur-

dering av lærebedrifter. 

 

Funn fra «Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen» (NIFU m.fl.) tyder på at Rogaland er 

et unntak også når det gjelder yrkesopplæringsnemndas rolle i godkjenningen av nye 

lærebedrifter: 

 

De har overlatt til fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen å gjøre den faglige vurderingen av nye 

lærebedrifter, men fatter selv den endelige beslutning om godkjenning, bedrift for bedrift. Dette er en 

motsatt prosedyre av det loven legger opp til, en prosedyre som viste seg lite gjennomførbar gitt y-

nemndenes manglende ressurser. Hevingssaker der det er uenighet, legges også fram for nemnda til 

avgjørelse, og det samme gjelder eventuelle saker om å frata bedrifter lærebedriftsstatus.  

 

Ifølge de samme forskerne blir yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag bare forelagt en liste 

over godkjente lærebedrifter. Godkjenning av nye opplæringskontorer og 

opplæringskontorstrukturen er imidlertid fremdeles en viktig sak for yrkesopplæringsnemnda i 

dette fylket. 

 

Kvalitet 

Riksrevisjonen har undersøkt i hvilken grad yrkesopplæringsnemndene er involvert i 

fylkeskommunenes arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten på fagopplæringen. Riksrevisjonen 

skriver følgende om dette: 

 

Intervjuene med fylkeskommunene viser at det varierer i hvilken grad yrkesopplæringsnemndene er 

involvert i fylkeskommunenes oppfølging av fagopplæringen. En fylkeskommune opplyser at nemnda er en 
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viktig støttespiller og generelt i stor grad er involvert i fylkeskommunenes arbeid med å sikre og utvikle 

kvaliteten på fagopplæringen. Andre fylkeskommuner opplyser at yrkesopplæringsnemnda i liten grad er 

involvert i dette arbeidet. Det blir pekt på utfordringer knyttet til nemndas rolleforståelse, etter at nemndene 

i 2007 gikk fra å være vedtaksorganer til å bli rådgivende organer i godkjennings- og oppfølgingsprosesser. 

Flere fylkeskommuner mener det er behov for mer aktive og slagkraftige yrkesopplæringsnemnder som i 

større grad kan bidra til utviklingen av kvaliteten på fagopplæringen i fylket. 

 

Opplæringsloven § 13-10 slår fast at kommunen/fylkeskommunene og skoleeier for privat skole 

må ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriften til loven 

blir oppfylt. I flere fylkeskommuner har administrasjonen presentert sitt system for 

yrkesopplæringsnemnda. Riksrevisjonen skriver: 

 

I spørreundersøkelsen til fylkeskommunene oppgir 9 av19 fylkeskommuner at det er etablert et forsvarlig 

system for vurdering av om lovens krav til fagopplæring i bedrift blir oppfylt. De øvrige fylkeskommunene 

opplyser at systemet er delvis etablert eller under utvikling. En fylkeskommune oppgir at et forsvarlig 

system ikke er etablert.  

 

Fylkeskommunene skal legge alle saker med betydning for fag- og yrkesopplæringen fram for 

yrkesopplæringsnemnda. Det omfatter også fylkeskommunenes forsvarlige system for fagopplæring i 

bedrift. 4 av 18 fylkeskommuner oppgir i undersøkelsen at yrkesopplæringsnemnda ikke har behandlet 

fylkeskommunens forsvarlige system. 

 

Ifølge NIFU m.fl. er yrkesopplæringsnemndene mer involvert i arbeidet med kvalitetsutvikling enn 

man kan få inntrykk av når man leser Riksrevisjonens rapport. Alle de tre nemndene NIFU m.fl. 

har kartlagt søker å påvirke utformingen av fylkeskommunens arbeid med å styre og utvikle 

kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen. Ifølge forskerne deltar yrkesopplæringsnemnda i Rogaland 

aktivt i dette: 

 

Yrkesopplæringsnemnda har som fylkesadministrasjonen en slags dobbelt tilnærming til kvalitetsarbeidet. På 

den ene siden opprettholder de en nærhet til fagopplæringsfeltets konkrete utfordringer. De vektlegger en 

grad av hands-on-virksomhet, samtidig som deres to hovedmål for arbeidet med kvalitet er at 

fylkeskommunen til enhver tid skal levere den fagkompetanse som arbeidslivet trenger. Slik kan man bidra 

til at barn og unge får utnyttet sine evner og realisert sine ønsker gjennom fag- og yrkesopplæring. På den 

andre siden er y-nemnda også opptatt av å ta i bruk nye verktøy for kvalitet, og nemnda synes å ha 

betydelig tiltro til slike, for eksempel resultatene av lærlingundersøkelsen. 

 

NIFU m.fl. skriver videre at yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag har store forventninger til 

lærling- og instruktørundersøkelsen som redskap for å måle kvaliteten på opplæringen i bedrift. 

Nemnda har bedt fylkeskommunen om å sette måltall for flere av variablene i undersøkelsene. 

Yrkesopplæringsnemnda i Telemark arbeider også med kvalitetsutvikling. NIFU m.fl. skriver 

følgende om dette: 

 

Y-nemnda har vedtatt en egen strategiplan med fire satsingsområder, som samsvarer med de som er satt 

opp vedtatt i fylkeskommunens langtidsplan. Under disse områdene er det formulert ut tallfestede mål med 

utgangspunkt i indikatorer om hhv økt gjennomføring, bedre læringsmiljø og læringsutbytte, 
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kompetanseheving og utvikling av gode samarbeidsarenaer. Målene bærer imidlertid preg av dels å være 

ideelle, dvs. ikke målsatte, og også av at de har svært ulik grad av bearbeiding. 

 

Oppsummering 

Det ser ut til at fylkeskommunene har gode rutiner for å involvere yrkesopplæringsnemndene i 

arbeidet med å dimensjonere utdanningstilbudet. Hvis yrkesopplæringsnemndenes anbefalinger 

ikke blir tatt til følge, skyldes det som regel at andre hensyn, for eksempel elevenes valg, veier 

tyngre enn lokale bedrifters kompetansebehov.  

 

Rapportene vi har gjennomgått gir ikke et entydig bilde av yrkesopplæringsnemndenes rolle i 

arbeidet med kvalitet. Funn fra Riksrevisjonens undersøkelse tyder på at 

yrkesopplæringsnemndene i varierende grad er involvert i fylkeskommunenes arbeid med å sikre 

og utvikle kvaliteten på fagopplæringen. Alle de tre yrkesopplæringsnemndene NIFU m.fl. har 

med i sin undersøkelse er involvert i arbeidet med å styre og utvikle kvaliteten i fag- og 

yrkesopplæringen, men deres grad av innflytelse varierer. Vi kjenner ikke til hvordan 

yrkesopplæringsnemndene jobber med saker som gjelder rådgivning. 

 

Oppgaven med å foreta en faglig vurdering av bedrifter som søker om å bli godkjent som 

lærebedrift, har de fleste nemndene gitt fylkeskommunene fullmakt til å gjøre selv. Det betyr at 

nemndene per i dag ikke utnytter alle fullmaktene de har. Begrunnelsen for å gi oppgaven til 

fylkeskommunen er blant annet at nemndmedlemmene ikke har den nødvendig kompetansen til å 

utføre den.  

 

Funn fra NIFU m.fl. og Riksrevisjonen tyder på at de fleste yrkesopplæringsnemndene spiller en 

reaktiv rolle. De gir respons på saker fylkeskommunene legger frem for dem, men fremmer 

sjelden egne saker. Yrkesopplæringsnemndene skal være rådgivende organ for fylkeskommunen. 

Vi kjenner ikke til i hvilken grad yrkesopplæringsnemndenes råd blir fulgt rundt om i alle fylkene. 

Rogaland utmerker seg ved å ha en yrkesopplæringsnemnd som deltar mer aktivt i den daglige 

styringen av fag- og yrkesopplæringen og har formell beslutningsmyndighet. I dette fylket 

opplever nemnda at den har betydelig innflytelse. 

 

Diskusjonsspørsmål 

I innlegget Rolf Jørn Karlsen holdt på konferansen «Arena for kvalitet i fagopplæringen» i Tromsø 

12. september 2014 varslet han at SRY vil drøfte følgende spørsmål og problemstillinger: 

 §12-3. "Y-nemnda skal ha medlemmer og varamedlemmer som til sammen skal ha brei 

innsikt i hele fag- og yrkesopplæringa og i nærings- og sysselsettingsspørsmål." Sikrer 

dagens sammensetning av Y-nemndene at de har denne breie innsikten? Hvordan sikrer 

Y-nemndenes medlemmer god forankring ikke bare i egne organisasjoner men slik at de 

får denne breie innsikten i alle bransjer? Har de nok tid og ressurser til arbeidet?  

 

 §12-4 "Y-nemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringen.  

Den skal særlig arbeide for at partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og –

sikring i fag- og yrkesopplæringen. Videre skal nemda arbeide for best mulig 

dimensjonering av den videregående opplæringen, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i 

sammenheng med den årlige fastsettingen av tilbud." Dette er helt sentrale oppgaver for å 

sikre kvalitet og relevans i fagopplæringen. Løser Y-nemndene disse oppgavene slik at 

kvaliteten heves og relevansen økes? Eller – varierer kvaliteten på dette arbeidet fra fylke 

til fylke? 



   Side 10 av 10 

 

 

 §4-8 "Fylkeskommunen skal legge vekt på det Y-nemnda har vedtatt eller uttalt når den 

avgjør saker som gjelder fag- og yrkesopplæring." Gjør fylkeskommunen og 

fylkespolitikerne det, eller er det slik at noen fylkeskommuner gjør det, andre delvis og 

andre gjør det ikke? 

 

 Er regelverket godt nok til at Y-nemndene kan følge opp det ansvaret de er gitt? 

 

 Hvordan skal vi etablere en bedre link/samarbeid mellom Y-nemndene og det 

partssammensatte SRY som politisk rådgivende organ overfor Kunnskapsdepartementet? 

Et bedre samspill mellom SRY og Y- nemndene kombinert med høy kvalitet på Y-

nemndenes arbeid vil være et viktig bidrag for å sikre relevans og kvalitet i 

fagopplæringen. 

 

SRY må legge en plan for drøftingen av disse spørsmålene.  

 

Forslag til vedtak 

SRY nedsetter en arbeidsgruppe som, basert på saksfremlegget og diskusjonen i møtet, skal 

arbeide videre med problemstillingene rundt yrkesopplæringsnemnda. I løpet av 2015 skal 

arbeidsgruppen: 

 sammenstille eksisterende forskning og egne erfaringer med yrkesopplæringsnemndene 

arbeid 

 vurdere behovet for å endre noe i gjeldende regelverk 

 samle informasjonen og anbefalingene i en rapport til SRY 
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 Samfunnskontrakten 

 Oppdragsbrev 04-13 og 09-14 

Bakgrunn for saken 
 

Utdanningsdirektoratets koordinator i oppfølgingen av samfunnskontrakten vil 

orientere SRY i møtet om status i arbeidet med oppdragsbrev 04-13 og 09-14, se 
vedlegg. 

 
 

De åtte tiltakene direktoratet er bedt å følge opp er: 
 

1. Utføre sekretariatsarbeid for Samfunnskontrakten 
2. Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten 

3. Prøve ut alternativer på Vg3 for elever som ikke får læreplass 
4. Prøve ut vekslingsmodell som alternativ til 2+2-modellen 

5. Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen 
6. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og 

svennebrev 
7. Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv 

8. Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere unge og voksne fullfører fag- 
eller svennebrev 

 
SRY vil i møtet få en presentasjon av: 

- videreføring av informasjonstiltak for 2014 knyttet til Lærlingløftet 

- den partsammensatte oppfølgingsgruppens møte 22.10.14 
- søknader om midler knyttet til lokalt samarbeid mellom skoleeier og regionalt 

arbeidsliv 
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Utdanningsdirektoratet  

Postboks 9359 Grønland 
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 11/3193 21.02.13 

 

 

Oppdragsbrev om oppfølging av samfunnskontrakten 

 

Oppdragsbrev nr: 04-13 Tillegg nr.  

Oppdrag: Følge opp samfunnskontrakten for flere læreplasser til 

utgangen av 2015. 

1. Utføre sekretariatsansvar for 

samfunnskontrakten. Med virkning fra 1. mars.  

2. Utvikle indikatorsystem for oppfølging av 

kontrakten. Frist 1.okt. 

3. Prøve ut alternativer på VG3 nivå for de som 

ikke får læreplass. Frist for oppstart er skoleåret 

2013/2014. Frist for beregning av kostnader for 

2014 og senere år er 1.juli 2013   

4. Prøve ut vekslingsmodeller som alternativer til 

2+2 modellen. Frist for oppstart er skoleåret 

2013/2014   

5. Videreføre hospiteringsordninger i fag- og 

yrkesopplæringen. Frist 1. september.  

6. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at 

flere voksne tar fag- og svennebrev 

Frist for å levere oversikt over tiltak og plan for 

gjennomføring: 1. september 2013 

 

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 226,  post 21, prosjektnr. 62000 
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Bakgrunn for oppdraget: 

Kunnskapsdepartementet ble i april 2012 enige med partene i arbeidslivet om en 

samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målene i kontrakten er at antall læreplasser skal øke 

med 20 pst. i 2015 sammenlignet med nivået ved utgangen av 2011, øke antall voksne som tar 

fag- eller svennebrev og øke antall lærlinger som fullfører og består med fag- og svennebrev.   

 

Partenes overordnede mål er å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen. 

Samfunnskontraktens overordnede mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til 

å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og fremskaffe flest mulig 

læreplasser til elever som ønsker det. Dette betyr at myndighetene har forpliktet seg til å 

stimulere til at flere elever fullfører et yrkesfaglig utdanningsløp og til å skaffe flere 

læreplasser.  

 

Med dette oppdraget ber departementet Udir om å følge opp flere sentrale tiltak i 

samfunnskontrakten. Direktoratet kan velge å behandle flere av tiltakene i sammenheng. I og 

med at samfunnskontrakten følges opp i et partnerskap er det flere av tiltakene som må drøftes 

nærmere av partene før de kan gjennomføres. Det kan derfor på et senere tidspunkt være 

aktuelt å be direktoratet om å følge opp flere av tiltakene fra samfunnskontrakten.  

Beskrivelse av oppdraget: 

 

1. Utføre sekretariatsansvar for samfunnskontrakten i perioden 2013-2015 

Det er behov for å etablere et eget sekretariat for samfunnskontrakten. Sekretariatet skal 

organisere møter i arbeidsgruppen som er satt sammen av partene i kontrakten, arrangere 

årlige konferanser for oppfølging, drive informasjonsvirksomhet om kontrakten, hovedsakelig 

gjennom å drifte en internettside, og ivareta felles satsinger fra Samfunnskontraktens 

arbeidsgruppe. Tiltakene skal sees i sammenheng og i samspill med andre pågående aktiviteter 

i opplæringssystemet. Direktoratet må vurdere om sekretariatet også skal drifte en elektronisk 

versjon av Norgeskartet og produsere indikatorrapporten som er omtalt i punkt 1.  

 

Departementet ber direktoratet om å etablere et sekretariat og om å sette av ressurser til en 

årlig konferanse og til informasjonsmateriell i tråd med budsjettfordelingen nedenfor.  

 

2. Utvikling av indikatorer for samfunnskontrakten 

 

Kunnskapsdepartementet viser til omtalen av indikatorer i samfunnskontrakten. Udir skal 

etablere en referansegruppe med partene i kontrakten for å etablere et omforent indikatorsett, 

denne referansegruppen skal etableres innen utgangen av mars 2013.     

 

Udir skal etablere statistikk for å følge utviklingen i antall lærekontrakter og søkere per år. 

Statistikken må vise antall voksne som inngår lærekontrakt og består fag- og svenneprøven, og 

antall lærlinger som består fag- og svenneprøve. Indikatorene skal inngå i en årlig rapport som 

første gang skal publiseres på bakgrunn av læretallene for 2013.  

 

Som en del av indikatorrapporten skal det utarbeides et Norgeskart som viser tilbud og 

etterspørsel etter læreplasser i de ulike fylkene og bransjene. Utformingen av kartet, blant 

annet hvordan data skal samles inn og vises, må drøftes med partene i kontrakten.  
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Direktoratet må påse at indikatorene utvikles innenfor rammene av personopplys-ningsloven 

og eventuelt annet relevant regelverk. 

 

3. Prøve ut alternativer på VG3 nivå for de som ikke får læreplass 

 

Et forsterket alternativt løp i Vg3 ble satt på dagsorden til SRY-møte 9.9.2011. Dette var med 

bakgrunn i Utdanningsdirektoratets svarbrev til KD på oppdragsbrev 39-10 Utredning av rett 

til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3 (1.juni 2011). SRY 

ønsket å diskutere hvordan en inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3 for de av 

søkerne som ikke får læreplass kunne gjennomføres. SRY vedtok om dette spesielt at: 

Det settes i gang en utprøving med Vg3 innenfor rammen av to år i samarbeid mellom skole 

og arbeidsliv og partene ved de faglige rådene. Utprøvingen skal følges tett av et 

forskningsmiljø og evalueres. Det opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra partene i 

SRY som skal bidra i utformingen og gjennomføringen av tilbudet. Arbeidet igangsettes i 2011. 

 

Kunnskapsdepartmentet har tidligere tatt saken opp med fylkeskommunene og etter råd fra 

FFU er det besluttet å følge opp vedtaket i SRY ved å invitere fylkeskommunene til å 

gjennomføre utprøving med forsterket alternativt Vg3.  

 

Direktoratet bes om å: 

 Legge til rette for at fylkeskommuner kan prøve ut forsterket alternativt Vg3 med 

minst et halvt år ekstra tid, i samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 

 Dette innebærer blant annet å invitere fylkeskommunene til en utprøving i en toårs 

periode med oppstart skoleåret 2013/14. 

 Ved invitasjon skal det framgå at direktoratet vil velge enkelte fylker (minst to) som 

legger opp til å etablere tilbud som skal gjelde for alle søkere som ikke har fått tilbud 

om læreplass innen en gitt dato. Dette for å kunne prøve ut et omfattende tilbud om 

Vg3 i skole, med vekt på at deler av opplæringen skjer i arbeidslivet 

 Sikre at fylkeskommunen og lokalt næringsliv inngår forpliktende avtaler slik at 

elevene får en fullverdig fagopplæring. I avtalene må det fremgå hvordan 

kostnadsfordelingen mellom fylkeskommunen og den enkelte bedrift skal være. 

 Fylkeskommunene som deltar vil få dekt et halvt år ekstra bevilgning per elev under 

disse vilkårene. Midlene skal også dekke eventuelle kostnader ved elevenes 

praksisperioder for deltagende bedrifter. I og med at de ekstra utgiftene for fylkene 

først vil påløpe i 2014, vil det ikke bli gitt midler til utprøvingen i inneværende år.  

 

Parallelt med utprøvingen bør det foretas en kartlegging, som inkluderer vurderinger av 

effekter av utprøvingen. Kartleggingen bør også omfatte kunnskap om elevgruppen som tilbys 

Vg3 i skole, hvordan fylkeskommunene per i dag organiserer og gjennomfører Vg3 i skole og 

samarbeid med arbeidslivet. På bakgrunn av utprøvingene som ventes avsluttet våren 2015, 

bes det om at Utdanningsdirektoratet gir en vurdering av resultater og eventuell videre 

oppfølging av utprøvingen, når resultatet av kartleggingen foreligger. 

 

4. Invitere til å prøve ut vekslingsmodeller som alternativer til 2+2 modellen 

Vi viser til Meld. St 13 (2011-2012) Utdanning for velferd, hvor et av tiltakene er å 

invitere fylkeskommunene til å delta i utprøving av nye opplæringsmodeller i 

helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, organisert i modeller for mer 

fleksibel veksling mellom skole og praksis. I meldingen står det også at Udir og Faglig råd 



Side 4 

 

for helse- og oppvekstfag skal utarbeide forslag til hvordan læreplanene i 

helsearbeiderfaget, og barne- og ungdomsarbeiderfaget kan organiseres i en 

vekslingsmodell. 

Utprøving av veksling mellom skole og arbeidsliv gjennom hele opplæringsløpet er også 

omtalt som et tiltak i samfunnskontrakten. SRY har gjennom en egen arbeidsgruppe 

anbefalt utprøving av vekslingsmodeller og beskrevet hvilke forhold som må avklares 

nærmere. Vi ber om at direktoratet baserer seg på denne anbefalingen i utforming av 

utprøvingen.  

Direktoratet bes om å: 

 Invitere fylkeskommuner til å prøve ut vekslingsmodeller innenfor helse- og 

oppvekstfagene,  med start fra skoleåret 2013-2014. Direktoratet skal legge til rette 

for de deltagende fylkeskommunene.  

 Samarbeide med Faglig råd for helse- og oppvekstfag om læreplanene i 

helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget må endres for å kunne 

organiseres i en vekslingsmodell.  

 Evaluere om disse modellene og eventuelle modeller som prøves ut i andre 

utdanningsprogram fører til at flere velger utdanningsprogrammene og at flere 

fullfører med fagbrev. Evalueringen skal dekkes innenfor totalrammen til 

oppdraget.   

5. Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen 

I perioden 2010-2012 har direktoratet støttet ordninger med hospitering mellom skole 

og bedrift. Ordningen er nettopp evaluert av FAFO og blir vurdert som vellykket. 

Hospiteringsordninger er omtalt som et tiltak i samfunnskontrakten.  

 

Vi ber direktoratet om å videreføre ordninger for hospitering basert på blant annet 

anbefalingene i FAFOs evaluering. Departementet tas sikte på det etableres en varig 

hospiteringsordning i alle fylker.  Direktoratet må vurdere hvordan partene i 

arbeidslivet skal involveres i utformingen av ordningen.  

 

6. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og 

svennebrev  

Samfunnskontrakten har som mål at flere voksne skal ta fag- og svennebrev. 

Utdanningsdirektoratet bes å utvikle og gjennomføre tiltak som kan bidra til at flere 

voksne tegner lærekontrakt og avlegger fagprøve. Tiltakene skal rettes mot voksne 

arbeidstakere uten videregående opplæring, voksne arbeidssøkere og 

arbeidsinnvandrere.  

 

  

Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Departementet forutsetter at det er god kontakt med partene i samfunnskontrakten i 

gjennomføring av alle deler av oppdraget. Tiltakene som gjelder utprøving av alternativer til 

VG3 i skole og vekslingsmodeller forutsetter særskilt kontakt med fylkeskommunene.  

 

Departementet vil fortsatt lede arbeidsgruppa som er etablert under samfunnskontrakten og vil 
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holde jevnlig kontakt med direktoratet gjennom planlegging av møter i arbeidsgruppa.  

 

Departementet ber om at direktoratet informerer om fylkeskommunenes interesse for å delta i 

utprøvingene av alternativer til VG3 i skole og vekslingsmodeller og om endelig valg av 

hvilke fylker og utdanningsprogrammer som skal delta. Det skal lages en kortfattet rapport til 

departementet om disse tiltakene hvert halvår, med første rapportering 10. januar 2014.  

 

Oppdraget har en samlet ramme på 24 mill. kroner hvorav 20 mill. kroner er tildelt i 

tildelingsbrevet for 2013 (kap. 226, post 21, prosjektnummer 62000). Restbeløpet på 4 mill. 

kroner vil bli tildelt i supplerende tildelingsbrev. Departementet tar sikte på å bevilge samme 

beløp i hele perioden, med forbehold om at bevilging fra Stortinget.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjersti Flåten (e.f.)  Karin Hårstad Fonn  

avdelingsdirektør     førstekonsulent 
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2. oppdragsbrev til Udir om oppfølging av samfunnskontrakt for flere 

læreplasser  

 

 

Oppdragsbrev nr: 09-14 Tillegg nr. 1 04-13 

Oppdrag: Følge opp samfunnskontrakten for flere læreplasser 

til utgangen av 2015. 

 

1. Utføre sekretariatsarbeid for oppfølging av 

samfunnskontrakten i perioden 2013-2015.  

2.  Følge opp tiltak som er styrket i budsjettet for 

2014.   

3.  Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og 

regionalt arbeidsliv. 

4. Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere unge 

og voksne fullfører fag- eller svennebrev. 

 

 

 

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 226,  post 21, prosjektnr. 62000 
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Bakgrunn for oppdraget: 

Kunnskapsdepartementet ble i april 2012 enige med partene i arbeidslivet om en 

Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målene i kontrakten er at antall læreplasser skal 

øke med 20 pst. i 2015 sammenlignet med nivået ved utgangen av 2011, at antall voksne 

som tar fag- eller svennebrev og at antall lærlinger som fullfører og består med fag- og 

svennebrev øker. Partene har forpliktet seg til å iverksette en rekke tiltak, både sammen 

og hver for seg, som skal bidra til å nå målene i samfunnskontrakten.  

 

Det er etablert en oppfølgingsgruppe for samfunnskontrakten hvor partene er 

representert.  

 

Utviklingen i antall læreplasser var i 2012 og 2013 under målsettingen for kontrakten. 

Det synes å være behov å vurdere ytterligere tiltak og tettere følge opp partenes arbeid 

og forpliktelser for å nå målene. Det er gitt økte bevilgninger til fag- og 

yrkesopplæringen i Prop 1S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 og Prop 1S Tillegg 1 (2013-

14) som skal bidra til å oppnå målene om økt fullføring til fag- og svennebrev og til at det 

etableres flere læreplasser.  

Utdanningsdirektoratet fikk gjennom oppdragsbrev 04-13 i oppdrag å utføre 

sekretariatsarbeidet for oppfølgingsgruppen. Direktoratet fikk i samme oppdragsbrev 

delegert myndighet til oppfølging av enkelte av tiltakene i samfunnskontrakten knyttet 

til sentrale myndigheters forpliktelser. Foreliggende oppdragsbrev er ment som et 

supplement til oppdragsbrev 04-13. 

 

 

Beskrivelse av oppdraget: 

 

1. Utføre sekretariatsarbeidet for samfunnskontrakten i perioden 2013-

2015 

Arbeidet med oppfølgingen av samfunnskontrakt for flere læreplasser involverer 

flere parter. Partene har et selvstendig ansvar for å følge opp sine tiltak. 

Kunnskapsdepartementet ønsker, gjennom arbeidet i den partssammensatte 

oppfølgingsgruppen, å se fremdriften i tiltakene samlet og videreføre 

oppfølgingen med tydelig fokus på partenes forpliktelser.  

 

Departementet ber om at direktoratet gjennom sekretariatsfunksjonen sikrer en 

god prosess for oppfølging av tiltakene, samt løpende vurderer behov for 

justeringer, videreutvikling og eventuelt nye tiltak i samarbeid med 

oppfølgingsgruppen. Sekretariatet skal fortsatt organisere møter i 

oppfølgingsgruppen og bidra til fremdrift i felles satsinger fra partene. Dette 

inkluderer markedsføring av lærlingløftet.no og eventuelt iverksettelse av andre 

informasjonstiltak for å mobilisere til flere lærlingplasser. 
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2. Følge opp tiltak som er styrket i budsjett 2014.   

I Prop. 1 S (2013-2014) og i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) er det bevilget midler 

til styrking av flere av tiltakene i samfunnskontrakt for flere læreplasser.  Vi viser 

til tildelingen over kap. 226 post 21, prosjektnummer 62 000, hvor direktoratet er 

tildelt 33 mill. kroner til oppfølging av samfunnskontrakten. Innenfor denne 

tildelingen, ber departementet om at direktoratet: 

  inviterer fylkeskommuner til å prøve ut vekslingsmodeller med oppstart 

fra skoleåret 2014/2015. Utprøvingen skal omfatte flere fag enn helse- og 

oppvekstfag. Midler kan også gis til forsøk som allerede er igangsatt, men 

som tidligere ikke har fått støtte. Målet er å få frem best mulig kunnskap 

om muligheter og utfordringer knyttet til vekslingsmodellen. 

 

 videreføre hospiteringsordningen med mål om at flere deltar og at 

midlene bidrar til å sikre varige hospiteringsordninger.  

 

3. Stimulere til bedre samarbeid mellom skoleeiere og regional arbeidsliv 

Direktoratet er over Kap. 226 post 21, prosjektnummer 62000 tildelt 10 mill. kroner 

til dialog mellom skole og arbeidsliv i fag- og yrkesopplæringen. Forskere og 

partene i fagopplæringen har gitt uttrykk for at en videreutvikling av samarbeidet 

mellom skole og arbeidsliv kan bidra til å bedre dimensjoneringen av tilbudene og 

til en mer yrkesrelevant og motiverende opplæring. Direktoratet bes om å initiere 

prosjekt/forsøk som styrker samarbeidet mellom skoleeier, skole og lokalt 

arbeidsliv. Tildeling av prosjektmidler til lokale tiltak skal forutsette aktiv 

involvering av både skoleeier og arbeidslivet. Det er et mål at aktiviteten skal bidra 

til: 

 å skape varige samarbeidsarenaer/prosesser mellom skole, skoleeier og 

lokalt arbeidsliv 

 mer velfungerende dimensjoneringsprosesser  

 flere læreplasser og til at bedriftene i større grad blir brukt som læringsarena 

 

4. Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere fullfører til fag- eller 

svennebrev. 

Vurderinger og eventuelle forslag til nye tiltak legges frem for 

Kunnskapsdepartementet. 

 

 

Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Departementet forutsetter at det er god kontakt med partene i samfunnskontrakt for 

flere læreplasser i gjennomføring av alle deler av oppdraget.  

 

Departementet vil fortsatt lede følgegruppen som er etablert under samfunnskontrakten 

og vil holde jevnlig kontakt med direktoratet gjennom planlegging av møter i 

arbeidsgruppa. Departementet ønsker å holdes orientert om oppfølgingen av de ulike 

tiltakene, dette kan gjøres i forbindelse med rapportering på oppdragsbrev 04-13. 
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Direktoratet bes om å foreslå rapporteringstidspunkter. 

 

 

Departementet tar sikte på å bevilge samme beløp i hele perioden, med forbehold om 

bevilging fra Stortinget.  

 

 

Med hilsen 

 

Johan Raaum (e.f.)  

Ekspedisjonssjef   

 

 Karin Fonn 

 Rådgiver 
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Bakgrunn for saken 
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