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Referat fra rådsmøte onsdag 28. februar — møte 1/2018  
 

Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo 

Kl. 10.00-14.15 

(Fellesdel med andre faglige råd fra kl. 10.00-10.30 (lunsj 12.00-12.45) — se eget program) 

 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Deltakere  Håvard Galtestad, YS 

Christian Danielsen, Fagforbundet 

Peter Hansen, Norsk 

Transportarbeiderforbund 

Terje Mikkelsen, Norsk 

Arbeidsmandsforbund (vara) 

 

Leif Aasum, Spekter 

Runar Karlsen, NHO Service 

Frode Vikhals Fagermo, KS 

Anne Røvik Hegdahl, Virke 

 

 

 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 

 Erik Lysenstøen, Utdanningsforbundet 

Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet 

Jan Tvedt, KS 

Tove Karlsrud, KS  
 

Philip Vogsted, Elevorganisasjonen 

(vara) 

 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Marit Nilsen, Norsk 

Arbeidsmandsforbund (vara møtt) 

Madeleine Fallang, Elevorganisasjonen 

(vara møtt) 

Janicke Stople, NHO Transport (vara ikke 

møtt) 

Jørund Bjølverud, Skolenes landsforbund 

Ole Christian Foss, Handel og Kontor  

Unni Teien (sak 3) 

Stine Viddal Øi 

 

 

Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 1/2018 

 

Sak 0   EGEN AGENDA I AUDITORIET KL. 10.00-10.30 

 

Sak 1.1.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, og referat fra forrige møte 
Sak 2.1.18 Høring- forslag til endringer i privatistordningen for programfag på yrkesfag 

v/Solveig Eldegard 
Sak 3.1.18 Oppdrag – Grunnlag for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag v/ Unni 

Teien (Udir)  
Sak 4.1.18 Innstilling av klagenemnd i sikkerhetsfaget v/Christian Danielsen 
Sak 5.1.18 Svarbrev til Vegdirektoratet – avklaring rundt rammer for kjøreopplæringen 

v/arbeidsgruppen for yrkessjåførutdanningen 
Sak 6.1.18 Søknad om ekstra rådsmøter i 2018 
Sak 7.1.18 Eventuelt 
Sak 8.1.18 Forslag til dagsorden på neste rådsmøte 
Sak 9.1.18 Orienteringssaker 
 

Sak 1.1.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, og referat fra forrige møte 

Vedtak: 

Dagsorden og referat godkjennes. 
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Sak 2.1.18 Høring- forslag til endringer i privatistordningen for programfag på yrkesfag 

v/Solveig Eldegard 

Rådet har gitt innspill før forslaget ble sendt på høring. Forslaget innebærer at privatister ikke må 

gå opp til tverrfaglig eksamen eller eksamen i programfag de tidligere har bestått. Merk at det 

ikke vil bli endringer for privatister som ikke tidligere har bestått ett eller flere av programfagene. 

Direktoratet foreslår også å gjøre en endring i forskrift til opplæringsloven § 3-37 og forskrift til 

friskoleloven § 3-35 om annullering av eksamen. 

 

Høringsfrist: 23. mars 2018 

 

Høringsdokumentene finner dere her: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#181 

 

Solveig Eldegard innledet. AU har utarbeidet et forslag til høringssvar. Rådsmedlemmene ble bedt 

om å komme med forslag til alternative svar dersom de ikke kan stille seg bak AU sitt forslag.  

 

Vedtak 

Rådet godkjenner AUs forslag til høringssvar. Fagansvarlig sender inn høringssvaret innen fristen. 

Sak 3.1.18 Oppdrag – Grunnlag for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag v/ Unni 

Teien (Udir)  

Faglig råd for service og samferdsel vil få i oppdrag å utvikle en beskrivelse av det sentrale 

innholdet i hvert av lærefagene i utdanningsprogrammet. Beskrivelsen skal være til hjelp for 

læreplangruppene i arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag. Beskrivelsen skal også bidra til å 

revidere Europass-fagbeskrivelser.   

 

De faglige rådene får ett budsjett og organiserer arbeidet i samarbeid med sitt nettverk. 

Budsjettet er ment å dekke reise-, møte- og eventuelle overnattingskostnader. Budsjettet vil bli 

vurdert knyttet til omfanget av endringene etter fastsatt tilbudsstruktur. 

 

Tidsrom for arbeidet: 1. mars til 1. juni.   

 

Unni Teien fra Udir orienterte. Presentasjonen blir oversendt rådet i etterkant. Rådet ble bedt om 

å komme med innspill til disposisjonen og diskutere hvordan dette arbeidet skal organiseres. 

 

Følgende innspill kom under den påfølgende diskusjonen: 

- AU foreslo selv å ta på seg koordinatorrollen. Det kan bli aktuelt å utpeke en leder for hver 

arbeidsgruppe. 

- Det kom forslag fra rådet om å holde en felles workshop for å sette i gang arbeidet. 

Deltakere vil være både rådsmedlemmer og varaer, og eventuelle eksterne ressurser. AU 

utformer en agenda for workshopen.   

- De endelige beskrivelsene kan godkjennes av rådet i rådsmøtet 23. mai.  

- Rådet må avvente en del problemstillinger til etter at tilbudsstrukturen blir offentliggjort. 

- Det ble stilt spørsmål til hvorvidt alle medlemmenes kompetanse er relevant inn i arbeidet. 

Eksempelvis har ikke alle medlemmene nødvendigvis eierskap til enkeltfag. Videre ble det 

stilt spørsmål rundt hvorvidt rådet har nok kompetanse innenfor alle fagområder. 

- Etter at tilbudsstrukturen er offentliggjort vil rådet kartlegge hvilke ressurser som ligger i 

rådet, og eventuelt hente inn ekstern kompetanse der det er nødvendig. 

- Det vil kunne være variasjon i hvor omfattende arbeidet med fagbeskrivelsene vil være for 

de ulike lærefagene. 

 

Forslag til vedtak 

Det avholdes en felles workshop torsdag 22. mars 2018 mellom klokka 10 og 16. Deltakere er 

medlemmer, varaer og ekstern kompetanse der hvor det er nødvendig. AU koordinerer arbeidet, 

og avventer videre organisering til etter at tilbudsstrukturen er offentliggjort. 

Sak 4.1.18 Innstilling av klagenemnd i sikkerhetsfaget v/Christian Danielsen 

Sikkerhetsfaget har behov for nye klagenemndsmedlemmer. I Opplæringsloven § 12-6. 

Klagenemnd for fag- og sveineprøver står det at:  
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«Departementet nemner opp klagenemnder som er klageinstans for klager på vedtak om ikkje 

bestått fag- eller sveineprøve. Kvar nemnd skal ha tre medlemmer. To av medlemmene skal ha 

fagutdanning. Departementet fastset kven som skal vere leiar og nestleiar. Når det skal 

oppnemnast klagenemnder for fag- og sveineprøver, skal det faglege rådet for faget gi innstilling. 

Medlemmene med personlege vararepresentantar, blant anna leiar og nestleiar, blir oppnemnde 

for fire år om gongen.» 

 

To av dagens medlemmer ønsker å bli reoppnevnt, og det er derfor behov for ett nytt medlem og 

inntil tre varaer. Klagenemndsmedlemmene som ønsker å bli reoppnevnt er leder Jon Norheim 

(statens representant) og Per Øyvind Brynhildsvoll (arbeidsgiverrepresentant). Det har kommet 

inn forslag til to kandidater fra rådet. Christian Heinecke fra LO og Ronny Sandmo fra 

Fagforbundet. Det er tradisjon for at klagenemndene er partssammensatt, men dette er ikke et 

krav. 

 

Christian Danielsen innledet. Terje Mikkelsen, som avtroppende klagenemndsmedlem, orienterte 

nærmere rundt klagenemndas sammensetning og mente at det var størst behov for et nytt 

medlem fra arbeidstakersiden. Klagenemnda for sikkerhetsfaget har hatt rundt to til tre saker de 

siste årene. 

 

Rådet mente valget stod mellom to gode kandidater, men at Heinecke ble foretrukket som 

representant fra arbeidstakersiden innen sikkerhetsfaget fremfor Sandmo fra skoleverket. 

 

Vedtak 

Rådet innstiller Christian Heinecke som medlem av klagenemnda og Ronny Sandmo som vara. 

Sak 5.1.18 Svarbrev til Vegdirektoratet – avklaring rundt rammer for kjøreopplæringen 

v/arbeidsgruppen for yrkessjåførutdanningen 

24. januar 2018 mottok rådet et svarbrev fra Utdanningsdirektoratet angående et behov for 

avklaring rundt rammer for kjøreopplæring. Saken tar utgangspunkt i en henvendelse fra 

Vegdirektoratet i desember 2016.  

 

Som oppfølging av denne saken har arbeidsgruppen for yrkessjåførutdanningen utarbeidet et 

utkast til et brev som foreslås oversendt til Vegdirektoratet. Erik Lysenstøen gjennomgikk brevet 

og utdypet de ulike problemstillingene. 

 

Det kom noen spørsmål og kommentarer knyttet til konsekvenser for fylkeskommunen og at ulike 

fylkeskommuner har ulike problemstillinger. Det er gjerne større utfordringer i fylker uten 

landslinjer. Anbefalingene er ment å sikre mer enhetlige retningslinjer.   

 

Vedtak 

Rådet godkjenner anbefalingene i brevet, men legger til at aldersdispensasjonen for lærlinger 

innen godstransport bør gjelde til lærlingen fyller 21, ikke bare til utløpet av læretiden, på lik linje 

som for lærlinger innen persontransport (buss). Arbeidsgruppen ferdigstiller brevet, og 

fagansvarlig oversender brevet til Vegdirektoratet etter godkjenning fra rådsleder. 

Sak 6.1.18 Søknad om ekstra rådsmøter i 2018 

I tråd med retningslinjene for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir skal rådene ha fire dagsmøter 

i året. Rådene kan søke om å avlegge flere rådsmøter ved behov. I forbindelse med ny 

tilbudsstruktur kan rådet ha behov for å avlegge et eller flere ekstra rådsmøter i 2018. Rådet har 

allerede planlagt et fylkesbesøk til Hedmark 4-6. juni. 

 

Dersom rådet skal søke om ekstra rådsmøter må rådet finne et møtetidspunkt, og begrunne 

behovet. 

 

Rådet ser et mulig behov for et ekstra rådsmøtet med bakgrunn i forventede endringer i 

tilbudsstrukturen for utdanningsprogrammet service og samferdsel, i tillegg til arbeid med 

fagbeskrivelser. Siden omfanget av endringene i tilbudsstrukturen fortsatt er ukjent fastsetter 

rådet en foreløpig møtedato, og avlyser heller møtet om det ikke er behov. 

 

Vedtak 
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Rådet fastsetter en foreløpig møtedato tirsdag 24. april 2018. med møteramme mellom klokka 10 

og 16. AU utarbeider en søknad på vegne av rådet etter at tilbudsstrukturen er offentliggjort.  

Sak 7.1.18 Eventuelt 

Sak 8.1.18 Forslag til dagsorden på neste rådsmøte 

- Gjennomgang og drøfting av konsekvenser av den nye tilbudsstrukturen 

- Oppfølging av tidl. sak om hvordan rådet skal jobbe med læreplasser og praksisplasser 

(kan utsettes) 

 

AU oppfordrer rådet til å komme med ytterligere innspill til saker frem til neste planlagte AU-møte 

23. mai 2018. 

Sak 9.1.18 Orienteringssaker  

 Status for ny yrkesfaglig tilbudsstruktur 

Statsråden legger frem ny tilbudsstruktur mandag 5. mars klokka 10.30 på Kuben VGS. 

KD vil sende ut invitasjon til pressekonferansen til SRY og organisasjonene. Det vil bli 

avholdt eget møte med de faglige rådene (tre representanter), SRY og KD i Udir klokka 

13.30-15.00 samme dag der de kan få stille spørsmål. AU stiller på vegne av rådet. 

 Fylkesbesøk i 2018 

Rådet har fått innvilget søknaden om fylkesbesøk til Hedmark fylkeskommune. Hatice 

Bunsoon som er lærling i Udir skal bistå rådet i den praktiske organiseringen av 

fylkesbesøket. Påmelding og mer informasjon kommer. 

 Utstyrssituasjonen innen service og samferdsel  

Rådet oppfordres til å lese gjennom rapporten. 

 Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen 

Delrapport 3 kan leses her: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/rapporter/2018/delrapport-3-veksling.pdf  

Rådet oppfordres til å lese gjennom de delene som omhandler service og samferdsel. 

Innenfor service og samferdsel har det vært utprøving av veksling i Østfold og Telemark. 

Forsøket i Telemark er nå avsluttet grunnet utilstrekkelig samarbeid mellom 

fylkeskommunen, skolene og næringslivet. Det vil komme enda en evalueringsrapport. 

 Statistikk 

Det kom noen kommentarer fra rådet til statistikknotatet. I formidlingsstatistikken ville det 

vært mer relevant om Vg3 i skole var skilt ut fra datamaterialet. Påbyggselever kan ha 

stor innvirkning på flere av statistikkene. Rådet oppfordres til å komme med ytterligere 

innspill og ønsker fortløpende. 

 Workshop om læreplanstruktur 

Frode Vikhals Fagermo deltok på en av flere workshoper om læreplanstruktur hos Udir på 

vegne av rådet 31. januar 2018. Behov for klarspråk i læreplanene var en gjentakende 

tilbakemelding under workshopen. Rådene er invitert til en presentasjon av resultatene fra 

disse workshopene, med påfølgende diskusjon 12. mars. Rådsmedlemmene bes melde fra 

til fagansvarlig om de ønsker å delta på dette. 

 Læremiddelutvikling innen yrkesfaglige utdanningsprogram 

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen smale 

fagområder. Det gis støtte til nye prosjekter, revidering og komplettering med digitalt 

innhold. Dette gjelder alle fag med elevkull under 3 000 elever/lærlinger på landsbasis, og 

vil dermed gjelde samtlige programfag på Vg2 og Vg3 innen service og samferdsel. Det 

ble gjennomført en enkel behovskartlegging i forbindelse med fjorårets utlysning, der det 

ikke kom noen innspill fra rådet. Rådet kan komme med innspill til Udir innen 15. mars, 

men gitt at det ikke har vært endringer på dette feltet siden 2017 og i lys av ny 

tilbudsstruktur anses det som mer aktuelt for rådet å ta stilling til dette ved kommende 

utlysninger. Mer informasjon om ordningen finner dere her: https://www.udir.no/om-

udir/tilskudd-til-laremidler/. 
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