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1.	Oppsummering	av	forrige	toårsperiode	
Her vil vi omtale forhold som berører tilbudsstruktur og læreplaner. Faglig råd for elektrofag mener at 
vi har en god utdanning innen elektroprogrammet. Vi har god søkning og høy gjennomføring, noe 
som mye skyldes et homogent program med noen store dominerende fag. For å forstå rådets arbeid 
og prioriteringer må dette leggs til grunn.

Faglige rådet ønsker fortsatt en oversiktlig struktur med få fag. Nye fag og små fag skal bare etableres 
og bestå der bransjen som har fagarbeiderne, lærlinger og ansatte finner det hensiktsmessig, holdt 
opp mot vår overordnede målsetting. Av den grunn har rådet få saker knyttet direkte til struktur og 
læreplan. Vårt arbeid har i større grad vært regelverket som understøtter strukturen og gjør det 
mulig med åpne og bestandige læreplaner.

Følgende saker har i den siste perioden vært viktige knyttet til struktur og læreplaner:

 Gjennomgående dokumentasjon som rådet har blitt forespeilet som erstattning for 
fordypninger i fagene, helt siden vi fikk nye læreplaner til Kunnskapsløftet. Åpne og generelle 
læreplaner i elektrofagene gjør det mulig å benytte de samme læremål på ulike teknologier. 
En slik dokumentasjon er etterspurt av bransjene som bruker fagarbeidere og som har 
lærlinger fra elektroprogrammet. Opplegg for gjennomgående dokumentasjon har vært på 
høring og vi venter nå på departementets beslutning. Denne vil være avgjørende for videre 
valg for programmet.

 Rådet har ønsket veiledninger til læreplanene. Dagens læreplaner sikrer ikke at elever og 
lærlinger får nødvendig  opplæring i yrkesteori. Vi kom så langt at vi fikk vedtak i SRY om at 
slike veiledninger skulle utvikles i elektrofag uten at vi har fått iverksatt det.

 Vi har også arbeidet mye med Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring 
(EQF) og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Vedtak og forskrifter hvor videregående 
opplæring er plassert i nivå 4 som vi har fått på området er ikke hensiktsmessige for 
yrkesfagene. Rammeverket kommer i konflikt med intensjon i EQF og arbeidet i faglig råd 
med utvikling av fagene, hvor det er arbeidslivets parter som skal bestemme utdanningens 
innhold og nivå. Denne konflikten kan i ytterste konsekvens stoppe arbeidet med fornying av 
læreplaner da partene ikke vil redusere på dagens nivå. Faktisk kan behovet heller være det 
motsatte. Utvikling innen viktige områder for samfunnet, som elsikkkerhet, leveringsikkerhet 
på energi og kommunikasjonssikkerhet kan kreve læreplaner i elektrofagene på et høyere 
nivå enn i dag.

I følgende saker har det i den siste perioden blitt foreslått endringer i læreplaner:

 Rådet har arbeidet fram forslag til mindre endringer i læreplanen for Vg2 elenergi.

 Rådet har nedsatt en arbeidsgruppe som har fremmet forslag til endringer i læreplanen for 
Vg3 togelektriker

Ved evalueringen av rådets arbeid for perioden 2008 til 2012, og etablering av det nye rådet i 
september 2012, så vi på hvorfor vi ikke får gjennomslag for saker vi mener er avgjørende viktig. Vi 
bestemte oss for å gå grundigere til verks. Vi vil se på problemene i utdanningen sett opp mot de 
utfordringene bransjen og fagarbeiderne skal løse i samfunnet. Det ble gjennomført åpne møter hvor 
vi fikk frem alle kjente problemer og utfordringer, som igjen ble gruppert i områder. Etter det har vi 
hatt utvalg som har bearbeidet de ulike områdene. Ut fra dette har vi igjen fått noen perspektiver 
som viser de overordnede utfordringer. Perspektiver som vi har lagt inn i dette kapitelet av vår 
utviklingsredegjørelse blir retningsgivende for de forslag som vi vil fremme og arbeide videre med.
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I tillegg har Faglig råd for elektrofag i 2011-2012 foreslått endringer i læreplanen for viklerfaget, 
elektrikerfaget og kuldemontørfaget. Viklerplanen og elektrikerplanen er allerede endret, mens 
kuldemontørplanen er til behandling hos Utdanningsdirektoratet.

Internasjonalt	perspektiv
Ved økende grad av globalisering, og ved at arbeidskraft blir mer og mer grensenøytral, vil det 
medføre flere utenlandske aktører og en økende arbeidsinnvandring i det norske markedet. Det er 
flere indikasjoner som peker i retning av dette. 

For det første arbeider EU aktivt for å redusere barrierer og for å sikre fri flyt av arbeidskraft mellom 
medlemstater og EØS området. Et eksempel på dette er modernisering EU direktiv 2005/36/EF som 
er et rådsdirektiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i EU/EØS området. De aller fleste 
lovregulerte yrkene i Norge omfattes av dette EU direktivet1. 
For elektrofagene gjelder dette blant annet automatiseringsfaget, elektrikerfaget, 
elektroreparatørfaget, energimontørfaget, heismontørfaget og togelektrikerfaget. I tillegg skal 
opplæringen i elektrikerfaget innenfor sjøfart og arbeid på norske skip, fiskefartøy og flyttbare 
innretninger, gjennomføres i henhold til den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, 
sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW)2 Innenfor luftfart og arbeid på fly skal opplæringen 
gjennomføres i henhold til regelverk for sivil luftfart3 i Norge samt internasjonalt regelverk som EASA-
forskriftene4 og ICAOs5 regelverk. For 
energi-, og kuldebransjen er de 
forpliktet internasjonalt gjennom F-
gass forordningen6.
For det andre arbeider EU med å
revidere/ modernisere andre direktiver 
som vil påvirke utdanningen. Blant 
annet har EU satt i gang forberedelse til 
revisjon av Økodesign- og 
Energimerkedirektivene. Det som kan 
komme ut av disse revisjonene knyttet 
til Økodesign er at regelverket endres i 
disfavør av produsenter av elektriske 
produkter. I tillegg en 
energimerkeordning som ikke best 
samsvarer med energibruk og 
energikostnader hos sluttbruker. 

For det tredje ser vi spesielt at det nære utland Polen7 , Sverige og Latvia har bidratt til en sterk 
økning av arbeidsinnvandring de siste 4-5 årene. Denne utviklingen er positiv for norske bedrifter 
som har behov for utenlandsk arbeidskraft for å fylle ledige stillinger.

Samtidig vil en økning av grensenøytral etablering av foretak og aktører samt innarbeidelse av EU 
direktiver i norsk lov og forskriftsverk sette nye krav til myndighetene som regulator. Det vil også 

                                                          
1 Kilde NOKUT
2

Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978, med endringer av 1995

3 Regelverket for den sivile luftfarten i Norge er gitt i luftfartsloven med tilhørende forskrifter
4 European Aviation Safety Agency (EASA)
5 International Civil Aviation Organization (ICAO)
6

EU forordning (EC) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser
7

Se faktaboks

POLAKKER I NORGE
 Største innvandrergruppe i Norge siden Polen ble medlem av EU
 Per 1. januar var det 66.639 polakker bosatt i Norge
 Reelt antall polakker i Norge er anslått til over 100.000, inkludert minst 15.000 familier
 Største innvandrergruppe i Bergen, Trondheim, Stavanger, Asker og Bærum
 Nest største gruppe i Drammen, Fredrikstad og Kristiansand og fjerde største i Oslo
 Andelen bygningsarbeidere er på vei ned, men fremdeles svært høy. Rundt 80 prosent av polske menn

jobber i bygg- og anleggsbransjen
 Blant kvinner er renholds bransjen vanligste arbeidsgiver, men også dette tallet er på vei ned
 Det er over 2.000 polakker på norsk skip
 Flere kvinner enn menn lærer seg norsk
 95 prosent av polakkene i Norge er katolikker
 Mange polakker er skeptiske til myndigheter og henvender seg ofte til kirken for råd
 Oslo Katolske Bispedømme har egne sider på polsk, messer på polsk over hele Sør-Norge og prøver å

bryte ned skepsisen til autoriteter i Norge
 Polakker reiser mer til Norge enn før. I 2010 var det rundt 200.000 polske gjestedøgn i Norge, 3,5

prosent av totalt antall gjestedøgn.
 (Kilder: UD, SSB, OKB og «Polakk» – pamflett fra Frekk Forlag
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berøre norske bedrifters evne til å møte denne konkurransen med høy teknisk og miljømessig 
kvalitet og kompetanse til en konkurransedyktig pris. Likeledes vil det sette krav til bedriftens evne til 
å utvikle robuste arbeids- og læringsmiljø for de ansatte som igjen bidrar til en bedre 
ressursutnyttelse og en bærekraftig kompetanseutvikling. 

Når det gjelder utdanningen vil en slik utvikling sette norsk lærlingordning og yrkesfagutdanning 
under sterkt press, særlig innenfor våre fagområder i bygge- og energibransjen. Dersom det innenfor 
disse områdene ikke utdannes tilstrekkelig og godt kvalifiserte fagarbeidere, vil det på sikt 
undergrave yrkesutdanningen slik vi kjenner den i dag. OECD mener det er en klar sammenheng 
mellom en god yrkesfaglig utdanning, med innebygd lærlingordning, som et effektivt hinder for 
utstøtelse fra arbeidslivet. En høy grad av utdannelse og kvalifikasjoner i befolkningen sikrer god 
velferd, medborgerskap, demokrati, omstilling og sysselsetting. Halvparten av norsk ungdom velger 
yrkesfag på videregående skole. Disse har krav på et velfungerende utdanningssystem som gir 
muligheter for arbeid og/eller videre utdanning. Samtidig er det fortsatt viktig å styrke 
etterutdanningstilbudet til voksne for å sikre god omstillingsevne og livslang læring samt ta i bruk 
resurser som potensielt ligger i denne gruppen av befolkningen. Det vil derfor i fremtiden være av 
vesentlig betydning med en stor satsing på kunnskap, som vil være avgjørende for å styrke norsk 
konkurransekraft, som igjen er avhengig av en bærekraftig yrkesfagutdanning for å bygge landet for 
fremtiden. 

Forhold som vil prege utviklingen er blant annet:

 Fri flyt av arbeidskraft innen EØS vil få betydning for inntaket av lærlinger i elektrofagene. 
Utenlandske bedrifter utfører elektroarbeid i Norge. Disse tar ikke inn lærlinger, mens norske 
(lære)bedrifter får ikke oppdrag. 

 Et modernisert Dir 2005/36 oppfordrer organisasjoner på europeisk nivå om felles (del i) 
læreplaner - et europeisk minste felles multiplum. Det er intet pålegg, siden utdanning ikke 
omfattes av EØS. 

 Det innføres europeiske normer og standarder, både i privat og offentlig regi. De norske 
bestemmelsene gir bare rammer - europeisk regelverk er styrende. 

 Europeisk jobbkort er i prinsippet innført. 

 Felles utdannelsesrammer er også i prinsippet innført og kan gi muligheter for bransje -
samarbeid på området.

 Norsk lønnsnivå og mangel på norske fagarbeidere bidrar til at utenlandsk arbeidskraft 
benyttes, for eksempel ved mastebygging i energibransjen. 

 Horizon 2020 - The EU framework program for Research and Innovation - 2014-2020 lenke

 Erasmus pluss- prosjektet. Inkludert sak om lærlingklausul i Europa, som er drøfta, men ikke 
innført.

 Elektrikerutdanningen kan få svekket popularitet ved stort innslag av utenlandsk 
arbeidsplasser og et presset lønnsnivå, jf. utviklingen innen byggfagene

 Flere i EU ønsker å redusere antallet lovregulerte yrker (de fleste elektrofagene er regulerte i 
Norge – de fleste andre lærefagene er ikke lovregulerte – ansvar for arbeidstakers 
kvalifikasjoner overlates da til den faglige ansvarlige i virksomheten).

 Innen 2017 skal det dokumenteres hvordan alle skal kunne nå et høyere EQF-nivå, gjennom
livslang læring uten å gjennomføre det hele i skole. 

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bekrefter et betydelig omfang av 
utenlandske fagarbeidere som søker videreføring av yrke som elektrofagarbeider i Norge. I 2009 
ble det behandlet 1457 søknader om videreføring av yrke som elektrofagarbeider og 73 søknader 
om videreføring av yrkesom elektroinstallatør. I 2012 hadde søknadsmengden økt til 2876 
søknader om videreføring av yrke som elektrofagarbeider og 124 som elektroinstallatør. Mer enn 
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95 % av de personene som søker om videreføring av et yrke som elektrofagarbeider, søker om å 
videreføre yrket som elektriker lavspenning. Restandelen av søknadene fra personer som søker 
om videreføring av et yrke som elektrofagarbeider fordeler seg ganske jevnt mellom yrkene 
heismontør og energimontør (Elverksmontør). Søknadene for 2012 fordeler seg slik:

Country of origin (qualification 
obtained in

Elektroinstallatør Total Elektrofagarbeider Total:

Austria 0 2

Belgium 0 3

Bulgaria 1 16

Czech Republic 0 4

Denmark 14 344

Estonia 6 122

Finland 2 4

France 0 7

Germany 7 71

Greece 3 6

Hungary 0 7

Iceland 6 70

Ireland 3 308

Italy 2 17

Latvia 0 17

Lithuania 3 107

Netherlands 0 9

Poland 16 861

Portugal 1 50

Romania 0 53

Slovakia 0 14

Spain 1 15

Sweden 59 513

United Kingdom 0 256

Total: 124 2876

* Tallene gjelder antall søknader, og ikke antall personer. 

Samfunnsperspektivet
Her gis det en kort beskrivelse av faget/fagområdets utvikling og samfunnsverdi (for eksempel 
eldrebølgen, ny teknologi, teknologier som er i ferd med å fases ut m.m.) Kan man se en utvikling av 
faget/fagområdet rettet mot nye markeder som krever ny/annen kompetanse? Hvordan tror man 
dette utvikles?

I et samfunnssikkerhetsbilde vil det være avgjørende å bygge og vedlikeholde elektriske anlegg som 
er robust mot ulike endringer i klimatisk forhold, ekstreme værhendelser, alvorlige hendelser og 
ulykker som oppstår med ujevne mellomrom. Dette er hendelser som ofte rammer samfunnet hardt 
med hensyn på bortfall av elektrisitet og kommunikasjonsmuligheter kan utsette mange mennesker 
for livstruende situasjoner. Eksempler på dette er ekstrem uvær og flom (2013) som rammet Norge i 
tillegg til lignende hendelser tidligere år, 22. juli tragedien (2011) og nå sist helikopter ulykken på 
Sollihøgda og brann katastrofen i Lærdal (2014) Svikt i kommunikasjonssystemer er felles for alle 
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disse hendelsene. Det vil i denne sammenheng være avgjørende å bygge og vedlikeholde robuste 
systemer for informasjon og kommunikasjon (informasjons- og kommunikasjonssikkerhet) og 
robuste el tilførselssystemer. Disse hendelsene har også ført til større oppmerksomhet fra 
myndighetene knyttet til utbyggingen av nødnett. Svikt i kommunikasjonssystemer i togtrafikken vil 
føre til lammelse og stans. Følgene av dette er store samfunnsøkonomisk tap selv ved relativt korte 
avbrudd. Universell utforming er en annen side som stadig større grad vil berøre fag i bygg og 
anleggsnæringen. Det å utvikle fagkompetanse på disse områdene vil være avgjørende for å sikre 
befolkning og infrastruktur i fremtiden.

Et moderne samfunn er avhengig av en rekke elektriske- og elektroniske systemer som må fungere. 
Systemer som leverer elektrisk energi, og systemer for styring og elektronisk kommunikasjon brukes 
både i hjem og på arbeid. Uten elektriske, elektroniske og automatiserte systemer ville det vært 
vanskelig å oppnå ønsket kvalitet og pålitelighet på viktige områder som sjøfart, olje- og 
industriproduksjon, kraftproduksjon, luft- og jernbanetransport, helsevesen, næringsvirksomhet og 
boliger. Derfor må elektrofagene møte samfunnets krav innen fagområdene med kvalifiserte fagfolk 
som kan installere, kontrollere og vedlikeholde systemene og det tilhørende utstyret.
Morgendagens samfunnsutfordringer ligger i skjæringspunktet mellom teknologi, miljø, energi, 
demografi og samferdsel. Et stort potensiale for grønn verdiskapning gjør at elektrobransjen må 
være klare til å bidra. Mye av teknologien finnes allerede. Et sentralt spørsmål vil være hvordan 
denne næringen ved bruk av teknologi kan bidra til å løse utfordringer som miljø, energi, demografi, 
helse og eldrebølgen. Dette bør også prege utdanningen.

Innen elproduksjon leveres nesten all energi i Norge fra fornybare energikilder som vann og vind 
samt noe fra biobrensel anlegg. Når det gjelder elproduksjon vil det i årene frem mot 2020 være 
store behov for rehabilitering og fornying av eksisterende vannkraftanlegg. Samtidig er det gitt 
konsesjoner for store utbygginger av landbaserte vindkraftanlegg. Innenfor nettvirksomhet vil det 
frem mot 2020, i likhet med elproduksjon, være behov for nyanlegg og rehabilitering av eksisterende 
nettanlegg på alle spenningsnivå. I tillegg står nettselskapene i Norge foran store teknologiske og 
ressursmessige utfordringer ved innføring av avanserte målesystemer (AMS) med en fremtidsrettet 
funksjonalitet. Her har myndighetene gjort vedtak om utbygging av AMS innen 2017.

Morgendagens overvåkning, drift av nett og forbruk av elektrisitet vil foregå via intelligente 
løsninger, såkalte smarte nett teknologier. AMS er en av disse teknologiene. Det er viktig å ha et 
europeisk perspektiv når man tenker på smarte nett. Utveksling av informasjon og energi vil krysse 
landegrense og vil omfatte langt mer enn strømforbruket. Energikonsumet er ikke lenger avgrenset 
til bopel eller forretningsadresse. Konsumet av elektrisk energi er mobilt, noe fremveksten av 
elektriske biler er eksempler på. Norge vil ha behov å ta i bruk smarte nett teknologier som bidrar til 
et bærekraftig, robust, miljøvennlig og effektivt nasjonalt elektrisk energisystem samtidig som 
kraftsystemet støtter internasjonal utnyttelse av fornybare energikilder. Bruk av smarte nett 
teknologier vil omfatte energieffektivisering i husholdningene, industrien og øvrig næringsliv. Smarte 
nett teknologier kan også brukes for effektiv tilknytning av distribuert produksjon som eksempelvis 
solcelle, pluss hus og elektrisk transport. Elbilen vil for eksempel brukes til både å lade og lagre strøm 
i nettet. Smarte nett teknologier i husholdningen vil være f.eks. varmtvannsberederen. Den vil 
automatisk varme vann når strømmen er billigst.

Det er derfor all grunn til å tro at smarte nett teknologier vil berøre alle deler i et elektrisk 
energisystem fra energiproduksjon, distribusjon, styring og regulering til forbruk av elektrisk energi. I 
smarte nett teknologier smelter den tradisjonelle elektroteknologien sammen med 
informasjonsteknologien. Denne utviklingen vil derfor være med på å sette nye krav til utdanningen 
innenfor elektrofag som igjen skal utdanne i morgendagens kvalifiserte elektrofagfolk.



10

Bransjeperspektivet
Utdanningsprogrammet for elektrofag omfatter flere bransjer, som organiseres av en rekke 
bransjeorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. De mest markerte er:

 Elektroinstallasjonsbransjen

 Teleentreprenørbransjen

 Energibransjen

 Industrien (automatikk, tavle)

 Flybransjen

 Elektronikkbransjen/IKT

 Kulde- og varmepumpebransjen
Den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen fører til at lærefagene innenfor disse bransjene vil 
møte er rekke felles utfordringer i årene framover.

Elektrofagutdanningen er i dag en bred elektro- og elektronikkfaglig utdanning som har elementer fra 
elenergi, automatisering og tele-, data- og sikkerhet. Fra Vg2 er det etablert fem 
spesialiseringsområder som er automatisering, elenergi, data og elektronikk, flyfag, og kulde- og 
varmepumpemontørfaget. Utdanningen er gjennomgående fra Vg1 til Vg3. Alle søkere starter på Vg1
elektrofag, på Vg2 velger de som skal ta fagbrev innenfor blant annet elektro og energibransjen 
normalt Vg2 elenergi. De som skal ta fagbrev i telekommunikasjonsmontørfaget velger Vg2 data og 
elektronikk. På Vg3 nivå i elektroinstallasjonsbransjen og energibransjen foregår opplæring normalt i 
bedrift. Hovedmodellene for de fleste fag innenfor elektrofagutdanningen er 2 pluss 2,5 hvor det
inngår ca. et halvt års yrkesteori. To år i skole og 2,5 år læretid. 
Bredde og dybde i faglige kvalifikasjoner gjør at elektrofagarbeideren i dag har en solid 
kompetanseplattform som igjen gjør fagarbeideren robust i forhold til endringer og omstillinger. 
Samtidig gir dette et godt fundament til å bygge videre på å utvikle ulike karriereveier. Et kjennetegn 
ved den norske elektrofagarbeideren i tillegg til god faglig kompetanse også har utviklet stor grad av 
systemforståelse, egenansvarlighet, høy klima/miljø-bevissthet, sikkerhetsforståelse og 
selvstendighet. Dette er et fortrinn som styrker den norske fagarbeideren og gir et 
konkurransefortrinn i forhold til fagarbeidere som ikke er utdannet i Norge. Det medvirker også til 
samfunnsansvar og medborgerskap som bidrar til å fremme demokrati og et verdisett som styrker 
bedriftens konkurransekraft og robusthet ved endringer og omstillinger. Det at bedriften på sin side 
legger til rette for et godt arbeids- og læringsmiljø er med på å bidra til en bærekraftig utvikling av 
foretaket, både av kompetanse- og forretningsmessig art. I et internasjonalt perspektiv er 
elektrikerfagbrevet og heismontørfagbrevet lovregulert. Det igjen medfører til at fagene er underlagt 
strenge nasjonale reguleringer knyttet til lover forskrifter, normer og standarder. Samtidig omfattes 
fagene også av EU/EØS direktiver og regelverk. Normalt innarbeides slike direktiver i norske 
forskrifter og regelverk når disse er ratifisert av norske myndigheter. I tillegg er den del av faget 
knyttet til arbeid på skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger omfattet av et eget internasjonalt 
regelverk. Sentralt innen elektrofagutdanningene er at elektrofagarbeideren må ha god kompetanse 
om elsikkerhet, informasjonssikkerhet, risikovurdering og personsikkerhet.

I tillegg til elsikkerhet og personsikkerhet er det derfor mye som tyder på at også 
informasjonssikkerhet vil prege fremtidens elektrofagutdanning. Det er også viktig å styrke 
fellesfagene og integrasjon av disse så langt det er mulig i programfagene uten at kvalitet og nivå 
svekkes. Alle elektrofagene er preget av til dels avanserte krav til realfagkunnskaper. For å sikre gode 
karrieremuligheter for den enkelte etter avlagt fagprøve, må realfagkunnskapene styrkes i skoleløpet 
ved økt kvalitet på opplæringen innen gjeldende fag og timefordeling.
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Elekeltroinstallasjonsbransjen

I dag er det om lag 35 000 fagarbeidere som arbeider i elektroinstallasjonsbransjen (elektriker, 
heismontør, og telekommunikasjonsmontør). Om lag 25 000 av disse arbeider hos registrerte 
Installatører som fagarbeidere.
Elektroinstallasjonsbransjen er i dag preget av en til dels raskt ‘turn over’. Gjennomsnittsalderen for 
disse fagarbeiderne er i dag om lag 35 år. Fordi elektroinstallasjonsbransjen i stor grad følger 
konjunkturer i bygge bransjen, kan det være krevende for mange bedrifter i perioder med lave 
konjunkturer å ta inn lærlinger, og det kan oppstå et gap mellom tilgangen på læreplasser og antallet 
søkere til læreplasser i elektrofagene. Det er også klare indikasjoner på at mange elektrofagarbeidere 
går fra landbaserte installasjoner til offshorebaserte installasjoner. 
I de senere årene er det fremkommet indikasjoner på at elektroinstallasjon beveger seg i retning av 
mer styring, - regulering- og informasjonsteknologi. Utdanningen må derfor gjenspeile en slik 
utvikling. I tillegg til elsikkerhet og personsikkerhet er det derfor mye som tyder på at også 
informasjonssikkerhet vil prege fremtidens elektrikerutdanning. 

Bransjestatus	og	utvikling- Energibransjen

Med energibransjen og energifagene menes i denne sammenheng energimontørfaget og 
energioperatørfaget. 
Elproduksjon8 og overføring av elenergi er en bransje med lange tradisjoner preget av små, 
mellomstore og noen store aktører. Noen selskap er rene elproduksjonsselskap, noen er rene 
nettselskap og noen har både produksjon og nett i samme konsernet. Innen elproduksjon er det 
meste fra fornybare energikilder som vann og vind, noe fra bioanlegg. I tillegg er det noen 
entreprenørvirksomheter som bygger og drifter nettanlegg. Bransjen sysselsetter i dag ca. 8000 
fagarbeidere som i hovedsak er energimontører som bygger og drifter nettanlegg og 
energioperatører som drifter elproduksjonsanlegg fra vann, vind og bio.
Innenfor elproduksjon vil man i årene frem mot 2020 ha store behov for rehabilitering og fornying av 
eksisterende vannkraftanlegg, i tillegg er det gitt konsesjoner for store utbygginger av landbaserte 
vindkraftanlegg. Innenfor nettvirksomhet vil det frem mot 2020 være store behov for nyanlegg og 
rehabilitering av eksisterende nettanlegg på alle spenningsnivå. I tillegg står nettselskapene foran 
store teknologiske og ressursmessige utfordringer ved innføring av AMS, samt overvåkning og drift av 
nett via mer intelligente løsninger, såkalte smarte nett. Det betyr blant annet at nettselskapene vil i 
større grad enn i dag også bli en del av fremtidens kommunikasjonsløsninger og bransjen får et 
tettere grensesnitt mot telekommunikasjon og IKT.
HR undersøkelsen 2013 til Energi Norge konkluderer med at både nettselskapene,
produksjonsselskapene og entreprenørvirksomhetene vil ha et økende behov for sysselsetning i 
årene som kommer.
Det forventes økt inntak av energimontør og energioperatør lærlinger frem mot 2020

Bransjestatus	– industri	

Med industribransjen og energifagene menes primært i denne sammenheng energimontørfaget, 
energioperatørfaget og automasjonsfaget. 
I industrien er produksjon- overføring og bruk av elenergi helt sentralt. Med norsk kostnadsnivå er 
effektivisering og automatisering av funksjoner i samfunnet viktig. I en slik utvikling vil 
automasjonsfaget nødvendigvis være sentralt. Det er derfor avgjørende at det industrielle 
perspektivet legges til grunn for den videre utviklingen av faget.

Bransjestatus	– Flybransjen

Bransjen behandler avionikk, flymotormekanikk, flysystemmekanikk og flystruktur mekanikk under 
ett. Flyfaget tilbys på fire landslinjer Skedsmo, Bodø, Sola og Bardufoss videregående skoler.  Skolene 
er godkjent i henholdt til EASA Part 147. Utdannelsen som flyfagarbeider tas over fem år. I tillegg til å 

                                                          
8 Se samfunnsperspektivet
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følge opplæringsloven, er utdannelsen underlagt det europeiske regelverket for flyvedlikehold. 
Denne kompetansen er en av bærebjelkene i luftfart blant annet fordi det er et sterkt fokus på 
bransjens grunnverdi, nemlig sikkerhet. 
Bransjens mål og verdier for flytekniske kompetanse: 

 Opprettholde god kvalitet på flyfaget

 Norsk flyfagutdanning må oppfylle internasjonal standard

 Beholde og utdanne nødvendig kompetanse

Flyfaget er basert på felleseuropeisk regelverk. I løpet av utdannelsen vil den enkelte elev/lærling 
gjennomgå en grunnutdannelse som tilfredsstiller dette regelverket, og som kan gi rettigheter til å 
utføre ulike vedlikeholdsoppgaver på luftfartøy.  
De senere år er det observert en reduksjon i inntak av lærlinger. Bransjens kartlegging av inntak av 
lærlinger og behov for ansatte med flyteknisk kompetanse viser at den sivile delen av bransjen har et 
relativt stabilt behov for denne kompetansen, vi minner om at helikoptersektoren er relativt stor i 
Norge. Vår undersøkelse kan tyde på at det foretas omleggingen i luftforsvaret som kan påvirke 
antall lærlingeplasser.  

Bransjestatus	IKT-– og	elektronikkbransjen

Med IKT- og Elektronikkbransjen menes i denne sammenheng produksjonselektronikerfaget og 
dataelektronikerfaget. Begge fagene har en historikk tilbake til 1970-tallet. Dataelektronikerfaget ble 
opprettet i 1978 med navnet serviceelektronikerfaget. I 1999 ble IKT Driftsfag innført i forbindelse 
frykten for datakollaps ved årtusenskiftet. Faget ble lagt under studieretning for allmenne, 
økonomiske og administrative fag.

I forbindelse med Kunnskapsløftet ble IKT Driftsfag delt. Brukerstøtte ble lagt til Service og 
samferdsel, mens de mer tekniske delene ble slått sammen med serviceelektronikerfaget og fikk 
navnet dataelektroniker.

Selv om teknologien og produksjonsmetodene har endret seg mye er hovedinnholdet i 
produksjonselektronikerfaget relativt uendret. Mens serviceelektronikerfaget i stor grad dreide seg 
om service og vedlikehold på krets- og komponentnivå, er dataelektronikerfaget sentrert rundt 
installasjon, drift og vedlikehold på systemnivå. Kompetanse på krets- og komponentnivå er i dag 
nesten ikke etterspurt i bransjen. Data og elektronisk kommunikasjonsteknologi gir den enkelte 
tilgang til både dagligdagse, pålagte og livskritiske samfunnstjenester. I tillegg er næringslivet 
avhengig av tjenester knyttet til arbeids- og informasjonsflyt. Denne teknologien er 
grenseoverskridende i sin natur. Den utvikles kontinuerlig og får daglig innpass på nye områder. Det 
er grunn til å tro at samfunnet i framtiden vil bli stadig mer avhengig av denne teknologien. Som en 
konsekvens av denne utviklingen stilles det stadig strengere krav til kommunikasjons-, informasjons-
og personsikkerhet. 

Utviklingen går i en retning av en stadig større integrasjon av elektroniske systemer og infrastruktur. 
Tjenester, overvåkning, varsling, målinger er i økende grad integrert og tilkoblet offentlige nettverk. 
Trådløse og mobile systemer og enheter tas i bruk i økende grad og gir økende utfordringer i forhold 
til kommunikasjons- og informasjonssikkerhet. Det er rimelig å anta at det i framtiden vil være et 
økende behov for kompetanse inne radio- og høyfrekvensteknologi. Tidligere etablerte grensesnitt 
mellom fag og fagområder overlappes og noen grad viskes overgangene ut. Dette setter nye krav til 
fagutdanningen ved at fagfeltet utvides og behovet for breddekompetanse øker. Samtidig er det 
økende behov for spesialistkompetanse. Det er rimelig å anta at antall læreplasser vil øke framover 
samtidig som man må forvente at det vil ta noe tid for dataelektronikerfaget å etablere seg i 
bransjen.
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Bransjestatus	og	utvikling	- Kulde- og	varmepumpebransjen

I dag er ca. 3 500 fagarbeidere i kulde- og varmepumpebransjen, hvor av anslagsvis halvparten har 
formell kuldemontørutdanning, mens resten har kvalifisert seg gjennom ulike kurs. Det kreves ingen 
offentlig godkjenning for å jobbe som kulde- og varmepumpemontør, hvilket selvfølgelig bidrar til å 
senke etterspørselen etter fagbrev. F-gassforordningen stiller krav om sertifikat for å arbeide på 
kulde- og varmepumpeanlegg med HFK, og selv om dette er et miljøtiltak, har det bidratt til en 
generell kompetanseheving i bransjen.  Bransjen arbeider for at denne ordningen skal omfatte arbeid 
med alle kuldemedier. Kulde- og varmepumpebransjen er preget av et generasjonsskifte.  I de 
nærmeste årene vil en betydelig andel fagarbeidere bli pensjonister.  Dette skjer parallelt med at 
bransjen er i vekst, samt at vi avgir fagarbeidere til ventilasjons-, rørlegger-, elektriker- og 
storkjøkkenbedrifter.  Behovet for mange nye fagarbeidere, vil derfor være stort fremover. Utbygging 
av skoleplasser har derfor vært et sentralt arbeid for bransjen de siste tre årene.  

Kulde- og varmepumpebransjen har som oppgave å levere kulde eller varme alt ettersom behovet er 
definert. Primært dekker bransjen menneskets behov for kulde (airconditioning) og varme 
(varmepumpe), dernest matvarer (fisk, kjøtt, grønnsaker) fra råvare, foredling, innfrysing, transport, 
dagligvare og til konsument.  Videre er kulde- og varmepumpeteknologien i bruk i mange industrier, 
fra oljeproduksjon, gasstransport, plastproduksjon, trykkeri, og til blodbanker, MR-skannere og
forskning på sykehus. Ethvert industrialisert samfunn har stort behov for kulde- og 
varmepumpebransjen, og i utviklingslandene er det økonomi, og ikke behov, som begrenser en 
raskere vekst av bransjen.

Det er flere regelverk i EU som påvirker utviklingen av kulde- og varmepumpebransjen.

Fagutdanningen er i dag en bred kulde- og elektro-faglig utdanning som har elementer fra kulde- og 
varmepumpeteknikk, elenergi, og automatisering. Spesialiseringen i kulde- og varmepumpeteknikk 
begynner i Vg2, etter å ha fullført Vg1 Elektro (alternativt tillates - enn så - lenge Vg1 TIP), og 
avsluttes med fagprøve etter Vg3. Totalt 2 år i skole og 2 år i lære.

Markedsutsiktene for kulde- og varmepumpebransjen er gode.  Energi- og klimautfordringene står i 
kø, og kvalifiserte fagarbeidere i bransjen kan bidra til løsninger.

2.	Datagrunnlag	
a)Hovedtrekk
a) Registerdata fra Utdanningsdirektoratet 

Nøkkeltall elektrofag

2010 2011 2012 2013

Antall søkere til Vg1 5692 5769 6081 6348

Antall søkere til programområde på Vg2 4380 4458 4428 4596

Antall søkere til Vg3 i skole (normalt løp) 1035 955 963 1000

Antall personer som har  

søkt om læreplass 2649 2877 2992 2947

Nye lærekontrakter                  2555 2943 2895

Antall personer som fagopplæring i skole 120 73

Løpende lærekontrakter 6653 6890 7187

Nye opplæringskontrakter (lærekandidater) : 8 11

Løpende opplæringskontrakter 12 16 21

Antall som har avlagt fag/svenneprøve 3185 3039 2881

Resultater Andel bestått 94 % 93 % 93 %
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Gjennomføringsprosent (normert tid + 2 år) 72 %

Andel oppnådd fag- svennebrev etter fire år 85 %
Antall personer som har valgt påbygg etter Vg2 (overgang fra 
Vg2) 689

Andel som har valgt påbygg etter VG2 17 % 17 %

b)	Sammendrag	av	relevante	forskningsrapporter	
Utdanningsdirektoratet	har	bestilt	

Innledning
Utdanningsdirektoratet har fulgt innføringen av Kunnskapsløftet gjennom ti forskningsprosjekter. 
Sluttrapportene fra prosjektene ble publisert høsten 2012. lenke. Tre av prosjektene omhandlet fag-
og yrkesopplæringen:

 NIFU: Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse

 Fafo: Evaluering av prosjekt til fordypning i yrkesfag

 Sintef: Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?

Struktur,	gjennomføring	og	kompetanseoppnåelse	- NIFU
NIFU har undersøkt om den nye tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet har påvirket elevenes 
utdanningsvalg og fått flere til å fullføre videregående opplæring. Omtales ikke ytterligere her.

Videregående	opplæring,	et	godt	grunnlag	for	arbeid	og	videre	studier -

NIFU
NIFU-rapporten er skrevet på oppdrag for NHO. Den reiser to hovedspørsmål: Er det god nok 
tilpasning mellom yrkesfagene som tilbys i videregående opplæring på den ene siden, og yrker og 
kompetansebehov i arbeidslivet på den andre? I hvilken grad har elever som fullfører og består 
videregående opplæring med studiekompetanse tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre høyere 
utdanning – er elevene studieforberedt? lenke lenke.

c)	Andre	kilder	

Hvorfor	slutter	elektrikerne	i	faget?	UiB

Av Isak Lekve, vitenskapelig assistent, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Publisert 
16.01.2013. lenke

Denne rapporten forsøker å belyse noen av forholdene rundt at mange elektrikere slutter i yrket 
etter bare få år. Den er skrevet på bakgrunn av 15 intervjuer og en spørreundersøkelse med 113 svar. 
Den er finansiert i samarbeid med EL & IT Forbundet og NELFO. Rapporten går tematisk gjennom en 
rekke ulike faktorer som anses å kunne ha relevans, men ender på bakgrunn av datamaterialet opp 
med følgende hovedkonklusjoner:

 Mange opplever forventninger om at en bør ta høyere utdanning.

 Forventninger til arbeidet blir ikke tilfredsstilt.

 Det er trolig at en del med instrumentell arbeidsorientering ikke finner yrket lønnsomt nok, men 
dataene spriker i sine svar her. Blant de tidligere elektrikerne virker lønn mindre viktig, mens de 
nåværende elektrikerne opplyser at lønn både er en viktig motivasjonsfaktor for dem, og at de 
tror det er en sentral grunn til at andre har sluttet.

 Mange med en innholdsbasert arbeidsorientering finner ikke yrket interessant nok.

 Rigide hierarkier i mange bedrifter gir lite ansvar, selvstendighet og rom for opprykk.

 Ledelsen i mange bedrifter er ikke flinke nok til å gi balanserte tilbakemeldinger.

 Arbeidsbelastningen er i en del tilfeller for høy.
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På bakgrunn av dette foreslås primært følgende tiltak:

 Mindre rigide hierarkier, flatere strukturer, mer ansvarliggjøring

 I forlengelsen av dette bør en også være flinkere til å legge til rette for etter- og videreutdanning

 Oppfordre ledelse til å ha en mer balansert dialog med sine ansatte

 Bli flinkere til å variere både hvem som er i hvilken arbeidsgruppe, hvem som gjør det tunge 
arbeidet, og hvem som har ansvar for hva. 

Skal dette siste gå er en også avhengig av det første punktet.

Jenter	i	bil	&	elektro

lenke
«Jenter i Bil & Elektro », var et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO ved Norsk Teknologi, Norges 

Bilbransjeforbund, EL & IT Forbundet og Fellesforbundet i regi av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak 
(HF). Prosjektet er etablert i Telemark, Oslo, Sør-Trøndelag og Nordland. «Jenter i Bil & Elektro» har 
vært et omfattende prosjekt som har gått over fem år fra 2008 til 2012, med mange aktiviteter og 
deltakere. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle metoder for å legge grunnlag for et opplærings-
og arbeidsmiljø slik at kvinner som fagarbeidere finner bil- og elektrobransjene attraktive. Slik vil 
bedriftene klare å beholde de kvinner som er i bransjene og kan øke andelen kvinnelige fagarbeidere 
i et utvalg av bedrifter. Erfaringene viser blant annet at

 Trepartssamarbeidet i fylkene om synliggjøring av yrkene og samarbeid med jentenettverkene i 

rekrutteringsarbeidet er en nødvendig og må etableres og styrkes 

o Jentenettverk har vært avgjørende for synliggjøring av yrkene og som et sosialt fellesskap

o Jentenettverkene har vært avgjørende for å fremskaffe grunnleggende kompetanse for 

bedriftsutvikling,( synliggjøring av yrkene og som sosiale fellesskap.)

o Aktiv synliggjøring av yrkene med jenter som rollemodeller har vist seg å gi 

rekrutteringsresultater 

 Handlingsplaner i bedriftene har vært et viktig verktøy i arbeidet

 Det må arbeides for en holdningsendring i bedriftene i forhold til rekruttering av jenter, 

3.	Vurderinger	og	utgangspunkt	for	endringsforslag
a) Kan dere kommentere nøkkeltallene, forskningen og ev. andre datakilder dere har presentert i del 
2? Hva sier disse kildene om utviklingen i utdanningsprogrammet og de enkelte lærefagene?

Utdanningsprogrammet for elektrofag er det tredje største utdanningsprogrammet, med over 7000 
løpende lærekontrakter. Antallet praksiskandidater som går opp til fagprøve på bakgrunn av praksis, 
og ikke læretid, er forholdsvis lavt (294 av totalt 2881 avlagte fagprøver). Dette skyldes at de fleste 
fagarbeidere rekrutteres gjennom lærlingordningen. Blant disse praksiskandidatene er det også 
mange elektrofagarbeidere som tar et 2. fagbrev.
Tross nedgang i søkningen til yrkesfag, er det en økt søkning til Vg1 elektrofag og til lærefagene. I 
mange fylker er det en oversøkning i forhold til skoleplasser, slik at det er konkurranse om å komme 
inn. Dette bidrar til at motiverte og flinke elever søker elektrofag. Noen fylker reagerer på 
oversøkningen ved å etablere flere skoleplasser i Vg1 elektro. Det faglige rådet ønsker at behovet for 
søkere til læreplasser og behovet for fagarbeidere skal styre etableringen av skoleklasser i 
elektrofagene. Søkning og distriktspolitiske forhold bør ikke styre etableringen av skoleklasser 
(dimensjoneringen) innen elektrofag.
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Fylkes-/region-perspektivet	
Her gis en kort beskrivelse av fagets – fagområdets utbredelse i fylke/region. Er det mange eller få 
aktører? Finnes det utdanning i knyttet til faget - fagområdet i region/fylke? Bør det etableres 
utdanning, er tilbudet godt nok, bør noen tilbud avvikles?  Hvordan tror man dette utvikles?

Alle fylker har ett eller flere tilbud innen elektrofag og en stor andel lærebedrifter som tar inn 
elektrolærlinger. Det er gode og lange tradisjoner i bransjen for å ta inn lærlinger. I dag er det en 
økning av ungdom som velger elektrofag, og andelen som går opp til fagprøve har vært stabil de siste 
årene. Det kan likevel være en utfordring å etablere nok læreplasser i fremtiden. Det er flere faktorer 
som vil være med å påvirke blant annet høy tetthet av lærlinger i bedrift. 1 av 5 er lærling i NELFO-
bedrifter.

Eksisterende fylkesstruktur og samhandling mellom politisk nivå, fylkesadministrasjon og 
yrkesopplæringsnemnd fungerer ikke godt nok. Det faglige rådet for elektrofag får stadige 
tilbakemeldinger om manglende involvering av partene i arbeidslivet når fylkestinget skal fastsette 
tilbudsstrukturen. Bransjeorganisasjoner, bedrifter, opplæringskontorer og yrkesopplæringsnemnda 
bør alltid involveres i dette arbeidet, slik at dimensjoneringen av utdanningstilbudet i elektrofagene 
blir i samsvar med behovet for fagarbeidere. For å få det til blir det viktig at partene sammen med 
fylkeskommune får analysert det reelle behovet i et minimum 10-årsperspektiv. Modell for et slikt 
samarbeid kan være «samfunnskontrakten i Telemark».

Det faglige rådet mener derfor at opplæringslovens bestemmelser om yrkesopplæringsnemndas 
oppgaver bør gjennomgås med sikte på å tilføre nemnda tilstrekkelig myndighet.
På fylkesnivå bør partsamarbeidet suppleres med lokale samarbeidsarenaer hvor arbeidslivets 
parter, bedrifter og skoler deltar.

God rådgiving er nødvendig for sikre tilstrekkelige søkere til elektrofagene, og at det er søkere med 
riktige forutsetninger som søker. Rådet konstaterer at yrkesveiledningen som gis i ungdomskolen 
fortsatt er kvalitetsmessig varierende, selv om faget utdanningsvalg er innført, og det har kommet en 
egen utdanning for rådgivere. Heller ikke rådgivingen på videregående skole og rådgivingen for 
voksne er tilfredsstillende. 

Fylkeskommunens ansvar med å koordinere karriereveiledningen i fylkene er ikke løst på en god nok 
måte. Etableringen av fylkesvise partnerskap er fraværende, og der de eksisterer er de lite operative 
og inkluderer i liten grad alle de sentrale aktørene. Dette fastslås også i Rapporten «Partnerskap –

eller løse forbindelser?» laget av Østlandsforskning.

Det faglige rådet vil derfor foreslå økt fokus på yrkesveiledning framover (Se vedlegg 2) 

Skoleperspektivet	
Kapitlet beskriver særlige utfordringer for opplæring innen elektrofagene i skolen. Ressurser, 
samarbeid med bransjene, fagmiljøer, lærerkompetanse, vurderingsordninger.

God opplæring i elektrofagene krever at skolen utvikler seg i samarbeid med partene og tilpasser 
undervisningen til behovet i arbeidslivet. Rådet får tilbakemeldinger som avdekker manglende 
samarbeid mellom skolene og elektrobransjen. Flere fylker har etablert lokale samarbeidsarenaer, 
for eksempel læring og utviklingsteam (LUT) i Oppland, nettverk i Sør-Trøndelag. Disse kan bidra til 
kompetansebygging av lærere, hospitering, utarbeiding av lokale læreplaner, tilrettelegging av 
prosjekt til fordypning osv. Rådet mener slikt samarbeid må utvikles i alle fylker på en slik måte at 
alle de lokale aktørene involveres, og at det er fylkeskommunen som skoleeier som tar et 
koordinerende ansvar. -(se vedlegg 1).
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Rådet mener høy kvalitet på utdanningen forutsetter robuste enheter/sterke fagmiljøer på Vg2 nivå 
(elenergi, automatisering, data og elektronikk, flyfag, kuldefag). Dersom det bare er en parallell (en 
Vg1-klasse og en vg2-klasse), utgjør dette et svakt fagmiljø, og det krever at fylkeskommunen styrker 
fagmiljøet på andre måter, for eksempel ved ressursskoler.

Gode eksamensordninger kan bidra til høy kvalitet i fagutdanningen. Eksamensordningene kan være 
en viktig stimulans og et nødvendig virkemiddel til læring. Faglig råd konstaterer at mange lærere er 
misfornøyd med dagens eksamensordninger på Vg2. Derfor er det viktig at fylkeskommunene lager 
klare retningslinjer på hvordan Vg2 eksamen skal gjennomføres og hva eksamen skal inneholde. 
Næringslivsrepresentanter kan også trekkes inn som sensorer i Vg2 eksamen. Dette vil gi næringslivet 
et bedre innblikk i hvordan elevene står faglig før de skal ut som lærlinger. 
De vide læringsmålene skaper forskjellig opplæring. For å bøte på dette, har rådet foreslått at det 
utvikles veiledninger til læreplanene i elektrofagene. SRY har anbefalt dette, men direktoratet ønsker 
ikke å følge opp.
Hele utdanningsløpet i elektrofagene bygger på basis fagene elektroteknikk og elektronikk. For å 
klare å følge progresjonen i programfagene må denne kunnskapen legges inn i undervisningen fra 
dag en. Klare meldinger fra prøvenemdene i elektriker faget varsler manglende kunnskaper i 
grunnleggende ferdigheter i basisfagene. For å styrke denne opplæringen er det viktig at den sentral 
gitte eksamen på Vg1 gjennomføres. I tillegg må det utarbeides klare retningslinjer på hva eksamen 
skal inneholde. Dette må gjøres kjent for skolene. 
Det faglige rådet mener en felles nasjonal eksamen både vil gi en felles oppfatning av hva 
yrkesteorien omfatter, den vil virke læringsfremmende, og vil være nyttig for lærebedrifter når de 
skal ta imot ptf-elever og lærlinger. 

HMS
Relevant undervisning i elektrofagene forutsetter at skolen både har lærere med riktig kompetanse 
og erfaring, og at skolen har tilstrekkelig med lokaler, elektromateriell og utstyr. Godt samarbeid 
lokalt kan bidra til at lokalt næringsliv stiller materiell og alternative læringsarenaer til rådighet, men 
det må fortsatt være skolen som er ansvarlig for at dette er i orden. Myndighetene må imidlertid 
legge til rette for gode videre- og etterutdanningsordninger som kan skje i samarbeid med både 
næringslivet og høyere utdanning.
Det er en forutsetning at myndighetene og lærerutdanningsinstitusjonene ivaretar i opptak og i 
utdanningsløpet riktig kompetanse og erfaring. Lærerplaner på Vg1, Vg2 og Vg3 nivå med 
kompetansemål krever et ekstra blikk på å utdanne lærere med riktig kompetanse med hensyn til 
elsikkerhet spesielt og i samarbeid med elektrobransjen.

Utfordringer	knyttet	til	helse,	miljø	og	sikkerhet	- HMS

Det faglige rådet er bekymret for arbeidsskadefrekvensen blant ungearbeidstakere og ufaglærte i 
elektrofagene. I følge DSB blir 30 % av elektrofagfolk utsatt for strømgjennomgang. Læreplanene i Vg 
1 elektro og Vg2 elenergi sier at elsikkerhet skal være et gjennomgående tema. Elevene skal kunne 
"utføre arbeid på elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldene 
sikkerhetsforskrifter". Omfanget av arbeidsulykker blant unge kan tyde på at det dette 
læreplanmålet ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Denne hypotesen kan samsvare med IRIS 
rapporten- unge arbeidstakere i bygg og anlegg-fra skole til arbeidsliv. I rapporten fra IRIS kan vi også 
lese at de unge arbeidstakerne selv mener at mesteparten av sikkerhets opplæring skjer i bedriften. 
Skal sikkerhet blant unge arbeidstakere og kunder ivaretas, mener rådet at elsikkerhet og 
gjennomgående HMS arbeid må få større fokus i skolens undervisningsforløp. Mengde 
arbeidsrelaterte skader er i dag stor og vi mener derfor at dette burde få økt fokus i skolenes 
undervisningsforløp.
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Utfordringer	med	åpne	og	bestandige	læreplaner

Læreplanene etter kunnskapsløftet er mindre detaljerte enn læreplanene under Reform 94. 

Læremålene er formulert på en slik måte at det klart kommer frem hva eleven eller lærlingen skal 

kunne gjøre eller mestre i tilknytning til de kunnskaper og ferdigheter de har utviklet gjennom 

arbeidet med faget. Kunnskap og ferdigheter er formulert som en helhet og ikke hver for seg med 

yrkesteori, slik det var tidligere. Rådet har stadig fått tilbakemeldinger om at dette er et problem. 

Lærere og instruktører har ingen entydig oppfatning om hvilke yrkesteori eleven og lærlingen må 

tilegne seg under opplæringen og heller ikke progresjon i dette læringsarbeidet. I forrige periode 

forsøkte rådet og møte på problemet med å få utviklet veiledninger som klargjorde hvilke yrkesteori 

som var forventet at elev/ lærling skulle kunne, uten at vi har fått klarsignal til å igangsette et slikt 

arbeid. Dette er en sentral problemstilling som må løses innen elektroprogrammet.

Utfordringer	med ulike	læreplaner	i	matematikk	

Fellesfaget matematikk i grunnopplæringen består av tre læreplaner: 
• læreplan i matematikk fellesfag som gjelder fra 1. trinn og ut Vg1 
• læreplan for fellesfaget matematikk 2T og 2P for Vg2 studieforberedende utdanningsprogram 
• læreplan for fellesfaget matematikk 2T-Y og 2P-Y Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Det er to varianter av læreplanen på Vg1. Variant T er mer teoretisk orientert, mens P-varianten er 
mer praktisk orientert. På Vg2 studieforberedende utdanningsprogram kan eleven velge mellom 
enten fellesfaget i matematikk (2P/2T) eller programfag i matematikk. Læreplanen for fellesfaget 
matematikk 2T-Y og 2P-Y består av kompetansemål fra læreplanene i matematikk fellesfag og 
matematikk 2T og 2P for Vg2 studieforberedende utdanningsprogram. Endringene vi foreslår i de to 
andre planene, vil derfor også gjelde for fellesfaget matematikk 2T-Y og 2-PY.

Rådet mener det er uheldig med flere varianter av læreplaner på Vg1 nivå, og at det er opp hver 
enkelt elev å velge hvilken variant som passer best. Det er flere programfag på Vg1 nivå hvor P-
varianten av læreplan er ikke er egnet, og elever som velger «feil variant» ikke vil få et godt nok 
grunnlag for å lære felles programfag i det valgte utdanningsprogrammet. Blant annet gjelder dette 
utdanningsprogram for elektrofag. Det elektrofaglige innholdet i dette utdanningsprogrammet 
krever matematikk som bare dekkes av T-varianten (1T-Y) Det dreier seg særlig om opplæring i å
regne med sinus og cosinus, trigonometri, eksponentialfunksjoner og logaritmer. Dersom elevene på 
Vg1 elektrofag ikke får opplæring i disse emnene vil de ikke være i stand til å utføre fullstendige 
beregninger (og kunne regne) i elektroteknikk og elektronikk på Vg1 og Vg2 nivå.  Uten disse 
regnekunnskapene vil elever som har valgt elektrofag heller ikke forstå sammenhengen i elektriske 
systemer som forventes på et videregåendeskole nivå. 
Dette er svært bekymringsfullt da fagene er i stadig utvikling og hvor vanskelighetsgraden og 
kompleksiteten stadig øker. Denne utviklingen setter derfor enda strengere krav til gode 
basisferdigheter ikke bare innenfor programfagene men også til realfag som matematikk og fysikk. 
Næringslivet og bedriftene som skal ta i mot disse elevene (som lærlinger) har en forventning om at 
opplæring i skole har både et nivå og en kvalitet på teoretiske basisferdigheter som «matcher» det 
faglige kravet en nyutdannet fagarbeider skal tilfredsstille. Dette nivået og kvaliteten må ikke under 
noen omstendighet svekkes ved at elever kan «velge feil» variant av læreplan i matematikk på Vg1 
nivå. 
Rådet går derfor inn for at det bare skal undervises i én variant av matematikk læreplan, 1T-Y, 
innenfor blant annet utdanningsprogram elektrofag på Vg1 nivå. Om nødvendig må 1T-Y læreplanen 
tilpasses slik at alle emner nevnt ovenfor (sinus og cosinus, trigonometri, eksponentialfunksjoner og 
logaritmer) inngår.
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Fag-perspektivet – læreplanperspektivet
Kapitlet beskriver status og utfordringer innenfor de ulike lærefagene. Utfordringene gir perspektiver 
og rammer for videre utvikling av læreplanene på alle nivåer.

Elektrofagene beveger seg i retning av mer styrings-, regulerings-, og informasjonsteknologi9. Det 
betyr at elektrofagarbeideren må tilegne seg mer kompetanse innenfor disse feltene. Læreplanene 
må derfor gjenspeile en slik utvikling. I tillegg til elsikkerhet, risikovurdering og personsikkerhet vil 
også informasjonssikkerhet vil prege fremtidens elektrofagutdanning. Breddekunnskapen som 
omfattes av dette feltet må derfor styrkes innenfor det 2-årige skoleløpet. Det vil medføre noe 
omlegging og vekting av læreplanverk i programfagene i skoleløpet. Samtidig vil det være viktig å 
ivareta elektriker-, energimontør og telekommunikasjonsmontørfagets profil og egenart. Det er også 
viktig å styrke fellesfagene og integrasjon av disse så langt det er mulig i programfagene uten at 
kvalitet og nivå svekkes. Alle elektrofagene er preget av til dels avanserte krav til realfagkunnskaper. 
For å sikre gode karrieremuligheter for den enkelte etter avlagt fagbrev, må realfagkunnskapene 
styrkes i skoleløpet ved økt kvalitet på opplæringen innen gjeldende fag- og timefordeling.
Det er ønskelig å forsterke elektrofagarbeideren til en fagarbeider som behersker ulike teknologier 
knyttet til moderne elektrisk anlegg. Det betyr at elektrofagarbeideren må ha sterkt elektrofaglig 
systemforståelse med elsikkerhet, risikovurdering og informasjonssikkerhet som fundament.

Vg1	og	Vg2	– læreplaner	for	opplæring	i	skole
Det faglige rådet mener dagens tilbudsstruktur fungerer godt på Vg1 og Vg2-nivå. Romslige 
kompetansemål gjør det mulig å tilpasse undervisningen til elevenes og arbeidslivets ønsker og 
behov. Vg1 og Vg2 må ivareta bredden i utdanningen. I Vg1 må elektronisk kommunikasjon og 
datasikkerhet styrkes. Det samme gjelder styring og regulering. I tillegg er det svært viktig å styrke og 
integrere fellesfagene inn i programfagene. Integrering av fellesfag skal ikke gå på bekostning av 
kvalitet. Det er ønskelig å gjeninnføre sentralgitt eksamen på Vg1 i programfagene. Rådet mener 
dette vil sikre progresjon i programfagene med nødvendig yrkesteori. I tillegg kommer pedagogiske 
og didaktiske argumenter og behov fra bedriftene. Vg2 læreplanene må forsterkes med energifaglige 
mål, elektrofaglige styring- og reguleringslæreplanmål knytte til behov på fagbrevnivåer.

Vg2	Automatisering

I en industriell setting vil elektrofaget inngå som en stadig mer sentral del. Dette gjennom økte krav 

til stabil energiforsyning, mer avanserte styrings- og reguleringssystemer. Med denne bakgrunn er 

det særlig grunn til å fremme viktigheten av automasjonsfaget

Strukturen på Vg2 nivå er god. Utdanningen på VG2 gir et tilfredsstillende grunnlag for videre 
utdannelse i Vg3 til Automatiseringsfaget, FU-faget, Tavlemontørfaget og Viklerfaget. Noen har 
ønsker om at Vg2 Automatisering også skal kunne rekruttere til Kulde- og varmepumpemontørfaget 
og Signalmontørfaget. Automatiseringsfaget har 3 år i skole og 1,5 år i læretid. FU-faget (fjernstyrte 
undervannsoperasjoner) har 2 år i skole 2,5 år i bedrift. Viklerfaget og Tavlemontørfaget følger 
hovedmodellen 2+2. Det er en stor teknologiutvikling i de fagene Vg2 automatisering rekrutterer til. 
En automatiker må for eksempel forholde seg til trådløs teknologi og et stigende antall roboter i 
produksjonsprosessene. Undervanns-roboter har i stor grad erstattet dykkeren og FU-faget vokser 
seg større. Viklerfaget har fått ny læreplan som er tilpasset en liten bransje. Tavlebransjen er en nisje 
som utdanner et jevnt stigende antall tavlemontører hvert år. Utviklingen går raskt. Behovet for 
forandringer i læreplanene finner vi allikevel er størst på Vg3. Vi må arbeide med å få på plass lokale 
samarbeidsarenaer for skole, bedrift, opplæringskontor og prøvenemnder. Her kan man også 
diskutere læreplanene og innholdet i opplæringen. Lokale faglige nettverk vil bidra til bedre kvalitet i 
opplæringen.

                                                          
9 Se samfunnsperspektivet
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Det å søke Vg2 Automatisering er populær blant unge, med overkapasitet på skolesiden i dag. 
Samfunnet har behov, ungdom ønsker, men det mangler læreplasser.

Vg2	Data	og	elektronikk

Faglig råd for elektrofag har diskutert struktur, men anbefaler ingen endringer nå. Det kan være 

aktuelt å splitte Vg3 Dataelektroniker i et rent Data/IKT-fag og et servicefag for andre elektroniske 

systemer, som maritim elektronikk, medisinsk elektronikk, radiokommunikasjon etc. Elektrikere vil 

måtte jobbe mye med telekommunikasjon framover. Vil elektriker og telekommunikasjonsmontør 

mer og mer smelte sammen til ett fag? En eventuell splittelse av Dataelektronikerfaget samt en 

eventuell overføring av fagemner fra telekommunikasjonsmontør til elektriker vil påvirke ønsket om 

innhold i læreplanen på Vg2 data og elektronikk. Det vil også med dagens struktur være aktuelt å 

foreslå noen små justeringer i læreplanen. Reparasjon på krets- og komponentnivå kan tas ut. 

Komponenter og kretser bare byttes. Elevene bør allikevel ha forståelsen for elektroniske kretser. 

Velferdsteknologi og universell utforming blir et kjempemarked, og bør inn i læreplanen. 

Utdanningen på Vg2 data og elektronikk rekrutterer i dag til telekommunikasjonsmontør, 

dataelektroniker, produksjonselektroniker og romteknologi. Dataelektronikerfaget har 3 år i skole og 

1,5 år i læretid. Telekommunikasjonsmontørfaget har 2 år i skole 2,5 år i bedrift. 

Produksjonselektroniker følger hovedmodellen 2+2. Romteknologi er et rent treårig skoleløp uten 

noe læretid. Det er en rask teknologiutvikling i de fagene Vg2 Data og elektronikk rekrutterer til. 

Videreutdanning viktig for å øke statusen i elektronikkfagene. Miljøaspektet vil prege 

elektronikkfagene framover.

Stikkord fra diskusjonen i gruppa for telekommunikasjon:
• Har diskutert strukturer, men anbefaler ingen endringer
• Foreslår noen små justeringer i Vg2 data- og elektronikksystemer. 
• Adgangskontroll, videoteknologi og velferdselektronikk må inn i opplæringen. 
• Reparasjon på krets- og komponentnivå kan tas ut. Komponenter og kretser bare byttes. Ha 

forståelsen.
• Data og elektronikk er kraftig redusert?
• Enkelte bedrifter mener elevene har for mye data?
• Elektrikere vil måtte jobbe mye med telekom framover. Vil det smelte sammen til ett fag?
• Videreutdanning viktig for å øke statusen i elektronikkfagene
• Velferdsteknologi og universell utforming blir et kjempemarked, og bør inn i læreplanen?
• Miljøaspektet vil prege elektronikkfagene framover.

Vg2	Elenergi

Vg2 læreplanen for elenergi ivaretar i all hovedsak fagviften for Vg3 som dette programområdet 
fører til. Faglig råd vil i denne omgang ikke anbefale vesentlige endringer i oppbygging, struktur eller 
innhold for Vg2 elenergi, men enkelte justering og tilpasninger vil kunne forekomme. Læreplan for 
Vg2 elenergi bærer noe preg av å være «elektriker tilpasset» Det vil derfor være behov for å vurdere 
formuleringer i læreplanmål som er bedret tilpasset alle fagbrev på Vg3 nivå. Samtidig er det en 
utfordring å treffe godt med praktiske arbeid og øvingsoppgaver da bredden for programområdet 
strekker seg fra høyspent i energifagene til relativt lave styrespenninger i signalmontørfaget. 
Samtidig inngår elsikkerhet, personsikkerhet og elektronisk kommunikasjon og som en «felles 
nevner» innenfor alle fagbrevområdene. Med bakgrunn i disse to forholdene vurderer faglig råd at 
det ikke vil styrke fagbrevområdene med spesialiseringer på Vg2. Her mener faglig råd at 
gjennomgående dokumentasjon fanger opp elevens egeninteresser på en tilfredsstillende måte og vil 
samtidig ha en vesentlig verdi for en potensiell lærebedrift på Vg3 nivå. Et annet moment er at all 
elektroteknisk forståelse og kunnskap baseres på fundamentale teorier som omfatter alle 
fagområdene. Denne forståelsen må være felles og tilfalle alle som gjennomfører Vg2 elenergi. Det 



21

vil igjen skape en god teoretisk bredde som den enkelte elev kan bygge videre på ved valg og en mer 
praktisk retning på fagbrev nivå. 

Faglig råd vil gjennomgå og styrke formuleringer i læreplanmål som omhandler elektronisk 
kommunikasjon og informasjonsteknologi. For energifagene må Vg2 læreplanen styrkes med noe 
med energifaglige læreplanmål. Likeledes vil faglig råd gjennomgå læreplan med tanke på å styrke 
elsikkerhet og personsikkerhet. Dette vil særlig gjelde, verktøy og instrumentkunnskap, 
risikovurdering og HMS. Kundefokus, gjennomføring og sluttdokumentasjon av arbeidsoppdrag er 
også forhold som faglig råd vil se på. Det er ønskelig at læreplanmålene utrykker fagarbeideres 
selvstendige rolle i bedrift. Dette hen speiler blant annet på evnen til å kommunisere med kunde og 
oppdragsgiver, evnen til å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdrag som har en 
fagmessig utførelse og kvalitet slik at det muliggjør salg for arbeidsgiver. Det er også slik at en 
fagarbeider ofte har et opplæringsansvar for lærlinger og kolleger innenfor eget fagområde. Det bør 
derfor være læreplanmål på Vg2 som utrykker holdninger og arbeidsledelse av andre som er 
samstemt med fagarbeiderens hverdag. Gjennomgående dokumentasjon av eget arbeid og 
arbeidsoppdrag er sentrale elementer i opplæring på Vg2.

Vg2	flyfag

Inntak til Vg2 henger direkte sammen med dimensjoneringen av utdannelsen. Det vises for øvrig til 

redegjørelse for flyfaget generelt. 

Vg2	kulde og	varmepumpeteknikk	

Det er elleve Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk tilbud spredt rundt i Norge i dag med en kapasitet 
på 140 elever. Det er dessverre slik at fravær av samarbeid fylkene i mellom, gjør at kulde- og 
varmepumpemontørfaget ikke markedsføres i de fylkene som ikke har egen kuldelinje.  Foruten å 
gjøre faget usynlig, mister bedriftene i disse fylkene muligheten til lokal rekruttering, noe som er 
viktig for å beholde fagarbeiderne lokalt etter endt utdanning. Kvaliteten på de som går kulde- og 
varmepumpemontør utdannelsen, er gjennomgående god sammenlignet med øvrige land i Norden 
og Europa. Kulde- og varmepumpefaget betraktes som en relativt teoritung utdanning. Eleven må i 
tillegg til å beherske tradisjonell kulde- og varmepumpe teknologier også beherske elektro, 
elektronisk kommunikasjon og styring og regulering. Bransjen mener det derfor er en utfordring å 
dekke hele den teoretiske bredden i tillegg til relevante øvinger i faget i Vg1 og Vg2. Bedriftene 
ønsker at elevene skal holde et høyt faglig nivå fra skolen, men er fortsatt villig til å gi ekstra 
opplæring på teori i bedrift. Det er ofte utslagsgivende at det rekrutteres motiverte primærsøkere, 
enn hvor mye de har lært i skolen. 

Vg3	– læreplaner	for	opplæring	i	bedrift.	Generelle	kommentarer.
Selv om elektrofagene er en homogen bransje, utvikler de forskjellige fagene seg likevel noe ulikt. 
Det bør derfor foretas en gjennomgang av læreplanene for Vg3, med følgende fokus:

 styrke elsikkerhetskompetanse og risikovurdering

 utvikling av kompetanse innen beredskap og drift

 vurdere større innslag av IKT og telekommunikasjonsmessige mål, eller tilpasning av eksisterende 
mål

 utvikle kundeorientert og riktig service holdning, selvstendighet

 styrke verktøykunnskap, brannteori, kundebehandling og sikkerhetsopplæring

 gjennomføring av jobber/ prosjekter fra plan til ferdig dokumentert anlegg

Forslag:

 Det bør skje en rask innføring av gjennomgående dokumentasjon – også på Vg3. 

 Det bør gjøres en gjennomgang av hvordan fagprøven praktiseres i elektrofagene. 
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 Det bør synliggjøres muligheter for en mer tilpasset fagprøve i forhold til kunnskapsløftets Vg3 
læreplaner. 

I omtalen under beskriver rådet utfordringer knyttet til det enkelte fag:

Vg3	Automatiseringsfaget

Faget omfatter automatiserte anlegg i alle typer av Norsk industri samt andre automatiserte anlegg. 
Faget er flerfaglig der det er nødvendig å beherske både elenergi, data/elektronikk og mekanikk. 
Fagarbeideren må ha kompetanse på samspillet mellom komponentene og ha god innsikt i prosessen 
som skal styres/ reguleres. 
Et stort flertall av lærebedriftene ønsker å beholde dagens struktur i automatiseringsfaget. 
Industribedriftene er fornøyd med 3 år i skole og 1,5 år i læretid for automatiseringsfaget. Det finnes 
i dag også mulighet for å gå to år i skole med 2,5 års læretid og noen bedrifter foretrekker dette. 
Dette alternativet bør synligjøres bedre. 
Opplæringen bør i enda sterkere grad fokusere på elsikkerhet, risikovurdering og dokumentasjon. 
Skolene må gi elevene det nødvendige grunnlag til vedlikehold, feilsøking og montasje på 
automatiserte anlegg. Teknologiutviklingen påvirker i stor grad faget. HMI styre/reguleringssystemer, 
motordrifter, hydraulikk, pneumatikk, reguleringsventiler, ulike målesystemer samt kommunikasjon 
mellom enhetene endres. Fagarbeideren må ha kompetanse på de mest brukte buss-systemene for 
kommunikasjon i automatiserte anlegg (både over kobber og fiber).  Datasikkerhet og trådløs 
kommunikasjon mellom instrumenter og andre enheter må inn i opplæringen. Kontroll av 
automatiserte anlegg fra mobile enheter er økende, og fokus på sikkerhet er viktig. Antall roboter i 
produksjonsprosessene er økende, spesielt i næringsmiddelindustrien. 
Hvordan øke antall læreplasser? Industrien bør kunne utdanne noen flere ut over sitt eget behov. 
Kommuner med vannverk, renseanlegg etc. bør kunne ta inn lærlinger i automatiseringsfaget. 
Installasjonsbedrifter som har oppdrag innen ventilasjon, industri, landbruk og 
bygningsautomatisering bør kunne ta lærlinger i automatiseringsfaget. 
Manglende lærlingtilskudd for Automatiseringsfaget er et problem for enkelte bedrifter og 
opplæringskontor. Mange lærebedrifter opplever at lærlingene i automatiseringsfaget forsvinner 
etter fagprøven til «oljeindustrien», eller til høyere utdanning. 
For automatiseringsfaget er det meget viktig at elev/lærling dokumenterer hva man har gjort av 
arbeid. Da kan fagarbeideren og bedriften ha en dokumentasjon på hva hun/han er kvalifisert til å 
gjøre i et meget stort fagfelt.
Faglig råd elektro bør ha en rolle i hvordan eksamensnemnder blir opprettet. Dette bør være en åpen 
prosess. Det har vært mye kritikk av eksamensoppgavene. De som lager disse bør ikke sitte for lenge, 
da eksamen lett blir ensidig og styrende for undervisningen. 
Faget skal dekke alt av automatiserte anlegg og skolen må gi et bredt grunnlag før læretid med 
spesialisering i bedrift. Det er flere måter å styre undervisningen i riktig retning. Man kan forandre 
læreplanen, lage veiledere til læreplanen eller variere/styre eksamensoppgavene. 
Det er ønskelig at det blir utdannet flere fagarbeidere i automatiseringsfaget, da et moderne 
samfunn har stor nytte av denne kompetansen.

Vg3	Fjernstyrte	undervannsoperasjoner
Undervannsroboter har i stor grad erstattet dykkeren, og FU-faget vokser seg større. Faget omfatter 
betjening, reparasjoner og vedlikehold av fjernstyrte undervanns-roboter. 
Faget har hatt en rivende utvikling de siste årene, der antallet FU operatører og arbeidsledere har 
mer enn doblet seg på 12 år. Siden år 2000 så har en del av tilveksten vært via lærlingeordningen, 
men det er en stor andel av nyansatte som kommer med en fagutdanning innen elektro, mekanisk og 
hydraulikk og med en stor hovedvekt på elektrotekniske fag.
Ansettelse tempoet er selvsagt avhengig av aktiviteten i oljenæringen, og har hatt full fart i flere år. 
Det er all grunn til å se for seg full fart en stund til. Antallet nyansettelser kan kanskje være lavere i 
fremtiden, men det er likevel masse rom for en veldig god andel, om ikke flere av lærlinger.
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I Oceaneering så har andelen lærlinger hatt en ca. 10% av totalen de siste 2 årene. Det er som sagt en 
stor andel av nyansatte som går utenom lærlingeordning, og det er flere årsaker til det, det handler 
både om hvor mange lærlinger hver bedrift kan ta vare på en god måte og det henger sammen med 
de resursene bedriften kan sette / setter av til oppfølging av lærlingen.
Flere bedrifter er litt motvillige til lærlinger, og tar heller kun inn fagarbeidere i nærliggende fag og 
tar FU opplæringen med dem internt, dette er en utvikling som det må gjøres noe med, da det er 
med på å begrense inntaket av lærlinger totalt sett, samt at det tar av faglært arbeidskraft fra den 
landbaserte industrien, som jo er et voksende problem.
Bedre støtteordninger som gjør bedriftene i stand til å sette av mer ressurser til oppfølging av 
lærlinger vil nok kunne føre til at flere lærlinger tas inn.

Fra virksomhetene er det kommet følgende forslag:

 Oceaneering foreslår følgende videregående utdannelser som kryss-løp i tillegg til 
automatisering:- Skipsteknisk drift- El-kraft,- flyfag,  avionikk. Oceaneering mener dette kan 
være en stor fordel da dette faget favner vidt og innehar fagfelt fra alle disse 
studieretningene. Noe av det som er fagets store styrke er at vi er mange fra flere forskjellige 
bakgrunner som lærer av hverandre, det spesifikke FU-innholdet må læres i bedrift uansett.

 Deepocean foreslår å ta inn sveising og tillaging av festebraketter ol. i læreplanen. 

 Saipem vil ha inn i læreplanen løfteutstyr som launch og recovery systemer, guide systemer, 
A-rammer og kraner.

Faglig råd har så langt ikke tatt stilling til forslag fra konkrete virksomheter.

Vg3	Viklerfaget	
Læreplanen er nylig gjennomgått, endret og friskmeldt

Vg3	Tavlemontørfaget	
Faglig råd har mottatt følgende uttalelse fra Tavleforeningen, men ikke tatt stilling til forslagene:

Læreplanen bør nå oppdateres i henholdt til dagens faglige terminologi. Vi finner det også viktig å 

sette fokus på kunnskap om aktuelle normer, i særdeleshet Talenormen NEK 439, som i praksis ligger 

fundamentalt til grunn for alle typer tavler. Det anbefales også å gjennomføre bruk av ordet «norm» 

som erstatning for «standard». Læreplanen bør også presisere tavlemontørens behov for 

elektroteknisk kompetanse. Forslag til endringer finnes som eget vedlegg.

Videre er Tavleforeningen betenkt over det faktum at tavlemontør-utdanningen ikke er obligatorisk 

for å utøve yrket som tavlemontør. Noen tavlevirksomheter har fortsatt ikke montører med fagbrev. 

DSBs begrunnelse for dette er at elektrotavler defineres som «utstyr». For produksjon av «utstyr» 

stilles det kun krav til at det ferdige produkt er i samsvar med gjeldende normer og ikke krav til 

montørens formalkompetanse som «tavlemontør». Dette samsvarer dårlig med dagens situasjon 

hvor tavlemontører trenger allsidig elektroteknisk kunnskap og forståelse på høyt faglig nivå for 

prosjektering, beregning og dimensjonering i henhold til aktuelle nettforhold og miljøforhold fra 

anlegg til anlegg. Tavleforeningen ønsker å innføre en standard for sine medlemmer som går ut på at 

virksomheten skal ha minimum en tavlemontør med fagbrev for hver annen eller tredje 

hjelpearbeider uten fagbrev.  

Tavleforeningen er i løpende dialog med DSB for å fremme dette synspunktet med tanke på å styrke 

tavlefagets status som elektrofag og at kun montører med fagbrev kan bruke yrkestittelen 

«tavlemontør». På sikt bør også kvalifikasjonskrav for tavlemontører defineres i FEK (Forskrift for 

elektroforetak og kvalifikasjonskrav). Tavleforeningen har fremmet ønske om at DSB anerkjenner en 

Tavleprodusent som elektrovirksomhet og oppretter et eget avsnitt i elektrovirksomhetsregisteret 
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for tavlebyggere. Dette vil sikre seriøsitet og sikkerhetsnivå i tavlebransjen og bidrar til å styrke 

tavlemontørfaget som et mer attraktivt elektrofag for menn så vel som kvinner.

Vg3	Elektrikerfaget
Det er i dag 3 21210 virksomheter som lovlig bygger og vedlikeholder elektriske installasjoner i Norge. 
Det er DSB11 som godkjenner og registrer el installasjons virksomheter i Norge. DSB vedlikeholder og 
oppdaterer også et offentlig register over virksomhetene.  Disse virksomhetene har om lag 29 00012

ansatte hvorav om lag 24 000 er fagarbeidere. Det er omtrent 440013 løpende lærekontrakter i faget, 
noe som gjør det til faget med flest lærekontrakter i Faglig råd for elektro. Fagbrev elektriker er et 
lovregulert fagbrev i Norge.
For å bli elektriker må en elev gjennomføre Vg1 elektrofag, Vg2 elenergi og lærlingperiode Vg3 i 
bedrift. Det er 2,5 års læretid og en tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå som må gjennomføres og bestås 
før fagbrev kan avlegges. Elektrikerfaget omfatter virksomheter som arbeider med elektriske 
installasjoner, - materiell og -produkter innenfor salg- og service næringen, boliger, landbruk, 
forretnings- og næringsbygg, helse- og omsorgsbygg, landbasert- og offshore relatert industri samt el 
installasjoner i fiskefartøy, norske skip og flyttbare innretninger. 

Struktur for elektrikerfaget
Faglig råd elektro mener strukturen med to år i skole og 2,5 års læretid som hovedmodell er godt 
tilpasset bedriftenes behov for rekruttering til læreplasser.  Strukturen er også godt tilpasset bedriftenes 
størrelse, geografisk spredning, forretnings- og markedsområder. Som for elektrofagene generelt er 
kvinneandelen blant faglærte elektrikere og lærlinger lav. Det er ønskelig å øke denne andelen i 
fremtiden og bedriftene stiller seg positive til å ta inn kvinnelige lærlinger14.

Fagopplæringsutfordringer for elektrikerfaget
Det er ønskelig å forsterke den faglærte elektrikeren til en fagarbeider som behersker ulike 
teknologier knyttet til en moderne elektrisk installasjon. Det betyr at den faglærte elektrikeren må ha
sterkt elektrofaglig systemforståelse og med elsikkerhet og informasjonssikkerhet som fundament.

Energifagene	- Vg3	Energimontørfaget – Vg3	energioperatør

Vi har valgt å samle begge fagene under fellesbetegnelsen energifagene, da mange av utfordringene 
er bransjespesifikke og felles. Videre omtales fagene hver for seg når det er naturlig i forhold til 
spesifikke utfordringene og fagenes seregenheter.
For både nettselskapene, entreprenørvirksomhetene og produksjonsselskapene vil 
kjernekompetanse hos fagarbeiderne fortsatt være tradisjonelle elektrofag, men rollene som 
fagarbeidere vil være både bredere og spissere. Det betyr at:
Bransjen er i stadige og raskere utvikling, og vil kreve fagfolk som raskt kan omstille seg. Det er derfor 
viktig å utdanne fagarbeidere meg solide grunnleggende ferdigheter, som kan spesialisere seg flere 
ganger i løpet av sin yrkeskarriere. Nøkkelen er fleksibilitet. 
Noen av den viktigste generalistkompetansen for energifagarbeidere er å utvikle god 
systemforståelse og evnen til å tilegne seg ny kunnskap. Det er viktig at fagarbeideren har et solid 
grunnlag å bygge videre på, derfor må ikke spesialiseringen komme tidlig i utdanningsløpet, men i 
løpet av Vg3 og gjennom etter- og videreutdanning. Generalistkompetansen menes her evne til å 
tilegne seg ny kunnskap som grunnleggende elektrofaglig kompetanse, god systemforståelse, gode 

                                                          
10 Kilde: DSB statistikk over elvirksomheter
11 DSB er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
12 Tallene er anslått med bakgrunn i NELFOs medlemsoversikt
13 Statistikk fra Udir
14 Kartleggingsprosjekt for jenter i bil- og elektrobransjen
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HMS kunnskap med solid elsikkerhetsforståelse og risikovurderingskompetanse. I tillegg er det viktig 
med gode språkferdigheter.
Fagarbeiderne vil i større grad få en selvstendig rolle i forhold til fag, HMS og elsikkerhe. De må 
kunne styre og koordinere prosjekter og arbeidsprosesser med flere  ulike fagdisipliner. Det betyr 
også at fagarbeiderne må utvikle en større grad av kundeorientering og service holdning.
Nettetanleggene kommer i sterkere grad til å driftes, overvåkes og styres av intelligente løsninger 
med et sterkere innslag av IKT og telekommunikasjonsmessige innretninger. Energimontørene vil 
følgelig også ha behov for en del av denne kompetansen. For energioperatørene er dette i dag en 
realitet med IKT og telekommunikasjonsmessige styrings og overvåkingssystemer.

For å møte bransje og faglige utviklinger i årene fremover vil det derfor være behov for:

 Å forsterke energimontøren som den energifaglige fagarbeideren på nettanlegg, og 
energioperatøren som fagarbeider på alle typer produksjonsanlegg, med sterkt elektrofaglig, 
systemforståelse og elsikkerhetsmessig fokus. Gjennomgående dokumentasjon skal vise 
fordypningen i Vg3. Grunnlaget for Vg3 Energimontør og Energioperatør skal være Vg2 
Elenergi.

 Vg1 og Vg2 skal ivareta bredden i utdanningen. Vg 2 læreplanene må derfor forsterkes med 
noen spesifikke energifaglige læreplanmål

 Læreplanen i Vg3 må fortsatt være dynamiske med brede og fremtidsrettede 
kompetansemål som er utformet slik at slik at det er mulig med lokal tilpassning av metode 
og gjennomføring

Vg3	Heismontørfaget
Det er i dag omtrent 60 virksomheter som lovlig bygger og utfører vedlikehold av løfteinnretninger 
som heis o.l. Disse virksomhetene har om lag 120015 ansatte hvorav om lag 800 er fagarbeidere. Det er 
omtrent 6816 løpende lærekontrakter i faget. Fagbrev heismontør er et lovregulert fagbrev i Norge.
For å bli heismontør må en elev gjennomføre Vg1 elektrofag, Vg2 elenergi og lærlingperiode Vg3 i 
bedrift. Det er 2,5 års læretid og en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå som må gjennomføres og bestås 
før fagbrev kan avlegges. Heismontørfaget omfatter virksomheter som arbeider med heis
installasjoner, - materiell og -produkter innenfor forretnings- og næringsbygg, helse- og omsorgsbygg, 
landbasert- og offshore relatert industri samt el installasjoner i fiskefartøy, norske skip og flyttbare 
innretninger. 
Faglig råd elektro mener strukturen med to år i skole og 2,5 års læretid som hovedmodell er godt 
tilpasset bedriftenes behov for rekruttering til læreplasser.  Strukturen er også godt tilpasset bedriftenes 
størrelse, geografisk spredning, forretning- og markedsområder. Som for elektrofagene generelt er 
kvinneandelen blant faglærte heismontør og lærlinger lav. Det er ønskelig å øke denne andelen i 
fremtiden og bedriftene stiller seg positive til å ta inn kvinnelige lærlinger17.
Det er ønskelig å forsterke den faglærte heismontøren til en fagarbeider som behersker ulike 
teknologier knyttet til heis installasjoner. Det betyr at den faglærte heismontøren må ha sterkt 
elektrofaglig og heisfaglig systemforståelse og med elsikkerhet og informasjonssikkerhet som 
fundament.

Vg3	Signalmontørfaget
Signalmontøren arbeider med montasje, kontroll, drift og vedlikehold av signalanlegg. Signalanlegg 
består i dag av anleggstypene sikringsanlegg, veisikringsanlegg, elektromekanisk utrustning for 
sporveksel og automatisk togkontroll (ATC). Fagarbeideren er spesialisert, har høy kompetanse og 
stort ansvar.

                                                          
15 Tallene er anslått med bakgrunn i NELFOs medlemsoversikt
16 Statistikk fra Udir
17 Kartleggingsprosjekt for jenter i bil- og elektrobransjen
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Signalanlegg behandles ikke i planene for Vg1 og Vg2, bortsett fra eventuelt i prosjekt til fordypning, 
dette medfører behov for omfattende teoriopplæring på Vg3- nivå, tilsammen 25 uker. 
Det rekrutteres mellom 20 og 30 lærlinger årlig til faget.
Ny teknologi, ERTMS, for sikringsanlegg, er vedtatt innført og utprøves på østre linje mellom Oslo og 
Ski. Ettersom hverken omfang, utbyggingstakt eller hvem som skal stå ansvarlig for drift og 
vedlikehold er avgjort er det ikke mulig å fastslå hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for faget, 
men det kan medføre endringer for omfanget av fagarbeiderens sluttkompetanse. Innfasing av ny 
teknologi vil gå over lang tid, foreløpig anslått frem til 2030.
Det er, sett i lys av det ovenfor nevnte, ikke behov for revidering av læreplanene før vi har et klart 
bilde av hvilke endringer innføring av ERTMS eventuelt får for fagarbeiderens virkeområde.

Vg3	Togelektrikerfaget
Det faglige rådet har etablert en egen faggruppe i togelektrikerfaget som har foreslått en revidert 
Vg3-læreplan med kompetansemål som imøtekommer disse kravene.

Skolen dekker ikke togelektriker faget tilstrekkelig i læreplanen for Vg1 og vg2. Samtidig må det tas 
med at det på landsbasis er mindre enn 10 lærlinger hvert år i togelektrikerfaget. Det er derfor ikke å 
forvente at skoleverket kan ha en egen klasse for faget.
Eksempler på kompetanse som må gis i opplæringen er: motor teori, herunder motorens oppbygging 
med stator, rotor, børster, kommutator, osv. Styre og kraftelektronikk, herunder hastighets 
regulering, traksjons regulering, kraft dioder, tyristorer, GTO tyristorer og IGBT. Reguleringsteknikk, 
herunder analog og digital regulering av bl.a. HVAC, kjølevifter, hjelpestrøm, batterilading, osv. 
Skjemateknikk, herunder å følge henvisninger fra skjema til skjema, over til kabel lister og andre 
relevante dokumenter. Elektroteknikk i forskjellige utforminger gammelt og nytt (analog/digital 
utvikling over mange år). Multippel (felles) kjøring av flere togsett. Grunnleggende kunnskap om 
forskjellige sikkerhets systemer, herunder, forskjellige typer radio kommunikasjon, PIS anlegg med 
høyttaler anlegg og informasjons skjermer for publikum. ATC/ATP (automatisk togstopp) 
hastighetsmåling med ferdsskriver. Elektriske og trykkluft opererte utgangsdører herunder sikkerhet 
og funksjon, toaletter med tilhørende HMS. I tillegg til dette må kandidaten ha god kunnskap om 
relevante forskrifter for rullende materiell og høyspent. Dette skal eleven/lærlingen kunne teoretisk 
og det er nødvendig for å få en fullstendig forståelse av sammenhengen i det rullende materiellet.

Det faglige rådet har etablert en egen faggruppe i togelektrikerfaget som har foreslått en revidert 
vg3-læreplan med kompetansemål som imøtekommer disse kravene.

Læreplanen for Vg3 har i dag følgende tekst: Alle skal opp til fagprøven, som samlet sett normalt skal 
gjennomføres innenfor en tidsramme på seks virkedager. Det er ønskelig med flere dager til fagprøve 
for å kunne prøve kandidatene i flere deler av faget. Det må være rom for å skrive minimum 6 dager, 
med mulighet for flere dager for å få plass til bl.a. komponent revisjon. 
Utøvelsen av togelektrikerfaget krever yrkesteoretiske kunnskaper som ikke gis eller prøves på Vg2. 
Det er derfor behov for en egen sentralgitt yrkesteoretisk prøve på Vg3-nivå, slik som i 
elektrikerfaget.

Vg3	Elektroreparatørfaget
Faglig råd har mottatt følgende uttalelse fra Stiftelsen Elektronikkbransjen, men ikke tatt stilling til 

forslagene:

Stiftelsen Elektronikkbransjen representerer de fleste leverandørene av hvitevarer i Norge, og 
sammen med bransjeforeningen for storkjøkkenleverandørene i Norge (BFSN) og verkstedkjeden ESK 
rekrutterer disse en overveiende del av elektroreparatørene i Norge.
Behovet for kvalifiserte elektroreparatører er stort allerede i dag, og vil som følge av blant annet
forventet befolkningsvekst og naturlig frafall i bransjen være økende i overskuelig fremtid. Mangel på 
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fagfolk medfører at et stort antall produkter som kunne vært reparert i stedet skrotes, en utvikling 
aktørene i bransjen av mange årsaker ønsker å reversere.
Bransjen består i hovedsak av små og mellomstore bedrifter spredt utover landet. Selv om bransjen i 
liten grad er konjunkturutsatt og opplever vekst har dette gitt utfordringer når det gjelder å skaffe 
læreplasser fordi bedriftene ofte vegrer seg mot å påta seg det økonomiske og kapasitetsmessige 
ansvaret lærlingen innebærer (spesielt på små steder). For å motvirke dette innfører derfor 
hvitevareleverandørene fra 2014 en økonomisk støtteordning for bedrifter som tar inn nye lærlinger, 
noe som legger til rette for en betydelig vekst i antall læreplasser i faget på landsbasis.
Elektronikkbransjen slutter i hovedsak opp om de synspunkter og forslag som fremkommer i 
redegjørelsen, og vil spesielt fremheve viktigheten av at det finnes en god og fremtidsrettet 
fagutdanning for elektroreparatører i Norge. Arbeidet som elektroreparatør foregår i vår bransje i 
hovedsak ute hos kunder (private og profesjonelle) hvor gode kommunikasjonsevner og kjennskap til 
lokale forhold er av stor viktighet. Aktørene i vår sektor ønsker derfor å rekruttere elektroreparatører 
med utdanning fra Norge også i fremtiden. Videre ser vi på forslaget om lokale samarbeidsarenaer 
skole/næringsliv, sammen med en veiledning om blant annet forståelse av læreplan og 
gjennomføring av opplæringen og om samarbeid skole-arbeidsliv som viktige tiltak både for å styrke 
utdanningen og for å synliggjøre et lite fag som vårt bedre og mer enhetlig. I en bransje med mange 
små aktører med begrenset kapasitet til slikt arbeid blir dette spesielt viktig, og vil også i større grad 
gjøre det mulig å bidra til sentral utvikling av f. eks. undervisningsmateriell. 
Elektronikkbransjen ønsker i samarbeid med BFSN og verkstedkjeden ESK å foreta en gjennomgang 
av læreplanene og komme med eventuelle felles innspill.
I likhet med andre fagområder innen elektro innebærer den teknologiske utviklingen at kontroll-, 
styrings- og informasjonssystemer finner veien inn i så å si alle produktgrupper, både for styring og 
også for kommunikasjon mellom ulike produkter. Nettverkstilkoblede produkter som kommuniserer 
med brukeren via for eksempel en mobil-app og bruk av ”smarte nett” er teknologier fremtidens 
elektroreparatører vil møte. En systemmessig forståelse av slike systemer vil derfor være nødvendig 
også for fremtidens Elektroreparatør. Utover dette kan det være ønskelig med enkelte justeringer, 
men dette vil man som nevnt komme tilbake til.

Vg3	Telekommunikasjonsmontørfaget
Telekommunikasjonsmontøren leverer de elektroniske kommunikasjonsmidlene samfunn, bedrifter 
og privatpersoner er avhengig av i det moderne teknologibaserte samfunnet. Arbeidsområdet 
omfatter alarmsystem for ran, tyveri og brann, tv-overføring, kabel- og eter nettbaserte løsninger for 
bredbånd og telefoni, sykesignalsystemer, adgangskontrollsystemer for hus og bedrifter linjebygging 
for overføring av lyd og bilde for tv, radio, data og telefoni i kobber, fiber og luft og utbygging og drift 
av sambandssystemer. Alle elektroniske kommunikasjonslinjer må i drift settes med elektronikk, og 
all data- og kommunikasjonssikkerhet må ivaretas. Telekommunikasjonsmontøren må ha god 
systemforståelse. Navnet telekommunikasjonsmontør tilkjennegir ikke overnevnte fagfelt. 
Det arbeidet telekommunikasjonsmontøren utfører er viktig for folk og bedrifters trygghet, 
kommunikasjonsbehov og underholdning og samfunnets sikkerhet. Det siste så vi tydelig under 
«Dagmar», uværet som slo inn over Vestlandet og Trøndelag i 2011. Når veier og bygder rammes av 
ras og strømmen og telekommunikasjonsforbindelsen kuttes, blir samfunnet sårbart. Det moderne 
telenettet er mer sårbart for strømutfall enn det gamle analoge telenettet som var selvforsynt med 
strøm og derfor lettere å reparere. Mobilsenderne er avhengig av strømforsyning og har kun 
nødstrøm via batteribank i et visst antall timer. Strømforsyninga er jobb for energimontøren, mens 
telekommunikasjonsmontøren reparerer de kablede sambandslinjene.  De økende klimautfordringer 
viser behov for en solid styrke av telekommunikasjonsmontører i krisesituasjoner.
Bedriftene som selger telekommunikasjonsmontørenes tjenester, befinner seg stort sett enten på 
teleentreprenørdelen eller på alarm og signaldelen av faget. Opphevelsen av telemonopolet for 20 år 
siden førte til ei oppblomstring av nettleverandører og teleentreprenører. Bransjen består av noen 
store bedrifter og mange mindre. De store entreprenører leverer et stort spekter av 
telekommunikasjonsløsninger fra tv og bredbånd i hjem og bedrifter, utbygging og drift av systemer 
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til montering av antenner i master på fjelltopper mens de mindre er mer spesialiserte leverandører 
av fiberanlegg, alarmløsninger, adgangskontroll, ITV- og overvåkningsanlegg. Bransjen består av 
mange uorganiserte bedrifter. Det er en hemsko for utvikling av felles fagforståelse og høyere 
kapasitet på lærlingeinntak. I de store bedriftene er gjennomsnittsalderen høy.  Disse faktorene gjør 
det vanskelig å beregne hvor stort rekrutteringsbehovet er framover.
Det er utfordrende for bedriftene å lære opp lærlingene i helheten av faget i egen bedrift. I dag løser 
opplæringskontorene denne oppgaven med «skoleøvelser». Det er foreløpig ikke utviklet særlig grad 
av utveksling av lærlinger mellom bedriftene.
Vi må se om læreplanene tilfredsstiller det behovet for kunnskap fagarbeideren trenger for å løse 
framtidas teknologiutfordringer. Mobilnettet og nødnettet bygges ut og fornyes. Velferdsteknologi 
og smarte hus krever elektroniske kommunikasjonssystemer. Overgangen fra kobber- til fiberkabler 
er arbeidskrevende. Ivaretar læreplanene denne utviklingen? Etableres det nok læreplasser?

Vg3	Dataelektronikerfaget
Forløperen til Dataelektronikerfaget var Serviceelektronikeren. Vg3- Serviceelektronikere fikk ved 
innføringen av Reform 94 følgende åtte fordypninger: Data og kontor, lyd og bilde, medisinsk 
elektronikk, Mobilkommunikasjon, radarsystemer, tele- og alarm, bilelektronikk og maritim 
elektronikk. Hver fordypning hadde sin læreplan og sin eksamen. Læreplanene bestod av en Felles 
prinsipper (50%) som var lik for alle fordypningene og en Faglig læreplan (50%).
I forkant av årtusenskiftet ble det initiert forslag om å innføre IKT Driftsfag av IKT-Norge som er en IT 
sammenslutning som står utenfor LO-NHO systemet (NHO har Abelia).   De sa at hvis ikke faget ble 
innført ville datasystemene bryte sammen i år 2000. Det skulle være inntak fra alle Grunnkurs (dvs. 
grunnkurs den gangen) så etter år i skole i IKT og 2 åres læretid. 

I mange fylker skapte etablering av IKT Driftsfag uro i elektro/ elektronikkmiljøene ved at driftsfaget i 
stor grad rekrutterte fra elektro og elektronikklinjene, ble dermed redusert.
I Oslo fikk Vg3- Serviceelektronikere ved innføringen av Reform 94, følgende åtte fordypninger: Data 
og kontor, lyd og bilde, medisinsk elektronikk, mobilkommunikasjon, radarsystemer, tele- og alarm, 
bilelektronikk og maritim elektronikk. Hver fordypning hadde sin læreplan og sin eksamen. 
Læreplanene bestod av en Felles prinsipper (50%) som var lik for alle fordypningene og en Faglig 
læreplan (50%).
Sogn videregående skole hadde etter Reform 94- to klasser data og kontor, en lyd og Bilde klasse og 
etter hvert en medisinsk elektronikk klasse. I skoleåret 1999- 2000 var det hele fem klasser og 60 
elever.
IKT linjen fikk ved innføringen ved tusenårsskiftet 50-60 elever ved Sogn videregående skole, og det 
var veldig press blant t annet ved en “foreldreaksjon” for at Serviceelektronikere skulle legge om 
etter de samme prinsippene som IKT (Fleksitid, lære å lære og ikke så stor vekt på fagkunnskap etc.) 
Elektronikken i Oslo ble halvert ved at IKT fikk 80-90 % av sine egne søker fra VKI Elektrofag. VKI –
IKT- Driftsfag og VKI -Elektronikk var sammen i prosjektet en periode, men så brøt Elektronikk ut og 
ville samlokaliseres med Elektro.
Det ble i 2001 startet en prosess av KUF for slå sammen læreplanene i Serviceelektronikerfaget slik at 
systemet forenklet og endret i retning av felles kompetansemål. Ved første prosess ble det en debatt 
om de åtte læreplanene skulle endres til tre: IT-systemer, Elektronikk - systemer og Multimedia -
systemer. Deretter om man skulle ta lærlingene fra VK1 og ikke hovedsakelig fra VKII.
Resultatet ble at de åtte fordypningene ble innlemmet i en læreplan i 2003: Denne læreplanen 
inneholdt Generelle prinsipper hvor den Generelle Læreplanen var innlemmet i kulepunktene samt 
en Faglig del hvor kompetansemålene var så åpne at de kunne tilpasses alle de åtte fordypningene.
Seinere ved innføringen av Kunnskapsløftet har Vg3 Dataelektronikerfaget fått dagens læreplan med 
programfagene Systemer og Infrastruktur og Apparater og utstyr. Interessene til elevene innen alle 
de åtte tidligere fordypningene (se ovenfor) kan innlemmes/tilpasses i programfaget Apparater og 
utstyr. IKT Driftsfag ble ved innføringen av Kunnskapsløftet til IKT Servicefag, nå IKT medarbeider 
med, som navnet sier, økt vekt på brukerstøtte.
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Tilbakemeldinger fra ulike deler av bransjen
Faglig råd elektro har vært på fylkesbesøk i Telemark og møtt representanter for IT clusteret IKT 
Grenland. Her fikk rådet klare tilbakemeldinger om at virksomhetene ikke var fornøyd med innholdet 
i læreplanene etter kunnskapsløftet, eller etter Reform 94.

Status 
I dag har Vg2 dataelektronikk rundt 900 elever på landsbasis. Ca. 400 fortsetter på Vg3 
dataelektroniker i skole og 260 er registrert i lære.
Bransjene som kommer inn under dette faget rekrutterer fra ulike områder. Alt fra ufaglært delvis 
utdannet og høyt utdannet. Det rekrutteres også fra IKT medarbeider uten at det faget gir nødvendig 
kompetanse til mange av de oppgavene medarbeiderne blir satt til. Det ser ut til at flere 
arbeidsgivere velger lærlinger fra dette området med lærlingtilskudd i stedet for Dataelektronikere, 
som ikke har tilskudd grunnet tre års opplæring i skole før læretiden. Det er med andre ord, et 
vesentlig større lærling potensial innen området, om arbeidslivet får de kandidatene, med de 
rammebetingelsene, de ønsker.

Faget i dag
Grovt sett kan vi dele faget i to retninger en del som går på utvikling støtte og tilpasning på 
programvare siden og en annen retning som går på installasjon drift og vedlikehold av maskiner og 
utstyr. Felles for begge retninger er at de omfattes av EKOM lovgivningen og 
kommunikasjonssikkerhet blir en vesentlig del av faget. Vi har den siste tiden sett at det også har 
vært problemer med leveringssikkerhet av energi til samfunnsviktig kommunikasjonsutstyr. 

Utvikling støtte og tilpassing av programvare
Et flertall av lærebedriftene ønsker å beholde dagens struktur i dataelektronikerfaget. IT-bedriftene 
er fornøyd med 3 år i skole og 1,5 år i læretid. Det finnes i dag også mulighet for å gå to år i skole 
med 2,5 års læretid, og noen bedrifter foretrekker dette. 

Opplæringen bør i enda sterkere grad fokusere på nåtidens teknologi og arbeidsmåter. I dages 
samfunn blir det flere og flere systemer som skal kommunisere sammen, dette krever bedre 
forståelse og opplæring innen nettverk og sikkerhet. 
Deler av faget apparater og utstyr er ikke like aktuelt i alle virksomheter. Fokuset bør være like mye 
rettet mot Software og programmering som mot apparater og utstyr.  Feilsøking i dag foregår i mye 
større grad med hjelp av PC som instrument slik at behovet for å kunne feil søke og forstå verdier på 
enkelt komponenter blir unødvendig. Ved feil i dag vil i de fleste tilfeller hele kretskort og 
komponenter bli byttet direkte uten noe feilsøking og retting. Dette henger selvsagt sammen med 
kost/nytte.
System og infrastruktur faget gjelder noe av samme punker som over rundt feilsøking. 

Eleven må ha kjennskap til de mest bruke servere og operativsystemer slik at de kan gjenkjenne og 
arbeide på dette når de kommer ut i lære. Utviklingen på dette området går veldig raskt så
kompetanse på eldre operativsystem enn 1-2 år blir fort utdatert. Videre innen IT-bransjen blir 
fokuset mer rettet mot teknologi og systemet og mindre på fysisk utstyr. I dag kan systemene ligger 
”hvor som helst” og vi har fått inn begrepet ”skytjenester”. Cloud tjenester er noe som kommer for 
fullt og bør inn i opplæringen. 

Med et mer tilpasset og spisset dataelektronikerfag vil flere bedrifter kunne bli interessert i å ta inn 
lærlinger.

Installasjon drift og vedlikehold av IKT maskiner og utstyr
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Dette området skal fortsatt ivareta i større og mindre grad fordypningene fra Reform 94 perioden. 
Data og kontor, Lyd og bilde, Medisinsk elektronikk, Mobilkommunikasjon, Radarsystemer, Tele- og 
alarm, Bilelektronikk og Maritim elektronikk.
I dagens læreplan er det ivaretatt i programfagene Apparater og utstyr. Interessene til elevene innen
alle de åtte tidligere fordypningene (se ovenfor) kan innlemmes/tilpasses i programfaget Apparater 
og utstyr. I denne forbindelse er innføring av gjennomgående dokumentasjon viktig.
Tilbakemelding fra bransjen viser at man har tilpasset seg dagens læreplan men det er ønske om en 
nærmere gjennomgang for å gjøre utdanningen mer attraktiv. Fagarbeidermiljøene på området 
ønsker seg fagbetegnelsen Serviceelektroniker tilbake.

Veien videre
Rådet ønsker å etablere en arbeidsgruppe for å se på utfordringer i faget.
Rådet har foreslått at prosjektet Bleiker søker om bør være del av en utviklingsprosess, men da med 
Vg1 elektro som utgangspunkt før Vg dataelektronikk. Begge de videregående kursene må i et slikt 
forsøk kunne tilpasses det som er hensiktsmessig i forsøket. 

Vg3	Produksjonselektronikerfaget
Organiseres av Norsk Industri og Fellesforbundet. Faglig råd for elektrofag har ikke hatt kapasitet til å 
ta kontakt med disse miljøene.

Vg3	Romteknologi	
Dette omfatter ei landslinje som ligger på Andøya og er ikke et fag det opprettes læreplasser i. Det er 
gjort henvendelse fra faglig råd for elektrofag til skolen uten at det er kommet tilbakemelding. Dette 
tar vi som et signal på at de er fornøyd med læreplan.

Vg3	Kulde- og	varmepumpemontørfaget	

Fagutdanningen er i dag en bred kulde- og elektrofaglig utdanning som har elementer fra kulde- og 
varmepumpeteknikk, elenergi, og automatisering. For å bli kulde- og varmepumpemontør må en elev 
gjennomføre Vg1 elektrofag (alternativt tillates enn så lenge Vg1 TIP), Vg2 Kulde- og 
varmepumpeteknikk og lærlingperiode Vg3 i bedrift. Det er 2 års læretid som må gjennomføres før 
fagbrev kan avlegges. 
Kulde- og varmepumpemontør omfatter virksomheter som arbeider med installasjon av kulde- og 
varmepumpesystemer, montasje, service, vedlikehold og dokumentasjon 

Faglig råd elektro mener strukturen med to år i skole og to års læretid som hovedmodell bør 
vurderes knyttet til bedriftenes behov kompetanse og for å ivareta teknologiutviklingen innenfor 
fagområdet. En struktur på 2 eller 2,5 års læretid med sentralgitt eksamen i læretiden, etter modell 
fra elektrikerfaget, vil være bedre tilpasset bedriftenes størrelse, geografisk spredning, forretning- og 
markedsområder. Som for elektrofagene generelt er kvinneandelen blant faglærte kulde- og 
varmepumpemontører og lærlinger lav. Det er ønskelig å øke denne andelen i fremtiden og 
bedriftene stiller seg positive til å ta inn kvinnelige lærlinger

Kulde- og varmepumpebransjen er preget av et generasjonsskifte.  I de nærmeste årene vil en 
betydelig andel fagarbeidere bli pensjonister.  Dette skjer parallelt med at bransjen er i vekst, samt at 
det avgis fagarbeidere til ventilasjons-, rørlegger-, elektriker- og storkjøkken-bedrifter.  Behovet for 
mange nye fagarbeidere vil derfor være stort fremover. Bransjen arbeider aktivt med å øke antall 
læreplasser og holde dette på et stabilt høyt nivå. 2011 var det en økning på hele 50 nye læreplasser. 
Det er flere regelverk i EU som påvirker utviklingen av kulde- og varmepumpebransjen. Aktuelle i 
2013 var blant annet regulation 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases og Directive 
2012/27/EU Energy Efficiency Directive. Dette er med på å støtte en vurdering med å innføre 
sentralgitt eksamen på Vg3 nivå. For kulde- og varmepumpemontøren er det i dag en realitet med 
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IKT og telekommunikasjonsmessige styring og overvåkningssystemer som er tilpasset kunde og 
bruker av produktene og installasjonene.

Vg3	Flyfag:	Avionikerfaget,	flytekniske	fag,	flystrukturmekanikerfaget,	
flymotormekanikerfaget
Etter en gjennomgang av læreplanene, samt våre erfaringer med disse, er det klart at vi er meget 
fornøyd med utformingen og innholdet. Slik vi ser det, så er det forholdsvis enkelt å tilpasse 
opplæringen i forhold til bedriftens daglige oppgaver.
Dog er det et punkt i læreplanen for flysystemmekanikerfaget, som vi har noen utfordringer ved. 
Under ”teknisk vedlikehold”, står det i 7. kulepunktet, ”vedlikeholde og kontrollere relevant 
redningsutstyr”. Dette er det eneste punktet som er ”komponentspesifikt” i læreplanen. Og det 
krever noe form for godkjenning i bedriften for å kunne vedlikeholde redningsutstyr. Å kontrollere,
det er ikke noe problem. Kontrollere gjøres iht. AMM, mens vedlikeholdet gjøres i henholdt til CMM 
– komponentmanualen. Derfor foreslår vi at dette punktet fjernes, eller reduseres ved at ordet 
”vedlikehold” tas ut. 

Bransjen har gitt uttrykk for bekymring når det gjelder reduksjon i antall læreplasser. Bekymringen 

knytter seg til flere forhold. For det første at de beste elevene skal søke seg til andre fag, og at 

mangel på læreplasser på den måten fører til dårligere kvalitet på elevene. Et annet forhold er 

knyttet til den demografiske utviklingen. Man ønsker ikke å komme i en situasjon om der man om 

noen år har behov for økt rekruttering som følge av at mange arbeidstakere går av med pensjon, 

men at det ikke er kvalifisert personell å få tak i.

Vg3 Avionikker

Det vises til generell redegjørelse for flyfaget og dimensjonering. Det anslås at ca. 20 % av elevene 

som uteksamineres har avionikk. 

Behovet for avionikere henger sammen med utførelsen av tungt vedlikehold på fartøy. 

Flyvedlikeholdet er trappet ned i Norge de senere år mens tungt vedlikehold på helikopter har økt 

noe. Likevel kan det se ut som om det er forholdsmessig flere avionikere som ikke får læreplass enn 

andre flyfag. 

Vurdering - konklusjoner

Hvordan	er	det	fremtidige	behovet	for	faglært	arbeidskraft	innenfor	lærefagene	i	
utdanningsprogrammet?
Utdanningsprogrammet for elektrofag er det tredje største utdanningsprogrammet, med over 7000 
løpende lærekontrakter. Antallet praksiskandidater som går opp til fagprøve på bakgrunn av praksis, 
og ikke læretid, er forholdsvis lavt. Dette skyldes at de fleste fagarbeidere rekrutteres gjennom 
lærlingordningen. En stor andel av de som likevel tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen gjør 
det med et fagbrev nummer to.
Tross nedgang i søkningen til yrkesfag, er det en økt søkning til Vg1 elektrofag og til lærefagene. I 
mange fylker er det en oversøkning i forhold til skoleplasser, slik at det er konkurranse om å komme 
inn. Dette bidrar til at motiverte og flinke elever søker elektrofag. Det faglige rådet ønsker at behovet 
for søkere til læreplasser og behovet for fagarbeidere skal styre etableringen av skoleklasser i 
elektrofagene. Søkning og distriktspolitiske forhold bør ikke styre etableringen av skoleklasser 
(dimensjoneringen) innen elektrofag.
Behovet fra faglærte innen elektrobransjen er større enn tilgangen på ny fagarbeidere. 
Etterspørselen vil være særlig sterk innen elektriker, automatiker, energimontør og 
telekommunikasjonsmontørfaget. Søknad og godkjenning av utenlandske elektrofagfolk som får 
videreføre sitt yrke i Norge, som har vært flere tusen pr år siden 2006 og et enkelt søk på NAV, som 
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viser mange ledige jobber for elektrofagfolk og nærmest ingen ledighet er god dokumentasjon på 
dette.  Det faglige rådet mener derfor antallet godkjente lærekontrakter bør økes i tråd med 
samfunnskontrakten fra 2800 pr år i 2013 til 3360 pr år i 2015. Dimensjoneringen av 
utdanningstilbudet i fylkene må ta utgangspunkt i de regionale behovene for arbeidskraft.
Det faglige rådet ønsker at elektrofagarbeid skal utføres av elektrofagfolk. Rådet ønsker derfor ikke
at det etableres utdanningstilbud innen elektrofagene rettet mot et lavere nivå enn fagbrev. I den 
grad det tilbys løp mot praksisbrev, bør forutsetningen være at disse fortsetter utdanningen på 
lærekontrakt fram til fagbrev.
Når det gjelder situasjonen innen det enkelte lærefag, er dette beskrevet under kapitlet Fag 
perspektivet – læreplanperspektivet.

Kjenner	dere	til	endringer	i	bedriftsstruktur	og	lignende	som	har	eller	kan	få	betydning	
for	fagene	i	utdanningsprogrammet?
Elektrikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget har ikke konkurranse av utenlandske bedrifter i 
samme grad som byggfagene. I energifagene tar internasjonale firmaer blant annet oppdrag med 
mastebygging, mens i flyfagene utføres en stadig større del av serviceoppdragene i utlandet. Det er 
også en pågående endring i bedriftsstrukturen. Flere elektrikerfirmaer blir spesialisert, mens andre 
danner flerfaglige fellesskap med elektrikere, kjølemontører, montører av ventilasjonsanlegg og 
rørleggere. Det faglige rådet mener likevel at tilbudsstrukturen i elektrofagene er hensiktsmessig. 
Endringer i bedriftsstrukturen vil heller ikke få konsekvenser for innholdet i læreplanene.

Kjenner	dere	til	teknologiske	nyvinninger	som	har	eller	kan	få	betydning	for	fagene	i	
utdanningsprogrammet?	
Samfunnsutviklingen fører til raske endringer og nye krav til elektrofagarbeideren. Dette gjelder blant 
annet:

 økte krav til data- og kommunikasjonssikkerhet

 utvikling av medisinsk elektronikk, velferdsteknologi og intelligene bygningsinstallasjoner

 kontroll- og overvåkingssystemer

 nye miljøkrav, gjenbruk av hvitevarer og annet elektrisk utstyr

 nye systemer som leverer elektrisk energi, og systemer for styring og elektronisk kommunikasjon 

 utvikling av elektriske og elektroniske systemer innen flyfart, sjøfart, olje- og industriproduksjon, 
kraftproduksjon, luft- og jernbanetransport, helsevesen og næringsvirksomhet.

 nye krav til installasjon, kontroll og vedlikehold av systemene og det tilhørende utstyret.

 utvikling av fornybare energikilder som vann og vind og biobrensel anlegg. 

 rehabilitering og fornying av eksisterende vannkraftanlegg. 

 etablering og drift av landbaserte vindkraftanlegg. 

 behov for nyanlegg og rehabilitering av eksisterende nettanlegg på alle spenningsnivå. 

 bruk av intelligente løsninger, såkalte smarte nett teknologier . utbygging av AMS innen 2017

 utveksling av informasjon og energi på tvers av landegrense ne

 nye smarte nett teknologier som bidrar til et bærekraftig, robust, miljøvennlig og effektivt 
nasjonalt elektrisk energisystem, eksempel solcelle, plusshus og elektrisk transport

 sammensmelting av den tradisjonelle elektroteknologien med informasjonsteknologien. 
Denne utviklingen vil derfor være med på å sette nye krav til utdanningen innenfor elektrofag som 
igjen skal utdanne morgendagens kvalifiserte elektrofagfolk.

Kjenner	dere	til	endringer	i	nasjonal	lovgivning	og/eller	nye	myndighetskrav	som	har	
eller	kan	få	betydning	for	fagene	i	utdanningsprogrammet?
Bedriftsstrukturen i norsk næringsliv består av noen få store og mange små og mellomstore 
virksomheter. Spesielt for elektroprogrammet er at det innen de fleste fagene stilles myndighetskrav 
om innhold, nivå og kvalitet av regulerende myndighet på området. Uten denne reguleringen er det 
mye som tyder på at elektrofagene hadde stått overfor de samme utfordringer som for eksempel 
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byggfagene. Flere av disse reguleringene er under press på grunn av endring på internasjonalt 
regelverk og norsk implementering av dette.

2005/36 direktivet. Lovregulerte yrker.

Mye drevet av internasjonalt regelverksutvikling foregår det kontinuerlig endringer i nasjonal 
lovgivning og myndighetskrav som har og vil få betydning for fagene i utdanningsprogrammet. 
Viktige punkter:

 Myndighetskrav til yrker.

 Myndighetskrav til virksomheters kompetanse.

 Implementering av internasjonale konvensjoner som STWC.

 Lærling klausuler ved offentlige oppdrag.

 Allmengjøring av tariffavtaler.

Kjenner	dere	til	endringer	i	internasjonale	rammebetingelser	som	har	eller	kan	få	
betydning	for	fagene	i	utdanningsprogrammet?	Rammebestingelsene	kan	for	eksempel	
være
Det er redegjort i detalj for hvilken betydning internasjonal lovgiving og internasjonale 
rammebetingelser kan få for elektrofagene i kapittelet internasjonalt perspektiv. Stikkord:

 Fri flyt av arbeidskraft innen EØS vil få betydning for inntaket av lærlinger i elektrofagene.

 Etablering av utenlandske foretak i Norge

 Et modernisert Dir 2005/36 oppfordrer organisasjoner på europeisk nivå om felles (del i) 
læreplaner –

 EU skal ta vekk hinder for mobilitet av arbeidskraft. 

 Det innføres europeiske normer og standarder, både i privat og offentlig regi. De norske 
bestemmelsene gir bare rammer - europeisk regelverk er styrende. 

 Innføring av europeisk jobbkort 

 Horizon 2020 - The EU framework program for Research and Innovation - 2014-2020 lenke

 Elektrikerutdanningen kan få svekket popularitet ved stort innslag av utenlandsk 
arbeidsplasser og et presset lønnsnivå, jf. utviklingen innen byggfagene

 EU-ønske om å redusere antallet lovregulerte yrker

 Innen 2017 skal det dokumenteres hvordan alle skal kunne nå et høyere EQF-nivå uten å gå 
på skole, gjennom livslang læring. 

4.	Endringsforslag
Det er knyttet noen forutsetninger til de forlag som foreslås fra rådet. Gjennomgående 
dokumentasjon må på plass for å dokumentere hvilke teknologi den enkelte elev og lærling har fått 
sin opplæring på. Referer til oppsummeringen fra forrige toårsperiode.

Et annet avgjørende punkt er EQF/NKR nivået bestemt i forskrift, holdt opp mot prinsippet om at det 
er arbeidslivets parter som må bestemme innhold og nivå på opplæringen innen yrkesfag. Ref.
ovennevnte oppsummering. Rådet må ha en avklaring på disse problemstillingene før arbeidet med 
endringsforslagene iverksettes.

a)	Ser	dere	behov	for	å	etablere	nye	fag?	Hvis	ja,	vennligst	beskriv	det/dem.
1. Rådet ser ikke behov for andre, nye lærefag innen utdanningsprogrammet.
2. Ulike data og elektronikkmiljøer etterspør nye IKT og data fag. De ser ikke hvilke muligheter som 

ligger i dataelektronikerfaget. Rådet anbefaler derfor en gjennomgang av dataelektronikerfaget 
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med sikte på å foreta nødvendige justeringer og avklaringer som de ovennevnte miljøer 
etterspør. Nærmere beskrivelse og rammer for arbeidet beskrives i neste punkt.

Faglig råd for elektrofag vedtok i møte 26. februar 2014 følgende:

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget vil ferdigstille kapittel 1-3 i utviklingsredegjørelse i møte mandag 
10. mars.

2. Rådet ønsker ikke å fremme endringsforslag foreløpig. I kapittel 4 tas forslagene i 
b og d ut av redegjørelsen. Det faglige rådet begrunner dette slik:

 Innhold, struktur og progresjon i læreplanene på Vg1 og vg2 er en konsekvens 
av kompetansen som er beskrevet i vg3-læreplanene. Rådet vil derfor vurdere 
å gjennomgå vg3-læreplanene før det fremmes endringsforslag.

Viktige rammebetingelser rundt opplæringen er fortsatt uklare. Dette gjelder 
særlig:

 Innføring av gjennomgående dokumentasjon:
Dersom det IKKE innføres gjennomgående dokumentasjon i elektrofagene, vil 
dette aktualisere behovet for andre løsninger i en rekke læreplaner innen 
elektrofagene

 Utvikling av veiledninger i elektrofagene:
Faglig råd for elektrofag har foreslått at det utvikles veiledninger i 
elektrofagene. Disse skal blant annet være hjelpemidler ved utarbeiding av 
lokale læreplaner og operasjonalisering av læreplanmål. Om det ikke er mulig 
å finne måter å kommunisere hvilken yrkesteori som det forventes at elever og 
lærlinger kan, vil det aktualisere behovet for mer presise og detaljerte 
kompetansemål i læreplanene.

 Tilpassing av læreplaner til EQF/NKR:
I brev til Utdanningsdirektoratet 18.05.2013 skriver departementet: 

Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk innebærer blant annet at når 
læreplaner skal justeres, revideres eller at nye læreplaner skal utvikles skal 
læringsutbyttebeskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket brukes som referanse i arbeidet. 
En rekke kompetansemål i læreplanene i elektrofag er, etter et flertall av
rådets medlemmer sin oppfatning, på høyre nivå. Det er ikke klarlagt hvilke 
konsekvenser formuleringen i brevet vil få, noe som avklares for å komme 
videre i arbeidet. 

3. AU utvikler forslag til videre behandling av de spørsmål i punkt 4 som ble trukket 
fra behandlingen i denne omgang.

Forslagene under er derfor gjennomstreket og foreløpig ikke en del av redegjørelsen
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b)	Ser	dere	behov	for	å	endre	noe	i	eksisterende	fag?
I arbeidet med utviklingsredegjørelsen og rådets omfattende gjennomgang av elektrofagenes 
utfordringer har det kommet frem noen klare problemer og utfordringer vi må ta tak i. Fagområdet 
har alltid hatt stor fokus på elsikkerhet og leveringssikkerhet for energi. Den teknologiske utvikling 
gjør at elektronisk kommunikasjonssikkerhet må få et tilsvarende fokus. Endrede klimatiske forhold 
med stadig mer ekstremvær, forsterker samtidig behovet for fokus på alle de tre områdene. Det er 
samfunnskritisk infrastruktur som må vær på plass. God kompetanse er avgjørende, en kompetanse 
som blir viktig for stadig flere av programområdets fag.  Det kan da være hensiktsmessig å justere 
innhold og vektlegging av innholdet i hele strukturen fra VG 1 og frem til det enkelte fagbrev.

Et annet forhold som støtter opp om en slik prosess er behov for å se elementer fra flere fag tidligere 
i utdanningen. I dag er VG 1 og VG 2 elenergi tungt fokusert på installasjon, noe som vi vil vurdere 
om er like nødvendig i fremtiden.

I denne prosessen er det noen overordnede tema som rådet ønsker å sikre at blir ivaretatt i en 
revidert opplæring. 

HMS

Det faglige rådet mener helse, miljø og sikkerhet bør få en mer sentral plass i opplæringen. 30 % av 
elektrofolk blir utsatt for strømgjennomgang. Læreplanene i Vg1 elektro, og Vg2 elenergi sier at 
elsikkerhet skal være et gjennomgående tema, og at eleven skal kunne "utføre arbeid på 
elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsforskrifter". Omfanget av 
arbeidsulykker blant unge kan tyde på at det dette læreplanmålet ikke får tilstrekkelig 
oppmerksomhet. Skal sikkerhet blant unge arbeidstakere og kunder ivaretas mener rådet at 
elsikkerhet og gjennomgående HMS arbeid må få større fokus i skolens undervisningsforløp. Mengde 
arbeidsrelaterte skader er i dag stor og vi mener derfor at dette burde få økt fokus i skolenes 
undervisningsforløp.

Likestilling

På tross av kampanjer om målrettet informasjon til jenter om elektrofagene som utdanningsvei, er 

andelen jenter liten. Kvinneandelen i elektrofagene er fem prosent, og har vært uendret i mange år. 

Det faglige rådet mener det må satses ytterligere på tiltak som kan bedre kjønnsbalansen i 

elektrofagene.

 trepartssamarbeidet i fylkene om synliggjøring av yrkene og samarbeid med jentenettverkene i 

rekrutteringsarbeidet må etableres og styrkes 

 Handlingsplaner for likestilling i bedriftene må utvikles

 Det må arbeides for en holdningsendring i bedriftene i forhold til rekruttering av jenter, 

Instruktøropplæring

Rådet vil også ha fokus på hvordan kunnskap og kompetanse hos instruktørene kan utvikles i forhold 

til justert opplæring. 

Forslag:

1. Rådet vil vurdere endringer i VG 1 elektro. Vi vil her legge opp til en prosess hvor en 
arbeidsgruppe drøfter og utvikler et nytt forslag til justert innhold og vektlegging av de ulike 
emner eller fag. Punkt 3 i denne opplistingen må tas med i arbeidet. Forslaget skal så til en første 
behandling i rådet. Forslaget bearbeides og tas opp til en andre behandling. Underveis må rådets 
representanter sørge for solid forankring av prosessen i egne organisasjoner. Rådet mener at et 
slikt forslag kan få relativ stor betydning, for flere av de tunge bransjene innen fagområdet.
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2. Rådet vil vurdere endringer i VG 2 elenergi. Vi vil her legge opp til en tilsvarende prosess som i 
punkt 1. Vedtatte endringer VG 2 elenergi (se vedlegg) vil bli tatt med i denne behandlingen.

3. Rådet vil med bakgrunn i behandling av punkt 1 og 2 vurdere å flytte 
Telekommunikasjonsmontør fra VG 2 data elektronikk til VG 2 elenergi.

4. Revisjon av dataelektronikerfaget. Evt deling av faget i et serviceelektronikerfag og et IKT-fag for
nettverk sikkerhet og programvareutvikling. Justeres,  gruppe på dataelektronikk

5. Rådet har, etter innstilling fra en arbeidsgruppe, forslag til endringer i læreplanen for vg3 
togelektriker (se vedlegg)

6. Rådet ønsker en bedre tilpassing av fellesfagopplæringen i matematikk for elever innen 
studieprogrammet elektrofag. Evt at læreplan for teoretisk matematikk benyttes.

7. Rådet anbefaler en gjennomgang av Vg1 og vg2-læreplaner med fokus på:
Kundeorientering, serviceinnstilling, holdninger
HMS
Rådet anbefaler en gjennomgang av alle vg3-læreplaner med følgende fokus:

o styrke elsikkerhetskompetanse og risikovurdering
o utvikling av kompetanse innen beredskap og drift
o vurdere større innslag av IKT og telekommunikasjonsmessige mål/faglige mål, eller 

tilpasning av eksisterende mål
o utvikle kundeorientert og riktig service holdning ”
o gjennomføring av jobber/ prosjekter fra plan til ferdig dokumentert anlegg

8. Rådet foreslår at det åpnes for å omdisponere noe av timene i PTF på VG1, for å styrke 
programfagene elektronikk, elektroteknikk 

c)	Ser	dere	behov	for	å	legge	ned	noen	av	fagene	i	utdanningsprogrammet?
Det er behov i markedet for fagarbeidere innen alle de 20 lærefagene innen utdanningsprogrammet 
for elektrofag. Enkelte av fagene har liten rekruttering og få lærlinger (vikler, togelektriker, 
signalmontør). Disse gir likevel en spisskompetanse som enkelte bedrifter og næringer er avhengige 
av. Rådet ser derfor ikke behov for nedlegging av lærefag. 

d)	Ser	dere	andre	endringsbehov?	
Det faglige rådet har følgende forslag (enkelte er ikke utdypet i redegjørelsen):
1. Rådet mener det er behov for bedre tilrettelegging for riktig dimensjonering, basert på 

ungdommens rett til utdanningsvalg og mulighet til læreplass
2. Rådet mener det bør arbeides for større mangfold og bedre kjønnsbalanse for å gi et bredere 

rekrutteringsgrunnlag
3. Rådet mener det bør etableres lokale samarbeidsarenaer mellom skole og arbeidsliv, med formål 

å øke antall læreplasser, forbedre faglig innhold, kvalitet, rammer for fagopplæringen og 
tilpassing av elektrofagutdanningen til lokale behov

4. Rådet er fornøyd med opplæringsmodellene i elektrofagene. Rådet er samtidig åpne for å 
diskutere og eventuelt prøve ut ulike opplæringsmodeller dersom disse bidrar til økt kvalitet i 
opplæringen.

5. Rådet ønsker en gjennomgang av regelverk ved overgang fra ett fagbrev til et annet innen 
elektrofagene.

6. Rådet mener det bør utvikles veiledninger om forståelse av læreplan, om gjennomføring av 
opplæringen og om samarbeid skole-arbeidsliv. Rådet vil bidra i dette arbeidet.

7. Rådet mener det bør innføres sentralt gitt eksamen på Vg1 elektro slik at elevene sikres 
tilbakemelding og vurdering av kunnskapsnivået innenfor en nasjonal standard.

8. Rådet mener det bør innføres hensiktsmessige dokumentasjonskriterier og 
dokumentasjonsverktøy.
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9. Rådet ønsker at den skriftlige vg3-eksamenen i avviksfagene evalueres. Blant annet prøvens 
relasjon mot læreplanmål, hva lærlingen får vist, og i hvilken grad den er styrende for 
undervisningen 

10. Rådet mener det bør vurderes om fagbrev skal sidestilles med generell studiekompetanse slik at 
fagarbeidere blir generelt studieforberedt

11. Rådet ønsker en gjennomgang av prøvenemndenes og bransjenes erfaringer fra fagprøvene i 
elektrofagene

12. Rådet mener det bør vurderes om dagens ordning, hvor det i enkelte fag er mulig å gå opp til 
fagprøve uten læretid, bør erstattes av en ordning som gir vitnemål etter fullført skole, og 
fagbrev etter fullført læretid og bestått fagprøve. 

13. Rådet ser EQF og NKR som redskap for anerkjennelse av kompetanse på tvers av landegrensene. 
Rådet ønsker at direktoratet bidrar til at ordningene tas i bruk, under forutsetning at nivået på 
norsk elektrofagutdanning ikke reduseres. (Forutsetning at EQF prinsippene følges.)

14. Rådet mener økt mobilitet av arbeidskraft innen elektrofagene krever høy kvalitet på vurdering 
av utenlandsk utdanning. Rådet mener direktoratet bør arbeide for en nasjonal ordning for 
vurdering av utenlandsk fagutdanning opp mot norsk elektrofagutdanning, samordnet med DSB’s 
godkjenningsordninger. Det faglige rådet skal ha en sentral rolle i slike vurderinger. 
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5.	Vedlegg
Vedlegg	1 - Lokal	samarbeidsarena
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Vedlegg	2 Forslag	til	endringer	i	læreplan	for	Vg2	elenergi
Saken ble behandlet på Fagligrådsmøte den 15/5 2013 og godkjent uten merknader. 
Endringsforslagene i vg2 læreplan elenergi er skrevet med rødt. 

43-
2013

Forslag til endringer i læreplan for Vg2 elenergi
Faglig råd for elektrofag har i brev fra Energi Norge datert 6. mai 2013 
mottatt forslag til endringer av læreplan for Vg2 elenergifaget. 
Organisasjonen mener dagens læreplan er for mye preget av 
elektrikerfaget, slik at søkere fra Vg2 til energioperatørfaget og 
energimontørfaget ikke har den nødvendige kompetanse. De viser også til 
at dette var kunnskapsmål som var i vk1-læreplanene for Reform 94, men 
som ble borte ved overgangen til Kunnskapsløftet.

 Vg2-læreplan for elenergifaget, Kunnskapsløftet lenke
 Vk1-læreplan for elektro, Reform 94 lenke

Hugo Alexandersen begrunnet forslaget. Det har vært en jevn økning i 
inntaket av lærlinger i energimontørfaget, og det arbeides for å gjøre 
energioperatørfaget anvendbart for hele energibransjen.

Forslaget, som er gjengitt i vedtaksteksten, ble diskutert. Kommentarer:
 Begreper som «beskriver prinsipper, redegjøre for» oppleves som 

vanskelig å tolke for lærere. Det ble vist til at dette var vedtatt 
terminologi under Kunnskapsløftet. Samtidig skal rådenes 
synspunkter tillegges økt vekt, det er signalisert økt fleksibilitet, 
nye åpninger, blant annet synliggjøring av yrkesteori og 
fordypninger.

 Vg2-planen må bli klar til skoleåret 14-15. 
 Nye åpninger, yrkesteori kan synliggjøres. Bør også tas opp.

Rådet støtter Energi Norge sin argumentasjon, og anbefaler endringene 
som Energi Norge foreslår.

Vedtak:

1. Faglig råd for elektrofag viser til forslag fra Energi Norge datert 6. 
mai 2013 til endringer av læreplan for vg2 elenergifaget. Rådet 
støtter Energi Norge sin argumentasjon, og anbefaler følgende 
endringer i læreplanen:

«Kompetansemål, elenergisystemer
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 Redegjøre for energiproduksjon fra ulike energikilder.
 planlegge, montere og dokumentere luft- og kabelinntak beregnet for boliger
 planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fordelingsanlegg basert på ulike 

spenningssystemer med tilhørende jordingssystemer
 planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet 

for boliger og mindre forretningsbygg
 planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for åpne og skjulte el 

varmeanlegg
 planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede 

effektuttak for boliger og mindre forretningsbygg
 vurdere ulike elektriske enøktiltak i boliger og planlegge, montere og sette i drift 
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ett av tiltakene
 redegjøre for overføring av elenergi i luft- og kabelnett for de ulike nettnivåene 

som sentralnettet, regionalnettet og distribusjonsnettet
 redegjøre for transformering av el-energi, samt planlegge, montere og feil søke på 

en transformator
 planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av batteri- og 

akkumulatorsystemer
 planlegge og gjennomføre enkle reparasjoner på elektrisk drevne verktøy og 

hvitevarer
 bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere 

måleresultatene
 feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre 

feilsøkingsarbeidet
 risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten 

av eget arbeid
 bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, 

supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i 

overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes 
tekniske dokumentasjon

 utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med 
gjeldende sikkerhetsforskrift

 utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og 
internkontroll»

2. Under delområde automatiseringssystemer foreslås begrepet 
«lokalt e-verk» erstattet med «lokalt energiselskap»

3. Fremdrift for hvordan saken skal fremmes for 
Utdanningsdirektoratet drøftes i AU samtidig som konsekvensen av 
ny begrepsbruk vurderes.
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Vedlegg	3 Forslag	til	endringer	i	læreplan	for	vg3	togelektrikerfaget

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. januar 2008 etter delegasjon i brev av 26. 

september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 

om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Gjelder fra 01.08.2008 

Formål 

Togelektrikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innenfor jernbane og sporveisselskaper med 

installasjoner, vedlikehold og reparasjoner av elektrisk utstyr som finnes på rullende materiell for 

jernbane og sporveismateriell. Dette strekker seg fra elektroniske styringssystemer til 15 kV 

høyspenning. I et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsettes det sikre og velfungerende elektriske 

systemer for el-energi i produksjon, fordeling, installasjon, alarm, overvåking, datakommunikasjon og 

automatisering. Togelektrikerfaget skal bidra til å oppfylle krav til teknologisk kvalitet og komfort på 

viktige jernbane- og sporveissystemer. 

Opplæringen skal fremme selvstendighet og evne til å samarbeide med kollegaer og andre 

faggrupper. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler bevissthet om sitt ansvar og forståelse for 

kravene til kvalitetssikring, sluttkontroll, dokumentasjon av utført arbeid, gjeldende regelverk om 

arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen 

av arbeidet skal være sentrale faktorer i opplæringen. Videre bør forståelse for bedriftens 

organisering, arena for opplæring, internkontroll, verdiskapning i samfunnet og servicestilling 

ivaretas. 

Opplæringen skal bidra til å øke lærlingens bevissthet om lokale, nasjonale og globale 

miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling. Opplæringen på skal 

legge vekt på at togelektrikere vil forholde seg til et bredt teknisk fagmiljø. Videre skal opplæring 

fremme evne til gjennomgående planlegging og system- og utstyrsforståelse. Utvikling av 

lærestrategier i faglige og tverrfaglige læringsoppdrag skal danne grunnlag for en livslang 

læringsprosess.

Kjenne til for bedriftens internkontrollsystem, organisasjonsoppbygging og bedriftens verdiskapning i 

et samfunnsperspektiv.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er togelektriker. 

Struktur 

Togelektrikerfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i 

sammenheng. 

Oversikt over hovedområdene: 

Årstrinn Hovedområder 

Vg3 / opplæring i bedrift Installasjon Vedlikehold Feilsøking og feilretting 

Hovedområder 

Installasjon 

Hovedområdet omfatter montering av kabler og elektrisk utstyr i lav- og høyspenningsanlegg, som 

elektrisk energi, motordrifter, apparater og styringssystemer, automatiserte styringssystemer, alarm, 
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overvåkings- og datakommunikasjonssystemer. Integrert i hovedområdet er elsikkerhet, bruk av 

måleteknikk, elektrotekniske begreper og bruk av digitale verktøy. Det inngår også å rette seg etter 

brukerveiledninger og sikkerhetsblader fra materielleieren. 

Vedlikehold 

Hovedområdet omfatter vedlikehold av elektrisk utstyr i lav- og høyspenningsanlegg, som elektrisk 

energi, motordrifter, apparater og styringssystemer, automatiserte styringssystemer, alarm, 

overvåkings- og datakommunikasjonssystemer. Integrert i hovedområdet er elsikkerhet, bruk av 

måleteknikk, elektrotekniske begreper, bruk av digitale verktøy og bruk av vedlikeholdssystemer. Det 

inngår også å rette seg etter egne brukerveiledninger og sikkerhetsblader fra materielleieren. 

Feilsøking og feilretting 

Hovedområdet omfatter feilsøking og feilretting på elektrisk utstyr i lav- og høyspenningsanlegg, som 

elektrisk energi, motordrifter, apparater og styringssystemer, automatiserte styringssystemer, 

alarmer, overvåkings- og datakommunikasjonssystemer. Integrert i hovedområdet er elsikkerhet, 

bruk av måleteknikk, elektrotekniske begreper og bruk av digitale verktøy. Kunne laste programvare 

og adressere enheter riktig ved utskifting av komponenter. Det inngår også å innrette seg etter 

brukerveiledninger og sikkerhetsblader fra materielleieren. 

Grunnleggende ferdigheter 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del 

av fagkompetansen. I togelektrikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i togelektrikerfaget innebærer å forholde seg til kunder, 

være selvstendig og samarbeide med kollegaer og fagfolk fra andre fagområder. Videre inngår 

diskusjoner om elsikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegging, veiledning, brukeropplæring og 

dokumentasjon av det arbeidet som blir utført. Det innebærer å utvikle et språk som er presist, og 

som kommuniserer godt, slik at misforståelser og farlige situasjoner kan unngås.

Å kunne lese i togelektrikerfaget innebærer å forstå ulike fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver 

tid utføres i tråd med lover, anbefalinger og kundens behov. Slike tekster kan være gjeldende 

regelverk, standarder, arbeidsbeskrivelser, tegninger, håndbøker, utstyrsmanualer, 

montasjeveiledninger, datablader og prosedyrer for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet.

Å kunne regne i togelektrikerfaget innebærer å utføre beregninger i forbindelse med planlegging, 

foreta og vurdere dimensjoneringer i systemene, vurdere måleresultater og forstå sammenhengen i 

elektriske kretser og systemer.

Å kunne bruke digitale verktøy i togelektrikerfaget innebærer å foreta informasjonssøk og 

kommunisere med systemer og enheter. Digitale verktøy brukes også til programmering, 

konfigurering og feilsøking. Herunder å forstå virkemåte til og bruk av, samt begrensningene for 

forskjellige måle verktøy/ instrumenter

Nødvendige grunnleggende teoretiske kunnskaper i togelektrikerfaget innebærer å forstå 

oppbyggingen av koplings skjema, grunnforståelse for HVAC (varme og ventilasjons samt klima 

anlegg), traksjons systemer, og relevante forskrifter. Nødvendig teori gjennomføres på bedrifts 

internt kurs over X uker, som avsluttes med skriftlig prøve som må bestås.

Argumentasjon for endringene:

Skolen dekker ikke togelektriker faget tilstrekkelig i fagplanen, samtidig må det tas med at det på 

landsbasis er mindre enn 10 lærlinger hvert år og derfor er det vanskelig å forvente at skoleverket 

kan ha en egen klasse for faget.
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Eksempler er: motor teori, herunder motorens oppbygging med stator, rotor, børster, kommutator, 

osv. Styre og kraftelektronikk, herunder hastighets regulering, traksjons regulering, kraft dioder, 

tyristorer, GTO tyristorer og IGBT. Reguleringsteknikk, herunder analog og digital regulering av bl.a. 

HVAC, kjølevifter, hjelpestrøm, batterilading, osv. Skjemateknikk, herunder å følge henvisninger fra 

skjema til skjema, over til kabel lister og andre relevante dokumenter. Elektroteknikk i forskjellige 

utforminger gammelt og nytt (analog/digital utvikling over mange år). Multippel (felles) kjøring av 

flere togsett. Grunnleggende kunnskap om forskjellige sikkerhets systemer, herunder, forskjellige 

typer radio kommunikasjon, PIS anlegg med høyttaler anlegg og informasjons skjermer for publikum. 

ATC/ATP (automatisk togstopp) hastighetsmåling med ferdskriver. Elektriske og trykkluft opererte 

utgangsdører herunder sikkerhet og funksjon, toaletter med tilhørende HMS. I tillegg til dette må 

kandidaten ha god kunnskap om relevante forskrifter for rullende materiell og høyspent.

Dette skal eleven/lærlingen kunne teoretisk og det er nødvendig for å få en fullstendig forståelse av 

sammenhengen i det rullende materiellet.

Kompetansemål 

Etter Vg3

Installasjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 lese og forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elektriske 
installasjonssystemer og utstyr

 planlegge, gjennomføre og dokumentere installasjon i styre- og svakstrømsanlegg 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere installasjon i lavspenningsanlegg til ulike typer 
materiell

 planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og kontroll av komponenter og utstyr i 
lavspenningsanlegg

 planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og kontroll av komponenter og utstyr i 
høyspenningsanlegg

 planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje av endeavslutning på kabel til 
høyspenningsanlegg

 planlegge, gjennomføre og dokumentere isolasjonsmåling og spenningstesting av 
høyspenningsanlegg 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere isolasjonsmåling av lavspenningsanlegg 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere funksjonskontroll av installasjonen 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet etter aktuelt arbeidsunderlag og ivareta 
krav til helse, miljø og sikkerhet 

 risikovurdere arbeid ved elektriske installasjoner

 vurdere eget arbeid og dokumentere egen opplæring innen installasjoner 

 Kunne installere, adressere og laste programvare på elektronikkenheter (herunder PLSer)
riktig ved installasjon av komponenter/systemer.

 Kjenne til bedriftens internkontrollsystem (Slette: organisasjonsoppbygging og bedriftens 
verdiskapning i et samfunnsperspektiv)

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 lese og forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elektriske systemer og 
utstyr

 beskrive togets oppbygning og virkemåte

 beskrive hvor apparater og komponenter er plassert, og hvordan de virker

 beskrive hvordan styringsteknikken på de forskjellige togtyper fungerer
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 planlegge, gjennomføre og dokumentere revisjon og vedlikehold av komponenter og 
apparater i styre- og svakstrøms kretser

 planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av komponenter og apparatutstyr i 
lavspenningsanlegg

 planlegge, gjennomføre og dokumentere kopling, kontroll, idriftsettelse og vedlikehold av de 
forskjellige like- og vekselstrømmotoranlegg med tilhørende styrestrømkretser

 planlegge, gjennomføre og dokumentere funksjonskontroll av vedlikeholdt system

 planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet etter aktuelt arbeidsunderlag og ivareta 
krav til helse, miljø og sikkerhet

 risikovurdere vedlikeholdsarbeid på elektriske systemer

 beskrive bedriftens organisering, vurdering av egen lønnsomhet og kravene til 
kundebehandling

 beskrive hvordan bedriften påvirker samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt

 arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikringskontroll og internkontroll og 
delta i evaluering og endringsarbeid knyttet til rutinene

 arbeide slik at miljømessig ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling sikres

 redegjøre for arbeidstakerens og arbeidsgiverens plikter og rettigheter ifølge gjeldende 
regelverk

 vurdere eget arbeid og dokumentere egen opplæring innen vedlikehold 
Feilsøking og feilretting

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 lese og forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elektriske systemer og 
utstyr

 planlegge, gjennomføre og dokumentere systematisk feilsøking, funksjonsprøving og 
prøvekjøring av rullende materiell (slette: traksjonsmateriell og aktuelle vogntyper)

 planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og feilretting på forskjellige typer (slettes: 
varme og ventilasjons og kjøleanlegg) HVAC anlegg 

 Forklare grunnleggende prinsipper i kjøleanlegg (kjøledelen i HVAC)

 planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og feilretting på komponenter og 
apparater i styre- og svakstrøms kretser

 planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og feilretting på forskjellige 
lavspenningsanlegg 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og feilretting på forskjellige 
høyspenningsanlegg

 planlegge, gjennomføre og dokumentere isolasjonsmåling og spenningstesting av 
høyspenningsanlegg

 planlegge, gjennomføre og dokumentere isolasjonsmåling av lavspenningsanlegg

 planlegge, gjennomføre og dokumentere funksjonskontroll av systemet 

 planlegge og gjennomføre feilsøking og feilretting ved hjelp av forskjellige typer 
måleinstrumenter

 planlegge og gjennomføre feilsøking og feilretting ved hjelp av pc-verktøy. Med dette forstås 
å kunne forklare sammenhengen mellom verdiene på inn og utganger på elektroniske 
styreenheter.

 kunne laste programvare og adressere enheter riktig ved utskifting av programmerbare 
styreenheter, herunder PLS er.

 planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet etter aktuelt arbeidsunderlag og ivareta 
krav til helse, miljø og sikkerhet 

 risikovurdere arbeid ved feilretting og feilsøking på elektriske systemer

 vurdere eget arbeid og dokumentere egen opplæring innen feilsøking og feilretting 
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Vurdering 

Vg3 togelektrikerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering: 

Hovedområder Ordning 

Installasjon 

Vedlikehold 

Feilsøking og 

feilretting 

Alle skal opp til fagprøven, som samlet sett normalt skal gjennomføres innenfor en 

tidsramme på seks virkedager. 

Det er ønskelig med flere dager til fagprøve for å kunne prøve kandidatene i flere 

deler av faget.                                                   Det må være rom for å skrive minimum 

6 dager, med mulighet for flere dager for å få plass til bl.a. komponent revisjon.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. 
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Vedlegg	4 Statistikk

2010 2011 2012

Tavlemontørfaget 89 102 123

Kulde- og
varmepumpemontør

85 114 103

Signalmontørfaget 72 76 79

Flysystemmekanikerfaget 63 71 94
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Vedlegg	5 Internasjonalisering
Are Solli, Svein Harald Larsen, Øystein Fagerli

Utviklingsredegjørelse for internasjonale trender FRE

Utvalget har valgt å se på hva som er de internasjonale trendene i elektrobransjen og på 

hvilken måte påvirker dette fagområdene innen FRE.

Det andre er EQF/NKR som også er noe som foregår i de fleste andre land med ganske 

forskjellig metodevalg og gjennomføring og innplassering av fag på nivåer.

Utvalget har forsøkt å begrense hva man skal beskrive innenfor internasjonale trender, da 

dette er et så omfattende begrep at det kunne resultert i en hel avhandling hvis man skulle ha 

med alt.

Hvis man først skal se på en trend som ikke er veldig merkbar for elektrobransjen ennå men 

som vi frykter kan bli mer aktuell så er det utenlandsk arbeidskraft som forskyver inntak av 

lærlinger, og utenlandske firmaer som ikke tar inn lærlinger.

Eksempelvis så foretar kraftbransjen i Norge store investeringer i nettet og der er det dårlig 

tilgang til kvalifisert personell på å reise master. Dette må løses ved å bruke utenlandske 

foretak, eller utenlandsk arbeidskraft. Statnett har funnet ut at det ikke finnes virksomheter i 

Norge som kan ta disse oppdragene, og har engasjert italienske mastebyggingsfirma. Det er 

liten sannsynlighet for at dette er godkjente lærebedrifter eller at de har lærlinger med seg, 

eller tar inn lærlinger mens de er her. Dette betyr at vi ikke får bygd opp denne kompetansen i 

Norge selv om Statnett foretar enorme investeringer i nettet

Det er også bestemt at alle gamle strømmålere i Norge skal byttes ut til avanserte måle og 

styringssystem (AMS). Dette dreier seg om mellom 2.2 og 2.4 millioner målere som skal 

skiftes ut og tilknyttes toveiskommunikasjon innen 2016-2019. Dette er en enorm investering 

og omfattende arbeid, dette kommer til å bli gjennomført ved anbud og det er allerede varslet 

fra flere som har vunnet anbudsrunder at de kommer til å bruke mye utenlandsk arbeidskraft 

for å gjøre disse jobbene. Det betyr at en slik stor investering i Norge ikke nødvendigvis fører 

til flere læreplasser.

Det burde ved denne type investeringer stilles krav om at de som skal legge inn anbud er en 

aktiv lærebedrift med lærlinger.

Selv om det i flere fylker er stor mangel på læreplasser, så er søknadsmengden av utenlandsk 

arbeidskraft til DSB på ca 2500 – 3000 pr år. Flertallet av disse blir godkjent. Dette kan være 

en av årsakene til at ikke alle får læreplass. 

EU har lansert ERASMUS + som også omhandler utveksling av lærlinger over 

landegrensene. Dette kan også bety at det er en del utenlandske elever som ønsker å fullføre 

læretiden i Norge og forhåpentligvis også norske elever som søker seg utenlands for å ta deler 

av yrkesutdanningen i et annet land. En stor utfordring nå er den finansielle situasjonen i 

mange europeiske land. Spania med nesten 60% ungdomsarbeidsledighet (15-24 år) og Hellas 

med 35% og en god del andre land som sliter og Norge som til tider mangler arbeidskraft så 
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er det større sannsynlighet for at utenlandsk ungdom søker seg hit enn at Norske søker seg 

utenlands.

Dette kan få innvirkning på inntak av lærlinger fra VGS, men vi tror ikke det vil dreie seg om 

mange.

Direktiv 2005/36

Kvalifikasjonsdirektivet for anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner over landegrensene har 

vært gjennom en modernisering/revidering i de siste to år og det er i ferd med å bli vedtatt i 

europa-rådet i desember 2013. Det er flere endringer i dette direktivet som kan få innvirkning 

på elektrofagene. Europeisk jobb-kort, tilgang til deler av et yrke og anerkjennelse av 

kvalifikasjoner i hjemlandet hvis man har tatt deler av praksisperioden i et annet land. Her 

åpnes det for en felles europeisk læreplanmodul inn i læreplaner. Dette er en frivillig ordning 

hvor det er opp til bransjeorganisasjonene om de ønsker dette.

EU kommisjonen har også startet et arbeid med å se på antallet lovregulerte yrker og hvilke 

yrker som er regulert og har en målsetting om at antallet skal reduseres. De fleste 

elektroyrkene er lovregulert og bransjeorganisasjonene ønsker at dette videreføres. Faren hvis 

man avregulerer elektrofagene er mange. 

Vi kan få tilsvarende tilstander som vi ser i bygge og anleggsbransjen. Her er det snart ikke 

bedrifter som tar inn lærlinger hvis utviklingen fortsetter. Det er dessverre flere innen BA som 

mener det er en konkurranseulempe å ha lærlinger i bedriften.

Vi frykter også at en avregulering av elektrofagene vil føre til mer useriøsitet og sosial 

dumping i bransjene. Noe som igjen fører til nedgang i antall læreplasser da disse firmaene 

ikke tar inn lærlinger. Det kan også føre til svekket sikkerhet for forbrukeren og for 

arbeidstakerne. 

En avregulering av elektrofagene vil bety at det ikke er DSB som skal godkjenne 

kvalifikasjonene til de som søker, det vil da være opp til den enkelte faglige ansvarlig lokalt 

til å foreta denne vurderingen. Dette kan føre til en veldig svekkelse i bredden på 

kvalifikasjonene i bedriftene og muligheten til å ta inn lærlinger og gi dem en fullverdig 

opplæring frem til fagbrev slik vi har det i dag.

EQF/NKR

Her har gruppen tatt for seg elektriker og laget en realistisk læringsutbyttebeskrivelse som 

beskriver hva ene elektriker KAN etter en fullverdig utdannelse i 4 ½ år. Dette er gjort i et 

eget vedlegg.

Vi vil så når vi er ferdig og enig i FRE om læringsutbyttebeskrivelsen ta en vurdering ut ifra 

deskriptorene i NKR på hvilke nivå fagarbeider elektriker skal være plassert.
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Vedlegg	6 Flyfagene.	Behov	for	flyfagarbeidere	og	flyteknikere	i	framtiden

Til: Utdanningsdirektoratet

Fra: Ragne Eikrem

Kopi: TEK

Dato: 6. januar 2014

Sak: . 

NHO Luftfart sendte i september ut en spørreundersøkelse til våre medlemsbedrifter som driver med 
teknisk vedlikehold. 

Bakgrunnen for vår kartlegging er at vi ser at de siste årene har for mange flyfagelever ikke fått 
læreplass. 

Arenaer
NHO Luftart behandler spørsmål om rekruttering og kompetanse i en rekke ulike fora. Hovedansvaret 
for den tekniske delen av bransjen ligger hos vårt tekniske utvalg, TEK. I tillegg deltar vi i 
samarbeidsutvalg for Flyfag, i regi av Nordland Fylkeskommune, samt i Faglig Råd for Elektrofag. 
Lærlingekoordinatorene i bransjen har et samarbeidsforum. Dette fungerer som et nettverk, og de 
møtes minst en gang per år. 
NHO Luftfart har et nært samarbeid med Luftforsvaret som deltar vi våre faste TEK møter når det er 
naturlig utfra dagsorden. 

Det foreligger en samarbeidsavtale for dette området signert av NHO Luftfart, Fellesforbundet, 
Luftforsvaret og utdanningsinstitusjonene ved Nordland Fylkeskommune. 

I tillegg deltar vi i NHOs kompetansepolitiske arbeid.

Endringer
Vi ser at det har vært gjennomgripende endringer i bransjen. En del tungt vedlikehold på luftfartøy er 
flyttet til land med lavere kostnader. Noe slikt arbeid utføres fremdeles i Norge, og det er av stor 
betydning for bransjen å beholde denne type kompetanse i Norge. 
Et annet forhold er at nye flymaskiner nå, i større grad enn tidligere, erverves med 
vedlikeholdsprogram fra leverandør. Enkelte norske bedrifter tilbyr slike vedlikeholdstjenester. Det 
er alt i alt usikkert i hvilken grad endringer i markedet vil påvirke norske arbeidsplasser. 

Det er opplyst at fly ingeniørutdannelsen som tilbys i Norge er svært viktig for å være 
konkurransedyktig innenfor tungt vedlikehold. 

Det har den senere tid vært en offentlig debatt knyttet til om det skal opprettes enda et 
utdannelsestilbud ved Fosen. Bransjen har ikke tatt stilling til dette, men er opptatt av at det ikke skal 
bli for stort misforhold mellom elever og læreplasser, samt å opprettholde kvaliteten på den 
utdanning som tilbys. 

Behov for flyteknisk kompetanse.

NOTAT
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I tillegg til operativt område er det tekniske området en grunnpilar i de fleste luftfartsbedrifter. 
Flyteknisk kompetanse gir en totalforståelse for det som er helt grunnleggende i vår bransje, nemlig 
sikkerhet. 
Mange er rekruttert til lederstilling utfra sin flytekniske kompetanse. Vår undersøkelse har ikke tatt 
med dette aspektet, og det vil derfor være en god del administrativt personell som har teknisk 
utdannelse. Det vil man trolig også oppleve i fremtiden. 

Mål for utdannelsen
NHO Luftfarts mål og verdier for flytekniske kompetanse: 

 Opprettholde god kvalitet på flyfaget

 Norsk flyfagutdanning må oppfylle internasjonal standard

 Beholde og utdanne nødvendig kompetanse

For utenforstående kan kulepunkt 2 trenge en nærmere forklaring. 
Flyfaget er basert på felleseuropeisk regelverk. I løpet av utdannelsen vil den enkelte elev/lærling 
gjennomgå en grunnutdannelse som tilfredsstiller dette regelverket, og som kan gi rettigheter til å 
utføre ulike vedlikeholdsoppgaver på fly.  

Luftforsvaret
Luftforsvaret er også omfattet av undersøkelsen. Forsvaret tar omlag halvparten av lærlingene i 
bransjen. Endringer i luftforsvaret vil få stor betydning for opptak av lærlinger. Luftforsvaret har i 
2013 ledige læreplasser, men søkerne har ikke tilfredsstilt forsvarets fysiske krav, og plassene er 
derfor ikke fylt opp. 

Spørreundersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg bruk av teknisk personell i de rent operative tekniske stillingene i hver 
bedrift. 11 av 12 spurte bedrifter og luftforsvaret har svart på undersøkelsen. Tallene nedenfor er 
gjengitt i sin helhet, men danner som sagt ikke et helhetsbilde, da bl.a. et betydelig antall 
administrative stillinger med teknisk kompetanse ikke er omfattet. 

1) Hvor mange lærlinger tok/tar bedriften inn   

2010 2012 2013 2015 2017 2020

65 73 55 63 61 56

2) Hvor mange lærlinger var det totalt i bedriften 

2010 2012 2013 2015 2017 2020

139 134 132 122 121 111

3) Hvor mange med flyfagutdannelse hadde/ har bedriften behov for å ansette 
(nyansettelser)

2010 2012 2013 2015 2017 2020

83 110 137 110 95 108

4) Hvor mange flyfagarbeidere/teknikere har/hadde bedriften behov for totalt

2010 2012 2013 2015 2017 2020
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1396 1434 1467 1439 1420 1380

MERK: Kun sivil sektor

5) Hvor mange ingeniører med flyfaglig kompetanse har bedriften behov for

2010 2012 2013 2015 2017 2020

79 79 82 74 75 77

Merk: en bedrift flytter virksomhet ut av landet, de andre øker litt

Kommentarer fra bedriften (angi gjerne om det knyttet er til et av spørsmålene over): 

Vurderinger fremover. 
Bransjen har gitt uttrykk for bekymring når det gjelder reduksjon i antall læreplasser. Bekymringen 
knytter seg til flere forhold. For det første at de beste elevene skal søke seg til andre fag, og at 
mangel på læreplasser på den måten fører til dårligere kvalitet på elevene. Et annet forhold er 
knyttet til den demografiske utviklingen. Man ønsker ikke å komme i en situasjon om der man om 
noen år har behov for økt rekruttering som følge av at mange arbeidstakere går av med pensjon, 
men at det ikke er kvalifisert personell å få tak i. 

Ulike tiltak har vært drøftet, men et er ikke fattet endelig beslutning om tiltak fra bransjens side. 

Det har kommet innspill på at behovet for fagbrev kan variere. Til en del stillinger er det kun behov 
for EASA utdannelse.

Merk at tallene ikke er fullstendige, men at de likevel bør vise en trend. Den største reduksjonen i 
inntak av lærlinger synes å skje i forsvaret i denne perioden. Privat industri ser ikke for seg 
svingninger i vesentlig grad bortsett fra det som skjer som følge av nye aktiviteter. Selv om 
anbudsregimet kan bety noe for bemanning i den enkelte bedrift, vil det ikke ha vesentlig betydning 
på nasjonalt nivå. 
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Vedlegg	7 Kulde- og	varmepumpebransjen

Innledning

Rammevilkårene for vårt samfunn og kulde- og varmepumpebransjen påvirkes av globaliseringen, og 

av beslutninger i EU. I særlig grad er det energi-, klima-, og miljøpolitikken, som driver utviklingen. 

Her kan nevnes F-gassforordningen med sine krav om miljøvennlige kuldemedier og tilstrekkelig 

fagkompetanse, økodesign av produkter, og utviklingen mot energikrav på passivhusnivå i 2015, og 

nesten nullenergibygg i 2020.

Nye, strenge krav skal forenes med funksjon, godt inneklima og andre viktige kvaliteter. For VKE er 

det viktig at kulde- og varmepumpebransjen evner å realisere potensialet, som ligger i nye 

rammebetingelser. Vi må lykkes med økt og kvalitativ rekruttering og skolering på alle nivåer, og vi 

må se til at lover og regler hjelper bransjen til å bidra til at samfunnet når sine mål om 

energieffektivisering, energiomlegging og lavere klimagassutslipp. 

Globalt perspektiv

Kulde- og varmepumpebransjen har som oppgave å levere kulde eller varme alt ettersom behovet er 

definert. Primært dekker bransjen menneskets behov for kulde (airconditioning) og varme 

(varmepumpe), dernest matvarer (fisk, kjøtt, grønnsaker) fra råvare, foredling, innfrysing, transport, 

dagligvare og til konsument.  Videre er kulde- og varmepumpeteknologien i bruk i mange industrier, 

fra oljeproduksjon, gasstransport, plastproduksjon, trykkeri, og til blodbanker, MR-skannere og 

forskning på sykehus.

Ethvert industrialisert samfunn har stort behov for kulde- og varmepumpebransjen, og i 

utviklingslandene er det økonomi, og ikke behov, som begrenser en raskere vekst av bransjen.

Mot slutten av 1980-tallet ble det klart at de mest utbredte kuldemediene, de såkalte KFK-er, brøt 

ned ozonlaget rundt jorden. Disse ble erstattet med HKFK-er, og deretter HFK-er, som ikke ødela 

ozonlaget, men derimot bidro til global oppvarming, og derfor også må fases ut.

En annen stor bidragsyter til global oppvarming, er verdens store forbruk av fossile brensler. 

Paradoksalt nok har varmepumper med HFK vært en av løsningene for å få ned bruken av fossile 

brensler, slik at det er viktig at denne teknologien fortsetter å bestå, men legges om til å fungere med 

miljøvennlige kuldemedier.

Den globale utfordringen består derfor i at verden må stå sammen om å levere en miljøvennlig kulde-

og varmepumpeteknologi, med minimalt klimagassutslipp og lavt energiforbruk. Dette innebærer en 

omlegging til naturlige og energieffektive kuldemedier som propan, karbondioksid, og ammoniakk, 

samt bedre styring og regulering av prosessene i kuldeanlegg og varmepumper.  Skal elektrofaget

kulde- og varmepumpeteknikk møte det globale samfunnets krav, må både kuldeteknisk- og elektro/ 

automatisering-fagkompetanse heves i de fleste land verden over.

Europeisk perspektiv

EU, som er verdens største mellomstatlige samarbeid, er et velfungerende demokrati.  EU ønsker å 

treffe fornuftige beslutninger for sine 500 millioner borgere, og i forkant av ethvert nytt regelverk 

ligger grundige prosesser, der man vurderer sikkerhet, økonomi og klima-konsekvenser for EU-

borgerne.  Det er flere regelverk i EU som påvirker utviklingen av kulde- og varmepumpebransjen.
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 Nedenfor er de som er aktuelle i 2013, listet opp, og de aller viktigste er satt med uthevet 

skrift.

 Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on 

machinery

 Directive 2013/35/EU on the minimum health and safety requirements regarding the 

exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)

 Directive 2012/19/EU amending Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic 

equipment (WEEE2)

 RoHS Directive 2011/65/EU the restriction of the use of certain hazardous substances in 

electrical and electronic equipment (RoHS2)

 Regulation 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases

 Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of eco-design requirements 

for energy-related products

 Directive 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product information of the 

consumption of energy and other resources by energy-related products

 Directive 2012/27/EU Energy Efficiency Directive

 Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings (EPBD)

EU´s regelverk er å betrakte som minimumskrav, og flere land går mye lenger enn EU i å sette strenge 

nasjonale krav og mål.  Dessverre er Norge å betrakte som en miljøsinke, f.eks. når det gjelder 

energimerkeordningen (EMO) og Økodesignkrav.  Tydeligvis flommer vi over av olje, gass og fornybar 

elektrisk vannkraft, som skal selges til best mulig pris, så selv om myndighetene er pålagt gjennom 

EØS-avtalen å implementere energi-besparende og -effektiviserende direktiv og forordninger, er det 

liten vilje til å gjennomføre disse tiltakene. Norges Vassdrags- og Energidirektorat gjør absolutt sitt 

beste, men med utilstrekkelige budsjetter og overstyring av Olje- og Energidepartementet, synes 

oppgaven kun å være å legitimere overfor EU at direktivene blir implementert.

En endring av norsk politikk f.eks. ved økt eksport av strøm og harmoniserte strømpriser med EU, vil 

skape en betydelig etterspørsel etter vedlikehold og optimalisering av eksisterende kulde- og 

varmepumpeanlegg, samt nye installasjoner.  Dette gjelder både for industri, næringsbygg og 

privatboliger.

Når det gjelder innføringen av F-gassforordningen (842/2006 – utfasing av HFK-kuldemedium), er det 

omtrent samme leksen. Av EU sine 28 medlemsland, er det bare Slovakia som gjør mindre enn 

Norge.  Heldigvis har VKE et godt samarbeid med Miljø Direktoratet, slik at vi har fått maksimal 

uttelling av forordningen innenfor den svake innsatsen Stortinget gjør.  En endret politikk på dette 

området, ville i tillegg til å senke klimagassutslippene, også skapt en betydelig etterspørsel (service 

og vedlikehold) etter kvalifiserte kulde- og varmepumpemontører. 

Nasjonalt perspektiv

Det nasjonale perspektivet er at EØS-landet Norge er 75 % medlem av EU.  Forrige avsnitt omhandlet 

innføring av direktiv og forordninger bestemt i EU. Disse er stort sett fornuftige, og i den grad de ikke 

passer for norske forhold, viser det seg vanligvis at vi ikke har engasjert oss når regelverket ble

utformet, og må ta skylden selv.
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Kulde- og varmepumpebransjen er i vekst, og skulle norske myndigheter beslutte seg for å gå fra å 

være dårligst på energisparing, energieffektivisering og ettersyn av eksisterende anlegg, til å bli 

bedre, vil dette avstedkomme et realt behov for flere fagfolk og mer kompetanse.

Kulde- og varmepumpebransjen 

Med kulde- og varmepumpebransjen menes i denne sammenheng kulde- og varmepumpemontør.

Fagutdanningen er i dag en bred kulde- og elektro-faglig utdanning som har elementer fra kulde- og 

varmepumpeteknikk, elenergi, og automatisering. Spesialiseringen i kulde- og varmepumpeteknikk 

begynner i Vg2, etter å ha fullført Vg1 Elektro (alternativt tillates enn så lenge Vg1 TIP), og avsluttes 

med fagprøve etter Vg3. Totalt 2 år i skole og 2 år i lære.

I dag er ca. 3 500 fagarbeidere i kulde- og varmepumpebransjen, hvorav anslagsvis halvparten har 

formell kuldemontørutdannelse, mens resten har kvalifisert seg gjennom ulike kurs. Det kreves ingen 

offentlig godkjenning for å jobbe som kulde- og varmepumpemontør, hvilket selvfølgelig bidrar til å 

senke etterspørselen etter fagbrev.

Den tidligere nevnte F-gassforordningen stiller krav om sertifikat for å arbeide på kulde- og 

varmepumpeanlegg med HFK, og selv om dette er et miljøtiltak, har det bidratt til en generell 

kompetanseheving i bransjen.  VKE arbeider for at denne ordningen skal omfatte arbeid med alle 

kuldemedier.

Kulde- og varmepumpebransjen er preget av et generasjonsskifte.  I de nærmeste årene vil en 

betydelig andel fagarbeidere bli pensjonister.  Dette skjer parallelt med at bransjen er i vekst, samt at 

vi avgir fagarbeidere til ventilasjons-, rørlegger-, elektriker- og storkjøkken-bedrifter.  Behovet for 

mange nye fagarbeidere, vil derfor være stort fremover.

Utbygging av skoleplasser har derfor vært en hjertesak for VKE de siste tre årene.  Vi har fått etablert 

fire nye skoletilbud, og et femte kommer i 2014. Da vil det være kuldelinjer i Østfold, Akershus, Oslo, 

Hedmark, Buskerud, Vestfold, Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms, med 

en total kapasitet på 140 elever.  I tillegg kommer en privat aktør, Moderne Kjøling i Oslo, som hvert 

år kjører gjennom 20 voksne elever i paragraf 3-5 kurs, og opp til fagprøve.  Ovenstående utbud av 

skoleplasser står i forhold til rekruttering av primærsøkere, og antall læreplasser, så VKE er pr dato 

fornøyd med status.  Den begrensende faktoren for videre vekst er tilgangen på læreplasser.

Sannsynligvis vil det bli etablert en kuldelinje i Oppland i 2014. Dette på tross av at VKE har frarådet 

dette, da tilbydere av læreplasser i Oppland og Hedmark sett under ett, er for lavt til å forsvare 2 

kuldelinjer i området.  Vi skulle ønske oss en kuldelinje i Hordaland, men dette blokkeres av lokale 

stridigheter og et fravær av vilje til samarbeid mellom firmaene, spesielt i Bergen. Agder-fylkene 

burde tilsammen hatt ett skoletilbud.  Her blokkeres utviklingen av en årelang kultur for sneversynt 

egotenkning, og at bransjen består av mange en-manns foretak, som er for små til å være 

lærebedrifter.

Dessverre er det slik at fravær av samarbeid fylkene i mellom, gjør at kulde- og 

varmepumpemontørfaget ikke markedsføres i de fylkene som ikke har egen kuldelinje.  Foruten å 

gjøre faget usynlig, mister bedriftene i disse fylkene muligheten til lokal rekruttering, noe som er 

viktig for å beholde fagarbeiderne lokalt etter endt utdanning. 

Kvaliteten på de som går kulde- og varmepumpemontør-utdannelsen, er gjennomgående god 

sammenlignet med øvrige land i Norden og Europa. Bedriftene ønsker alltid høyere faglig nivå, men 
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erfaringsmessig er det mer utslagsgivende at det rekrutteres motiverte primærsøkere, enn hvor mye 

de har lært.

VKE har bidratt med rekrutteringskampanjer, læremateriell, rådgiving og økonomisk støtte til både 

skoler og kuldelærere, og vil fortsette med at «næringen tar ansvar for rekruttering til egen bransje».

Vi har også lagt til rette for samarbeid mellom kuldelærerne, noe som har ført til stor grad av 

erfaringsutveksling og engasjement for faget.  Utdanningsdirektoratet har for øvrig bevilget midler til 

de første godkjente lærebøkene i faget, og Vg2-utgivelse er planlagt sommer 2014, mens Vg3 

kommer sommer 2015.  VKE arbeider også for en mer enhetlig praktisering og bedømming av 

fagprøven i alle fylkene.

Nesten alle andre land i Europa, har en aktiv vekslingsmodell mellom skole og utplassering i bedrift.  

Dette fungerer katastrofalt dårlig for kulde- og varmepumpefaget, da bedriftene overhodet ikke er 

interessert i elever under 18 år, som verken har førerkort, kunnskaper eller er vant til å stå opp om 

morgenen.  Legger en til virkningene av nedgangstid og arbeidsledighet, er f.eks. den svenske og 

danske modellen med kun 3 måneder skolegang før utplassering i bedrift, den sikre død for vårt fag.  

Eksempelvis var det i Danmark kun én skole og 9 elever i kulde- og varmepumpemontørfaget i 

skoleåret 2011/2012, fordelt på en befolkning på 6 mill. Det er derfor viktig å understreke at VKE er 

svært godt fornøyd med den norske 2+ 2 (2,5) modellen, men foreslår også å ta inn eksamen på Vg3 

bedrift etter modell fra elektrikerfaget.

Muligheten til å gå videre på fagskole og ingeniørstudium er vi også fornøyd med, selv om det ikke er 

mer enn en fagskole som i dag tilbyr kuldeteknikk.  Fremover har VKE satt seg som mål at det blir 

utdannet så mange kuldemontører at noen går videre på skole.  I dag utdannes det for få 

kuldemontører, slik at bedriftene heller byr dem høyere lønn, enn å oppmuntre dem til å ta 

videreutdannelse.  VKE er i dialog med Fagskolen i Oslo om et tilbud, alternativt Ingeniørhøyskolen i 

Oslo.  Vi er usikre på om det er tilstrekkelig med fagskole, eller om tilbudet bør være på bachelor-

nivå.

Det finnes én god fagskole i Trondheim, men denne lider under sviktende markedsføring 

(samleannonse kun i Sør-Trøndelag fylke), og får knapt søkere.  Vi tror at et tilbud på høyere nivå i 

Oslo med seks kuldelinjer i umiddelbar nærhet vil ha større sjanse til å tiltrekke seg nok søkere.

Konklusjoner 

Markedsutsiktene for kulde- og varmepumpebransjen er gode.  Energi- og klimautfordringene står i 

kø, og vår bransje kan bidra til løsninger.  Oppgangstider skaper etterspørsel etter nyinstallasjoner, 

nedgangstider etter vedlikehold, så fremtiden er alltid lys.

Politisk er kulde- og varmepumpebransjen mest avhengig av norske politikere.  Globalt og innen EU 

skjer det en utvikling som er positiv for bransjen, men norsk innenrikspolitikk på energieffektivisering 

og utslipp av klimagasser, har så langt vært en bremsekloss.

Utdanning og rekruttering fungerer tilfredsstillende, men mangel på læreplasser er en begrensning 

for ytterligere vekst.

Det bør tas opp til diskusjon om skolegang/ læretiden bør utvides med ett halvt år, dersom dette kan 

bidra til at kulde- og varmepumpemontør får status og rettigheter på linje med elektriker.  Kulde- og 

varmepumpefaget lider i dag under at alle og enhver i prinsippet kan begynne som kulde- og 
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varmepumpemontør, uten noen form for godkjenning.  Nasjonale reguleringer i form av lover,

forskrifter, normer og standarder for arbeid i faget, burde vært knyttet opp mot krav om fagbrev.
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Vedlegg	8 - Forslag	til	endringer	i	læreplan	for	tavlemontørfaget

(Forslag fra tavleforeningen, ikke behandlet av det faglige rådet)

Læreplan i tavlemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. januar 2008 etter delegasjon i brev av 26. 

september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 

om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. 

Gjelder fra 01.08.2008 

Forslag til oppdatering av fagplanen for tavlemontør faget:

Tavleforeningen ønsker med dette å sette fokus på kunnskap om gjeldene normer , i særdeleshet 

NEK 439, som i dag ligger fundament til grunn for utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av alle 

typer tavler. Det er derfor også relevant for Prøvenemdene å spørre etter kunnskap om 

«Tavlenormen» som ledd i fagprøven.

For å få e noe mer tidsriktig terminologi, anbefaler Tavleforeningen bruk av ordet «norm» som 

erstatning for «standard». Grunnen til dette er at de aktuelle normer som f.eks NEK439 heter Norm 

for lavspenningstavler og kanalskinnesystemer. For Tavleforeningen

Hans-Petter Nybakk

21.02.2014

Føremål 

Tavlemontøren skal utvikle kompetanse i å bygge alle typer elektriske tavler for bruk i boliger, alle 

typer bygninger og på industri- og offshoreinstallasjoner og maritime installasjoner. I et høyt utviklet 

teknologisk samfunn kreves det stadig flere teknisk komplekse, driftssikre og personsikre 

elektrotekniske systemer og løsninger for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og 

signaler. En viktig del av disse systemene er elektriske tavler. Helt siden elektrisiteten ble tatt i bruk i 

Norge, har bygging av elektriske tavler vært en viktig faktor i distribusjonen av elektrisk energi. 

Opplæringen i tavlemontørfaget skal gi god system-, utstyrs- og sikkerhetsforståelse og utvikle 

lærlingens evne til å tilpasse seg ny teknologi, til en hver tid gjeldende normer og nye markedskrav. 

Opplæringen skal bidra til nøyaktighet, gode praktiske ferdigheter og evne til kreativitet og 

løsningsorientering. Opplæringen skal også skape bevissthet om lokale, nasjonale og globale 

sammenhenger knyttet til tavlemontørfaget. Den skal videre bidra til bedre ressursutnyttelse og 

bærekraftig utvikling. 
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Opplæringen i tavlemontørfaget skal legge vekt på mestring, utprøving, refleksjon, innsikt og bevisste 

valg knyttet til de ulike elektriske tavlene. Opplæringen skal fremme selvstendighet, serviceinnstilling 

og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Opplæringen skal fremme gode holdninger 

innenfor helse, miljø og sikkerhet. Sentrale elementer i opplæringen skal være bransjelære, 

internkontrollsystemer, sikkerhetsforståelse og anvendelse av gjeldende lover og forskrifter. Allsidige 

arbeidsoppdrag skal være grunnlag for en livslang utviklings- og læringsprosess der evnen til 

gjennomgående planlegging og system- og utstyrsforståelse skal gi grunnlag for videre refleksjon og 

fordypning. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er tavlemontør. 

Struktur 

Tavlemontørfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i 

sammenheng. 

Oversikt over hovedområdene: 

Årstrinn Hovedområder 

Vg3 / opplæring i bedrift Montasje og produktsikkerhet Kontroll, revisjon og elsikkerhet 

Hovedområder 

Montasje og produktsikkerhet 

Hovedområdet montasje og produktsikkerhet omfatter planlegging og montasje av elektriske og 

mekaniske komponenter, elektrotekniske beregninger og kontroll av tavler. I faget inngår bruk av 

gjeldende regelverk, aktuelle normer, dokumentasjon, elektrotekniske begreper, håndverktøy, 

maskiner, produksjonsmetoder og digitale verktøy. 

Kontroll, revisjon og elsikkerhet 

Hovedområdet kontroll, revisjon og elsikkerhet omfatter planlegging, testing, feilsøking, reparasjon, 

dokumentasjon, revisjon og vedlikehold av tavler og tavlesystemer. I faget inngår elsikkerhet, 

systemforståelse, elektrotekniske begreper og symboler, måleteknikk, bruk av digitale verktøy og 

bedriftslære. 

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del 

av fagkompetansen. I tavlemontørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: 

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i tavlemontørfaget innebærer å forholde seg til kunder, 

kollegaer og fagfolk fra andre fagområder. Diskusjoner om elsikkerhet og valg av faglige løsninger, 

planlegging, veiledning, rapportering og dokumentasjon av det arbeidet som er blitt utført, er 

eksempler på arbeidssituasjoner som krever gode språklige ferdigheter. Ord og uttrykk knyttet til 

faget må forstås og brukes korrekt. Det innebærer å utvikle et språk som er presist, og som 

kommuniserer godt, slik at misforståelser og farlige situasjoner kan unngås. 
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Å kunne lese i tavlemontørfaget innebærer å forstå ulike fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver 

tid utføres i tråd med gjeldende regelverk, anbefalinger og kundenes behov. Slike tekster kan være 

forskrifter, standarder, beskrivelser, arbeidstegninger og prosedyrer for internkontroll og helse, miljø 

og sikkerhet. 

Å kunne regne i tavlemontørfaget innebærer å kunne foreta og vurdere dimensjoneringer i tavlene, 

vurdere måleresultater, planlegge prosjektframdrift, forstå sammenhengen i elektriske kretser og 

systemer, foreta enkle økonomiske beregninger med tanke på pristilbud til kunde og lønnsomhet i 

produksjonen. 

Å kunne bruke digitale verktøy i tavlemontørfaget innebærer å foreta informasjonssøk, utføre 

beregninger, utarbeide beskrivelser og rapporter samt hente fram, tolke og benytte teknisk og 

økonomisk dokumentasjon. Digitale verktøy brukes også til programmering, konfigurering, kontroll 

og feilsøking. 

Kompetansemål 

Etter Vg3

Montasje og produktsikkerhet 

Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunne

 arbeide etter aktuell teknisk dokumentasjon

 planlegge og gjennomføre bygging og merking av tavler som skal benyttes i ulike elektriske 
installasjoner

 planlegge og gjennomføre montasje av mekaniske og elektriske komponenter og enheter til 
en tavle

 planlegge og gjennomføre bearbeiding, tilpassing og montasje av strømskinner med 
nødvendig kapping, hulltaking og bøying

 planlegge og gjennomføre dimensjonering og merking av komponenter, elektriske ledere og 
isolatorer i henhold til belastning, dynamiske krefter og nettsystemer

 planlegge og gjennomføre forlegging og terminering av ledere med tilhørende 
momenttiltrekking 

 bruke verktøy og maskiner funksjonelt for å oppnå ønsket kvalitet og sikkerhet, uten å skade 
verktøy, personer eller materiell

 velge elektrisk materiell ut fra funksjon og tekniske data 

 planlegge, dokumentere og gjennomføre arbeid på tavler etter gjeldende regelverk, aktuelle 
normer og montasjeveiledninger.

 planlegge og utføre arbeidet i samsvar med gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetskrav

 redegjøre for faremomentene som er knyttet til eksplosjonsfarlige områder

 redegjøre for problematikk knyttet til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

 bygge tavler beregnet for ulike nettsystemer

 planlegge og gjennomføre montasje av tavler og komponenter for ulike tetthetsgrader

 dimensjonere og montere beskyttelses- og utjevningsledere

 planlegge og utarbeide enkle skjemaer

 kontrollere og dokumentere utført arbeid

 dokumentere egen opplæring i montasje og produktsikkerhet

Kontroll, revisjon og elsikkerhet
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Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunne

 planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, funksjonstesting, feilsøking og feilretting 
av tavler i henhold til gjeldende regelverk, gjeldende normer og kontrolldokumentasjon

 planlegge, montere og revidere tavler på anlegg etter gjeldende regelverk knyttet til 
sikkerhet 

 Gjennomføre rutineverifikasjon (sluttkontroll) i henholdt til gjeldende tavlenorm NEK 439 og 
tavlevirksomhetens egne kvalitetsrutiner.

 håndtere kundehenvendelser og reklamasjoner

 gi brukerveiledning på komponenter og systemer

 redegjøre for en tavlebedrifts opprinnelse og utvikling

 redegjøre for en tavlebedrifts funksjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt

 planlegge og gjennomføre arbeidsprosesser for å oppnå effektiv bruk av tid og materiell

 redegjøre for arbeidstakerens og arbeidsgiverens rettigheter og plikter

 dokumentere egen opplæring i kontroll, revisjon og elsikkerhet

Vurdering 

Vg3 tavlemontørfaget 

Bestemmelser for sluttvurdering: 

Hovedområder Ordning 

Montasje og 

produktsikkerhet 

Kontroll, revisjon og 

produktsikkerhet 

Alle skal opp til fagprøven, som samlet sett normalt skal gjennomføres 

innenfor en tidsramme på seks virkedager. 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. 


