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1. Innledning 
Etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet i samarbeid med partene i 

arbeidslivet blitt bedt om å foreslå endringer i tilbudsstrukturen i de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene.  

Faglig råd for service og samferdsel viser til bestilling fra Utdanningsdirektoratet (se vedlegg 1) om å 

levere utviklingsredegjørelse for 2015-2016. I oktober leverte rådet del 1 av bestillingen (se vedlegg 2), 

hvor vi vurderte samtlige åtte lærefag og svarte på spørsmål om fagenes relevans i arbeidslivet.  

Rådet leverer med dette del 2 av utviklingsredegjørelsen hvor vi presenterer våre endelige anbefalinger.  

Rapporten er bygd opp på følgende måte: I neste avsnitt beskriver vi hvordan vi har organisert oss for å 

løse oppdraget. Så gir vi en kort virkelighetsbeskrivelse av utdanningsprogrammet, og hvilke 

problemstillinger rådet har vært mest opptatt av å finne løsninger på. I kapittel 2 gir vi en oppsummering 

av de endringsforslag rådet fremmer, før vi i kapittel 3 går gjennom vurderinger og forslag knyttet til 

hvert enkelt lærefag. Til slutt oppsummerer vi i kapittel 4 hvilke konsekvenser forslagene har for Vg1-

innganger og Vg2-løp. Kapittel 5 viser illustrasjoner av forslagene. 

 

1.1       Hvordan faglig råd har organisert arbeidet 
Rådet har organisert arbeidet med utviklingsredegjørelsen ved å jobbe i arbeidsgrupper fordelt på Vg2-

områdene. I noen av arbeidsgruppene har det også vært med ressurspersoner utenfor rådet, da det har 

vært viktig å få dekket kompetanse om alle kategorier lærefag.  

Arbeidsgruppene har vært sammensatt slik: 

Salg, service og sikkerhet Reiseliv 

Anne Røvik Hegdahl, Virke Eddy Kjær, NHO Reiseliv 

Svein Willy Albertsen, Utdanningsforbundet Joakim Martinsen, Elevorganisasjonen 

Terje Mikkelsen, Norsk arbeidsmandsforbund Jan Tvedt, KS 

Per Ove Grannes, Utdanningsforbundet Toril Dyngeseth, Utdanningsforbundet 

Cecilie Fragaat Ødegård, Handel og Kontor  

 

Transport og logistikk IKT-servicefag 

Jørund Bjølverud, Skolenes Landsforbund Jan Tore Harlyng, KS 

Svein Arne Bergh, Spekter Karin Lund, Fagforbundet 

Marit Grøttheim, NHO Transport Nils Petter Johnsrud, Østfold Fylkeskommune 

Jan Sivertsen, Norsk transportarbeiderforbund Ivar Nodeland, Rogaland Fylkeskommune 

Håvard Galtestad, YS Geir Ande Christiansen 

Jacueline Hopkinson, LO stat  

 

Arbeidsgruppene har i perioden mars 2016 til april 2016 hatt flere dialogmøter med relevante 

organisasjoner, bedrifter og opplæringskontor. Herunder kan nevnes Teknologirådet, IKT-Norge, 

Opplæringskontoret i statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat), Økonomiforbundet, SOTIN 

(samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og logistikkfag i Norge), representanter 

for landslinjene for yrkessjåfører, samt lærebedriftene Norwegian og SAS Ground Handling.  

Rådet har hatt møter med andre råd, herunder faglig råd for elektrofag, faglig råd for design og håndverk 

og faglig råd for medier og kommunikasjon. Rådet har møtt yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og 

service to ganger. Rådet har i tillegg mottatt flere skriftlige innspill til arbeidet. 
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Utdanningsdirektoratet valgte å opprette fem yrkesfaglige utvalg som leverte rapporter 1. mars i år1. 

Faglig råd for service og samferdsel er kjent med rapportene. Enkelte anbefalinger samsvarer med 

rådets konklusjoner, mens andre anbefalinger ikke støttes i den form de foreligger. Rådets anbefalinger 

fremkommer for øvrig i utviklingsredegjørelsen. 

Rådet sluttbehandlet denne utviklingsredegjørelsen på rådsmøtet 7.april 2016. 

 

1.2       Kort virkelighetsbeskrivelse 
Enkelte serviceyrker er tidvis preget av rekruttering av ufaglært arbeidskraft. I store deler av 

servicesektoren utgjør fagopplæringen kun én av mange mulige inngangsporter. Fagområdet preges av 

særlig to aspekter. Det første er at personlige egenskaper anses som særlig viktige ved ansettelse, mens 

formell kompetanse har variert verdi i ulike næringer og bransjer. I tillegg konkurrerer enkelte fagbrev 

med høgskoleutdanning ved rekruttering i arbeidslivet.  

Utdanningsprogrammet service og samferdsel representerer flere nye fag i fag- og yrkesopplæringen 

og service og samferdsel er det utdanningsprogrammet hvor færrest søkere blir formidlet til læreplass2.  

Fagene har variert forankring i arbeidslivet og representerer i større grad fag med teoretiske 

tilnærminger, og fyller funksjoner med mindre grad av spesialisering fremfor tradisjonelle profesjoner 

som for eksempel rørlegger, elektriker og kokk. 

Forskning3 viser at mange elever som starter på service og samferdsel er «åpne og søkende» for hva de 

ønsker å utdanne seg til. Service og samferdsel har en generell inngang til varierte fag med begrenset 

grad av fellesnevnere. En stor andel elever velger påbygg fremfor fagbrev etter fullført Vg2. En slik 

utvikling kan tyde på at fagbrev ikke alltid er intensjonen ved valg av Vg1, men derimot en vei til 

studiekompetanse.  

 

2. Rådets forslag til endringer – oppsummert 
Utdanningsprogrammet består av flere fag som ikke har en direkte relevans til hverandre. Rådet mener 

dette gir negative følger for elevenes motivasjon og i hvor stor grad opplæringen både på vg1 og vg2 

klarer å være relevant for arbeidslivet.  Utdanningsprogrammet er for utydelig, og rådet har vært 

opptatt av at forslagene som fremmes skal gi elevene et tydeligere valg når de velger Vg1 og at 

opplæringen skal bli mer interessant og relevant. 

Vi mener våre forslag vil øke kvaliteten og relevansen til opplæringen, slik at valg av påbygg blir redusert 

og flere gjennomfører med fagbrev. Et tydeligere innhold vil også gjøre det tydeligere for arbeidsgivere 

hva som er sluttkompetansen til elevene og lærlingene, noe som vil bidra til flere læreplasser. 

                                                           

1 Rapportene kan leses her: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-
yrkesfaglige-utdanningstilbudet/   
2 60 prosent av søkerne til læreplass høsten 2015 hadde godkjent lærekontrakt 30.12.2015. Sett bort fra Medier 
og kommunikasjon, som fra høsten 2016 omgjøres til studieforberedende utdanningsprogram. Kilde: 
Bakgrunnstall til indikatorrapport 2015. http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-
yrkesopplaring/samfunnskontrakten-for-flere-lareplasser/Nar-vi-malet-om-20-prosent-flere-lareplasser/  
3 Viser blant annet til Høst (red), H. (2015) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Sluttrapport. NIFU, Fafo, HiOA, 
Universitetet i Bergen.  

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/samfunnskontrakten-for-flere-lareplasser/Nar-vi-malet-om-20-prosent-flere-lareplasser/
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/samfunnskontrakten-for-flere-lareplasser/Nar-vi-malet-om-20-prosent-flere-lareplasser/
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Rådets endringsforslag vil medføre betydelige endringer av dagens utdanningsprogram. Forslagene vil i 

hovedsak innebære fem strukturelle endringer som i stor grad vil gi tidligere spesialisering. Eksisterende 

Vg1 vil likevel i stor grad opprettholdes, men i en ny form. 

1. Opprettelse av egne Vg1 

IKT foreslås opprettet som eget et eget utdanningsprogram. I tillegg er eget Vg1 ett av to alternativer 

for transport og logistikkfagene.  

2. Flytting av fagområder 

Vi foreslår primært opprettelse av eget Vg1 for transport og logistikk, men en flytting til 

utdanningsprogrammet Teknikk og Industriell produksjon (TIP) er aktuelt dersom et eget 

utdanningsprogram ikke realiseres. Reiselivsfaget foreslås opprettet som et studieforberedende 

utdanningsprogram.  

3. Slå sammen fag 

Rådet foreslår å se nærmere på sammenslåing av kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget, 

som grunnlag for et nytt fag innen førstelinjetjeneste, økonomi og administrasjon i offentlig og privat 

sektor. Det er derav naturlig å se på mulighetene for opprettelse av et eget Vg2-løp. 

4. Nye Vg2 

Det foreslås å opprette et nytt Vg2 i Sikkerhet og beredskap, da som en utvidelse og forlengelse av 

eksisterende sikkerhetsfag. Handel og servicefag foreslås også som et eget Vg2. Se for øvrig punkt 3 for 

fagene resepsjon og kontor- og administrasjon.  

5. Kryssløp 

Kryssløpene fra IKT servicefag foreslås fjernet, mens det foreslås nye for handel/salgsfaget og for 

transport og logistikk. 

3. Forslag knyttet til de enkelte lærefagene og de  

tilhørende Vg2-løp 
 

3.1       Kontor- og administrasjonsfaget 

3.1.1 Problembeskrivelse 
Faget har en lang tradisjon i arbeidslivet, men har alltid beveget seg i et skille mellom yrkesfag og en 

akademisk utdanning. Et av kravene for å fungere som et yrkesfag, er nytteverdien og behov i 

arbeidslivet. Fra Reform 94 og til i dag har faget møtt store endringer og utfordringer. Endringene 

kommer av både et endret arbeidsliv og i tillegg et stadig større fokus på krav om høyere utdanning ved 

rekruttering. Arbeidsoppgaver og innhold er i endring, og teknologien har ført til en endret 

arbeidsstruktur, hvor ansatte i bedrift utfører administrative oppgaver selv, som en del av rutinene. 

Faget har klare utfordringer i både utdanning og arbeidsmarked, og de siste års forskning bekrefter 

dette4.  

                                                           

4 Meld.St.20 På rett vei, Flere forskningsrapporter, bl.a. Høst og Reegård, Fagopplæring eller statlig utdanning i 
arbeidslivet? Om lærefagene IKT-service og Kontor- og administrasjon, NIFU 2015:40 
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3.1.2 Vurdering 
Behovet for fagarbeidere i kontor og administrasjonsstillinger er lite relevant i dagens arbeidsmarked. 

Det anbefales å utrede arbeidsfunksjoner nærmere for å vurdere om det finnes arbeidsoppgaver som 

kan erstatte kontor- og administrasjonsfaget. 

3.1.3 Forslag 
Rådet foreslår å se nærmere på sammenslåing av kontorfaget og resepsjonsfaget, som grunnlag for et 

nytt fag innen førstelinjetjeneste, økonomi og administrasjon i offentlig og privat sektor.  

En sammenslåing av fagene vil øke potensialet for læreplasser vesentlig. Resepsjon- og kontortjenester 

utføres ved offentlige virksomheter, private bedrifter, transportterminaler, flyplasser og ved 

sykehusene.  

En sammenslåing av fagene vil omfavne et større fagområde enn det som representeres i dag. Kontor- 

og administrasjonsfaget kan slås sammen med resepsjonsfaget slik at faget i større grad rettes inn mot 

spesielle fagfunksjoner, samtidig som det fortsatt vil være attraktivt også for hotell- og 

overnattingsnæringen. 

Det bør også utredes om det er mulig å utvide opplæringstiden med 6 måneder slik at det også blir rom 

for at elevene/lærlingene får generell studiekompetanse. Det er viktig for å dekke behovet for 

kompetanse i norsk og fremmedspråk som det er stort behov for i faget. En slik utvidet kompetanse vil 

også gjøre det lettere for de ungdommene som ønsker det å ta høyere utdanning etterpå, noe som kan 

bidra positivt til rekrutteringen. 

 

3.2       Sikkerhetsfaget 

3.2.1 Problembeskrivelse 
Sikkerhetsfaget har vært etablert som eget fag siden 1997, først med betegnelsen Vekterfaget og nå 

med betegnelsen Sikkerhetsfaget. Sluttkompetansen er fagbrev som Vekter. 

Søkningene til faget er jevnt stigende, men det er lav andel av søkere som får tildelt læreplass. Bransjen 

opplever at det med dagens utdanning er vanskelig å få kvalifiserte lærlinger. De to store aktørene i 

bransjen har økt sin satsing på å få lærlinger i sikkerhetsfaget. 

3.2.2 Vurdering  
Sikkerhet blir en stadig større del av samfunnsutviklingen, både nasjonalt og lokalt hos bedrifter og 

enkeltpersoner. Det inkluderer alt fra forebygging til iverksettelse av konkrete sikkerhetstiltak. Faget 

sikkerhet har et stort potensiale da nærmest alle bedrifter i dag har en eller annen form for sikkerhet 

og forebygging. Sikkerhetsfaget har stort potensiale i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Faget bør få 

en bredere plattform enn det har i dag, og rådet mener det bør opprettes et eget Vg2 i sikkerhet og 

beredskap, med blant annet mer fordypning innen relevant lovverk tilpasset sikkerhetsfaget. 

Det er i overkant av 8000 ansatte i bransjen, hvor to store aktører står for 80 prosent av bransjen. 

Bransjen har opplevd vekst gjennom hele 2000-tallet, og det er forventet fortsatt vekst som følge av 

den økte etterspørselen av sikkerhet i samfunnet. Vekterne vil være en viktig aktør for dekke denne 

etterspørselen. 

Yrket som vekter er underlagt Lov om Vaktvirksomhet som stiller krav til blant annet utdanning for å bli 

sertifisert som Vekter. Kravene til utdanning i henhold til loven er i skrivende stund under revidering og 

det forventes økte krav til mengde og innhold i den lovpålagte opplæringen. Videre vil det komme krav 

om resertifisering, med ny opplæring og ny eksamen hvert fjerde år. Det forventes videre at fagbrev i 
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sikkerhetsfaget godkjennes som sertifisering i henhold til Lov om Vaktvirksomhet. Det vil heller ikke 

være krav om resertifisering av faglærte vektere. Dette vil sannsynligvis medføre et økt fokus på fagbrev 

og en økt etterspørsel etter lærlinger i bransjen. 

3.2.3 Forslag 
For å møte samfunnets og bransjens etterspørsel bør faget gir mer tyngde i Vg2. Vg2 bør dekke alle krav 

til opplæring som ligger i den lovpålagte opplæringen.  

Det vil derfor være fornuftig å opprette et eget Vg2-løp for faget hvor en kan legge inn den til enhver 

tid lovpålagte opplæring. Videre bør en styrke opplæringen innen sikkerhetsforståelse, risikovurdering, 

beredskapsplanlegging, vekterrelatert jus og konflikthåndtering. 

Rådet foreslår at det opprettes et eget Vg2 som heter sikkerhet og beredskap. Et eget Vg2 vil bidra til 

økt synliggjøring av faget og rådet mener dette vil kunne påvirke søknaden til faget positivt. Rådet mener 

det vil også legge til rette for at det gis mulighet for videre løp gjennom y-veien for sikkerhet og 

beredskap. 

Rådet foreslår ikke å splitte faget på Vg3. Det vil kunne virke begrensende og vil kunne gi negative følger 

både for inntaket av lærlinger samt mulighetene for videre løp innen y-veien. 

Ved å styrke Vg2 vil en møte bransjens behov for bedre kvalifiserte søkere til læreplasser, samfunnets 

behov for mer fagpersonell innen sikkerhet og beredskap. Det vil og gi den enkelte vekter en bedre 

forståelse for viktigheten av eget yrke. 

3.3       Salgsfaget 

3.3.1 Problembeskrivelse 
Bransjen har i løpet av de seneste årene tatt et eget ansvar for kompetanseutvikling og rekruttering og 

har utviklet egne opplæringsprogrammer. Internopplæring er en nødvendig og viktig del av lærlingens 

hverdag i dag.  Denne opplæringen kommer i tillegg til læreplanens mål og innhold. Det er ønskelig at 

interne opplæringsprogrammer kvalitetssikres og tas med som innhold i nye læreplaner. Faget krever 

at både søkere til faget, og bedriftenes behov må få større betydning enn dagens læreplaner.  

Varehandelen er ofte den næringen hvor ungdom får sin første kontakt med arbeidslivet. De møter et 

arbeidsliv som er svært mottagelig for motiverte medarbeidere, og medarbeidere som ser mulige 

karriereveier i næringen. 

 

 

 

Figur 1: Sysselsatte i ulike handels- og tjenestenæringer, arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Fra 2.kvartal 2014 til 

2.kvartal 2015 ble det 33 000 flere sysselsatte i handels- og tjenestenæringene. Størst vekst i antall ansatte var 

det innen varehandel (15 000 personer) og forretningsmessig tjenesteyting (18 000 personer) 
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Når utfordringene innenfor et utdanningsprogram som service og samferdsel er så store, så holder det 

ikke å synse og mene noe om enkeltfag. Det handler om utfordringene hva gjelder rekruttering til 

lærefagene, gjennomføring og verdsetting på arbeidsmarkedet. Vi ser det som nødvendig at det må 

gjøres større endringer. Foreløpig lever kjedeskolene og lærlingordningen atskilte liv. Vi må våge å ta 

kjedeskolemodellen som utgangspunkt fordi den fungerer usedvanlig godt for virksomhetene det 

gjelder. Kjedeskolene har den forankringen lærlingordningen savner. 

 Vi må ha tettere samarbeid med næringene, slik at internopplæring, som i dag er meget 

systematisk og velutviklet i de store kjedene, kan kombineres med fagbrev.  I dag er det slik at 

man ikke kommer ut med noen som helst form for formal kompetanse hvis man har gått en 

opplæringsløp i en kjedeskole.  

 Det er ønskelig at samarbeidet i opplæringen innbefatter opplæring i bedrift/kjede og skole slik 

at bedriftenes/kjedenes internopplæring inkluderes i sluttkompetansen i fullført fagbrev. 

Ved at kjedene er mer åpne på hva de faktisk underviser i kjedeskolene, vil man lettere kunne tilpasse 

opplæringen til bransjenes behov. Jo mer fag det er i internopplæringen, og jo mindre intern kultur-

bygging, jo lettere vil det være å forene kjedeskoler og fagbrev – slik at elevene kommer ut med papirer 

på at de har formal kompetanse. 

3.3.2 Vurdering  
Salgsfaget trenger en ny struktur. Bransjen har i løpet av de seneste årene tatt eget ansvar for 

kompetanseutvikling og rekruttering. Kjedenes internopplæring er en nødvendig og viktig del av 

lærlingens hverdag. Denne opplæringen kommer i tillegg til fagopplæringens læreplanmål og innhold. 

Det er ønskelig at interne opplæringsprogrammer kvalitetssikres og tas med som innhold i nye 

læreplaner. Faget krever at både søkere til faget, og bedriftenes behov må ha bedre samsvar enn dagens 

læreplaner. 

Internopplæringen er i dag er meget systematisk og velutviklet i de store kjedene, og bør kombineres 

med fagbrev. I dag er det slik at bedriftens interne opplæring ikke resulterer i noen formell kompetanse.  

I denne forbindelse ser vi klare spesialiseringsbehov i faghandelen. Bransjene ønsker større innflytelse 

på innholdet i fagopplæringen, for å bedre rekruttere kompetente medarbeidere.  

Arbeidsgruppen mener at det bør legges til rette for muligheter til fordypning. Spesielt for salgsfaget så 

anser arbeidslivet at faget er for bredt og ikke særlig relevant slik det er i dag. I land vi ønsker å 

sammenligne oss med, eksempelvis Danmark og Tyskland, finnes det muligheter for langt større grad av 

spesialisering i det enkelte fag. For salgsfaget medfører det at fagets innhold må tilpasses bedre til 

bedriftenes behov når det gjelder rekruttering og nødvendig kompetanse. 

Kompetanseendringsmodell – det bør være mulig å "hente" fag fra andre utdanningsprogram. 

Handel er et stort fagområde som må spisses og inkludere større fagtilfang. Vi trenger en 

kompetanseendringsmodell som kan favne ulik kunnskap til et arbeidsliv som er i stadig endring. Både 

fagbetegnelser og innhold bør oppdateres. Eksempler på kompetansebehov innenfor handel er: 

 Byggevarebutikkmedarbeider trenger bl.a. følgende kompetanser: salg + tømrer + 

byggevarekunnskap 

 Elektrobutikkmedarbeider trenger bl.a. følgende kompetanser: salg + elektro + IKT 

 Sportsbutikkmedarbeider trenger bl.a. følgende kompetanser: salg + ernæring + trening 

 Blomsterbutikkmedarbeider trenger bl.a. følgende kompetanser salg + blomsterdekoratør 
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Handel er et felles begrep som også andre fagområder kan benytte. Etter vår vurdering og innspill fra 

faglig råd for design og håndverk, så er det ønskelig at det åpnes for kryssløp fra Vg2 design og håndverk 

når det gjelder: urmaker, blomsterfag og gullsmed. Dette er funksjoner som også har tilknytning til salg, 

og det bør utredes eventuelt manglende teorigrunnlag i programfag fra Vg1 og fra Vg2 Handel. 

Hva må til for å foreta endringer? OECD mener det er avgjørende hvor man plasserer perspektivet. I dag 

er det i utdanningssystemet normen for yrkesutøvelsen bestemmes, og arbeidslivet skal påvirkes av 

utdanningene, ikke omvendt.  

Arbeidsgruppen mener:  

 Vi må diskutere å gi lærebedriftene fleksibilitet til å bruke sin internopplæring som endel av den 

formelle utdanningen. 

Foreløpig lever kjedeskolene og lærlingordningen atskilte liv. Å våge å ta kjedeskolemodellen som 

utgangspunkt er vesentlig fordi den funker usedvanlig godt for virksomhetene det gjelder.  

Det må utredes mulighet for: 

 Hvordan inkludere kjedeskoler som en del av fagopplæringen? Slik at vi får en arbeidslivsnær 

utdanning gjennom PTF og fagopplæring, som vil sikre at elever/lærlinger får dekket den 

kompetansen som næringene trenger i framtiden. 

 Hvordan sikre gode hospiteringsordninger for lærere for tilgang til nødvendig 

arbeidslivskompetanse? 

 Hvordan styrke samarbeidet mellom skole og virksomhet slik at elever kan få glede av veksling 

mellom skole og kjedeskole? Her trenger vi dedikerte funksjoner som bidrar til å 

profesjonalisere samarbeid skole og bedrift. Dette kan være en egen arbeidslivsveileder i 

skolen. 

 Hvordan utvikle yrkesprofiler som har et system som kan implementere nye fagkrav og 

endringer underveis? 

 Hvordan utvikle læreplanene som utformes i samarbeid med bedriftene som også tar 

utgangspunkt i arbeidsfunksjoner og prosesser? For å lykkes med endringene som er vurdert 

bør fagbetegnelser og innhold i fagene fornyes. 

 Hvordan kan logistikkfaget i større grad integreres som et sentralt element i læreplanene innen 

handel/salg? 

 

3.3.3 Forslag 
Handelsnæringen har et stort potensiale både innen faghandel, dagligvarehandel og mellom 

distribusjonsleddene, og rådet foreslår derfor opprettelse av eget Vg2 Handel og servicefag. Rådet 

foreslår to ulike fagbrev: Fagbrev i dagligvarehandel og fagbrev i faghandel. 

Det bør åpnes for kryssløp fra Vg2-linjer i design og Håndverk til Vg3 Faghandel. Fagområdene blomster, 

urmaker og gullsmed utøves også i handelsnæringen, og bør tilbys handelskompetanse.  

Det bør vurderes om handelstjenester bør bli tydeligere. Det er relevante servicetjenester både i dagens 

kontorfag og resepsjonsfag som bør tas med i et opplæringsløp i handel. For å ta vare på funksjoner som 

er aktuelle innen service, så bør dette tas hensyn til i utviklingen av nye læreplaner. 

Det er også ønskelig med kryssløp fra Vg2 Tømrerfag til Vg3 Faghandel. Arbeidslivet har store glidninger 

i yrker og kompetanse, som bør utnyttes og tilpasses fagopplæringen. 
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Det bør utvikles flere tilbud om høgskoleutdanning innen Y-veien, som må være geografisk tilgjengelig i 

de største regionene i landet. 

 

3.4       IKT-servicefaget 
Arbeidsgruppen har bestått av Karin Lund fra FRSS (Fagforbundet), Nils Petter Johnsrud fra Malakof 

videregående skole, Ivar Nodeland fra Vågsbygd videregående skole, Geir Ande Christiansen fra 

Forsvaret og Jan Tore Harlyng fra FRSS (KS). Eddy Kjær, leder i rådet, har tiltrådt gruppen ved anledning. 

Arbeidsgruppen har avholdt fem møter. Vi har gjennomført møter med blant andre IKT Norge, 

Innovasjon Norge, KS og Abelia.  Arbeidsgruppen har orientert rådet underveis i arbeidet og tatt med 

innspill inn i sluttdokumentet. Arbeidsgruppa har i møter og dialog med faglig råd for elektrofag og faglig 

råd for medier og kommunikasjon drøftet spørsmål knyttet et nytt IKT-fag på tvers av 

utdanningsprogrammene. Vi har også fått skriftlige innspill fra it:forum Bodø, faglige ledere og OK stat. 

 

3.4.1 Problembeskrivelse 
 

Utviklingsredegjørelsen 2013-2014 og del 1 av utviklingsredegjørelse 2015-2016 

Vi viser til første utviklingsredegjørelsen for IKT-servicefaget som vi leverte i 2014. Her skriver vi blant 

annet at: 

 Læreplanene er 10 år gamle, og fanger ikke opp den teknologiske utviklingen i faget. 

Teknologien har endret seg siden innføringen av kunnskapsløftet. Det generelle 

kunnskapsnivået i bruk av IKT og brukernes egne erfaringer har forandret seg mye de siste 

årene. 

 En utfordring med tanke på behovet for arbeidskraft innenfor IKT-servicefaget er at en rekke 

bedrifter og offentlig virksomheter etterspør høgskole- eller universitetskompetanse innen IKT. 

I tillegg er innholdet og kjennskap til lærefaget og den kompetanse som fagarbeiderne har for 

lite kjent.  

 En gjennomgående trend er at mye av IKT-virksomheten blir outsourcet, og at antall ansatte 

som jobber med rene IKT-oppgaver har blitt færre i bedriftene. De nye arbeidsoppgavene ligger 

i all hovedsak i de firmaene som leverer helhetlige dataløsninger. Den digitale hverdagen stiller 

strengere krav til sikkerhet og vern av informasjon. Dette er et område som bør fokuseres mer 

på. Med økende internasjonalisering av arbeidsfordeling er det viktig at kommunikasjon på 

engelsk blir gitt oppmerksomhet. 

Her konkluderte vi med at  

1. Det er et behov for en faglig oppdatering av læreplanen.  

2. Systemforståelse er grunnleggende. 

3. Overgang til IKT-servicefaget bør medføre en klarere avgrensning til dataelektronikerfaget 

(utdanningsprogrammet for elektrofag). 

4. Åpne kompetansemål er nødvendig for regional tilpasning.   

5. Det er ikke grunnlag for å legge ned faget.  

For utviklingsredegjørelsen 2015-2016 har rådet jobbet videre med dette som utgangspunkt.  

I utviklingsredegjørelsen del 1 (oktober 2015) beskrev vi den teknologiske utviklingen og argumenterte 

for hvorfor det er nødvendig med en fagkompetanse på IKT som er på fagarbeidernivå. 
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Vi skrev at relevante arbeidsgivere signaliserer at utdanningen oppfattes som utdatert. For IKT-

servicefag må vi se på en ny yrkesrolle som har: systemforståelse, sikkerhetsforståelse, evne til å være 

lærende og gode programmeringsferdigheter.  

Vi konkluderte med at det kan være ønskelig med IKT som et eget utdanningsløp på fire år, noe vi ville 

utrede nærmere frem mot denne leveransen. 

Forskning på IKT-servicefaget 

Vi har gjennomgått rapporten fra NIFU i 2015, «Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet?  Om 

lærefagene IKT service og kontor og administrasjon».5 Vi har brukt rapporten som grunnlagsmateriale 

for det som foreligger i denne utviklingsredegjørelsen. 

Det er to markerte kjennetegn ved dagens situasjon. For det første er det slik at det generelle 

ferdighetsnivået i bruk av IKT stiger. Det er dokumentert i undersøkelsen Digitale ferdigheter for alle? - 

Norske resultater fra ICILS 2013 - november 20146 som blant annet viser at 75 prosent av skoleelevene 

i grunnskolen bruker datamaskin daglig hjemme, og at det er kjønnsforskjeller i bruk av data. For det 

andre har IKT har også generelt fått stor innpass i norsk grunnutdanning. Norsk utdanningspolitikk har i 

all vesentlighet tatt utgangspunkt i at IKT skal være et verktøy for de fleste andre fag i skolen. Dette 

kommer tydelig fram i Stortingsmelding nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen, og i Kunnskapsløftet, som 

introduserte digitale ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdighetene: «(…) Å kunne bruke 

digitale verktøy er dermed en ferdighet som skal integreres i læreplanene på tvers av fagene». 

I Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter7 er digitale ferdigheter definert 

slik:  

«Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig 
og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale 
produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft 
gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.»  

I videregående skole ligger IKT-servicefag under utdanningsprogrammet Service og samferdsel. På Vg1 

er det kun generelle læreplanmål om IKT:  

 bruke digitale medier og ulike salgskanaler i salg og markedsføring 

 vurdere hva som kreves for etablering og drift av netthandel 

 bruke digitale verktøy til innhenting, bearbeiding og presentasjon av informasjon 

 ivareta datasikkerhet og vurdere tiltak 

De innebærer at elevene skal lære seg å bruke IKT til å finne og kunne bruke informasjon til 

kommunikasjon, systematisering og bearbeiding av tallmateriale, og for øvrig ha grunnleggende 

kjennskap til datasikkerhet. Dette er ferdigheter som – i større eller mindre grad anses som generelle – 

ikke bare for servicebransjen, men for de fleste bransjer. 

Vi mener de spesifikke fagkunnskaper ervervet på Vg1 ikke tillegges stor nok vekt. Vg1 løpet til 

utdanningsprogrammet service og samferdsel, som IKT- servicefaget ligger under, står ikke i noen 

særstilling i forhold til de øvrige programmene når det gjelder IKT, bare når det gjelder service. 

                                                           

5 Høst, H. & Reegård, K. (2015) Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? – Om lærefagene IKT- Service 
og Kontor- og administrasjonsfaget. Oslo: rapport 2015:40 
6 http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2014/2ICILS-rapport%20TRYKK.pdf?epslanguage=no 
7 http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf?epslanguage=no  

http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2014/2ICILS-rapport%20TRYKK.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf?epslanguage=no
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I tillegg er IKT-servicefag på Vg2 søkbart fra alle andre utdanningsprogram. Det resulterer i at 

kunnskapsnivået på Vg2 er svært variabelt. IKT-utdanningen i tilbudsstrukturen ligger på andre året i 

videregående opplæring, men bygger i liten grad bygger videre på særskilte kunnskapsmål fra Vg1. Dette 

er en negativ konsekvens at IKT–servicefag er det eneste Vg2-løpet som rekrutterer fra alle de ulike Vg1-

utdanningsprogrammene.  

Kravene i læreplanene ligger slik sett ikke på et nivå som gir noen særegen IKT-kompetanse. Dette 

støttes også av blant annet OK Stat, som skriver: «det ble nevnt at enkelte av lærlingene som kommer 

fra skolen ikke har den grunnleggende IKT-kompetansen som de faglige lederne skulle ha sett at de lærte 

seg i skolen».8 

Vi mener at et år med IKT-utdanning ikke er nok for en bransje som er svært opptatt av kompetanse. 

Dette, sammen med et forholdsvis tynt faginnhold, har gitt IKT-servicefaget nokså lav status, både blant 

elever og i næringslivet, og det er en rekke utfordringer knyttet til dagens IKT-opplæring.   

Dette kommer godt frem av både lærere og elever i artikkelen «Elevene fra IKT-faget har ikke nok teknisk 

kompetanse»9. Det følgende er et sitat fra en av elevene som er med i diskusjonen: 

 «IKT servicefag-året skulle vært 1. året. I klassen jeg gikk i var 98% av elevene totalt inkompetente og 

hadde varierende/laber interesse ved skolestart, og hadde svært liten utvikling gjennom året. Da i tillegg 

til at undervisningen var så å si uten struktur og kompetansemålene satt i kunnskapsløftet er helt latterlig 

utformet hjalp heller ikke på .... Jævelig kjipt å gå i en klasse hvor ingen kan noe fra før. Hadde håpet på 

en skikkelig old school nerdeklasse. Min erfaring i hvert fall.»  

 

3.4.2 Vurdering  

Rekruttering til faget  

Tabell fra utviklingsredegjørelsen del 1 (oktober 2015): 

IKT- SERVICEFAGET 

Utdanningsprogram Service og samferdsel 

Vg2 IKT-servicefag Overgang fra vg2 til påbygg 
25,5
% 

Kryssløp fra alle Vg1 

 

Søkning 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

650 159 

  Endring (%) 

 
 

27,9 % 

 

Endring (siste år) 

8 

 

 

                                                           

8 Brev fra OK stat til FRSS 4.april 2016 
9 http://www.tek.no/artikler/elevene-fra-ikt-faget-har-ikke-nok-teknisk-kompetanse/130991 
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Behov i arbeidslivet 

Fra rapporten til NIFU ser vi at over halvparten av IKT-lærlingene er ansatt i kommunesektoren, mens 

bare 17 prosent er ansatt i staten. Undervisningssektoren, primært videregående skoler og høyere 

utdannings-institusjoner, utmerker seg ved alene å ta inn nesten 30 prosent av alle IKT lærlingene, eller 

anslagsvis 140 nye kontrakter i året. Videre viser rapporten at det er vanligere å gå videre mot høyere 

utdanning for de som har IKT Servicefaget, enn i andre fag. 

Tabell hentet fra NIFU 2015:40: Prosentvis fordeling av lærlinger på sektor, IKT-servicefag og alle fag 2015 

Sektor IKT Alle 

Kommunesektoren 51 20 

Staten 17 7 

Privat sektor 31 71 

N=1018, Kilde: Vigo og Brønnøysundregisteret  

IKT-servicefagarbeiderne ser ut til å ha noe større problemer enn andre fag med å komme seg inn i 

relevant, fast arbeid. I stedet verdsetter dette arbeidsgiverne i større grad den praktiske erfaringen og 

ulike sertifikater utenom det ordinære utdanningssystemet. 

Hva jobber IKT-servicefagutdannede som? Fast ansatte i Norge med denne utdanningen har følgende 

yrker10: 

 

 

NHO-barometeret, som undersøker medlemsbedriftenes kompetansebehov, viser at bare rundt fem 

prosent av IKT-bedriftene i Abelia mente de i stor grad vil ha behov for enten folk med fagbrev eller 

fagskole, mens rundt 40 prosent mente høyere utdanning på enten bachelor- eller masternivå er det de 

vil ha stort behov for i årene som kommer. 

                                                           

10 Tall hentet fra utdanning.no, https://utdanning.no/statistikk/nus/396048/kake, hvor primærkilden er SSB/Nav.  
Det viser at 794 personer jobber som systemutviklere og programmerere, 637 personer jobber som 
dataingeniører- og teknikere, 594 personer jobber som butikkmedarbeidere, 364 personer jobber som 
kontormedarbeidere. Mer forklaring på statistikken finnes her: 
https://utdanning.no/dokumentasjon/yrkes_utdanningstatistikk  

https://utdanning.no/statistikk/nus/396048/kake
https://utdanning.no/dokumentasjon/yrkes_utdanningstatistikk
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IKT-sektoren, eller de som arbeider med IKT i ulike deler av arbeidslivet, kan trolig i stor grad sett deles 

i to grupper; de med høyere utdanning og de selvlærte. Av de 37 000 som er registrert sysselsatt i 

tjenester tilknyttet informasjonsteknologi - vi kan kanskje definere dette som IKT-næringen - har hele 

to av tre høyere utdanning. 

I ansettelsesprosesser konkurrerer lærlingene med søkere med høyere utdanning på den ene siden og 

mer selvlærte IKT-arbeidere på den andre11. Mye tyder på at fagbrevet enda ikke har høyere status enn 

at fagarbeiderne stort sett taper om de konkurrerer om jobber med søkere med høyere utdanning, fordi 

dette av de fleste arbeidsgivere ser ut til å vurderes å gi en større sikkerhet for at de får folk med et 

tilstrekkelig grunnlag. Heller ikke i konkurranse med selvlærte ser lærlingene ut til å ha noe fortrinn om 

den selvlærte har mer erfaring. Det å ha ulike sertifikater ser ut til å være et minst like viktig 

konkurransefortrinn som fagbrev, i mange tilfeller tillegges det også større betydning enn det å ha 

høyere utdanning. 

Vi mener utviklingen peker i retning av at området blir stadig mer dominert av høyere utdannede. De 

fleste arbeidsgivere som er aktuelle for disse fagene foretrekker i dag å ansette folk med høyere 

utdanning. Det oppleves som tryggere med tanke på at det innenfor de områdene fagene retter seg 

mot har foregått og foregår en stor utvikling, samtidig som lærefagene til nå ikke har klart å etablere 

seg som kategorier som nyter bred tillit. 

Dette understrekes også av IT:forum Bodø, som i et brev til myndighetene skriver12: «Yrkesfagvalgene  

som finnes gir etter vår mening ikke et riktig og fyllestgjørende bilde av de behov IKT-næringen har, og 

de muligheter IKT–næringen kan gi studentene. Det er heller ikke tilrettelagt for de behovene Norge har 

for økt interesse og utdanning innen IKT–fag.» 

Vi registrerer at fagbrevet som IKT–servicearbeider har i liten grad lykkes med å etablere seg i bransjen 

selv om IKT blir en stadig større del av samfunnets arbeid. 

Norge trenger IKT-kompetanse 

Bruken av IKT på nær sagt alle områder av samfunnet øker fortsatt etter hvert som kommunikasjon, 

produksjon, markedsføring og salg av varer og tjenester automatiseres og digitaliseres. Dette gir i seg 

selv opphav til utvikling av stadig nye, IKT-baserte tjenester, og mer eller mindre IKT-basert produksjon 

av varer. Dette fører til kontinuerlig stor bevegelse og endring ikke bare for selve IKT-næringen, men 

også IKT-servicenæringen, samt i alle næringer, bedrifter og mennesker som anvender og er avhengige 

av slikt utstyr. 

DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt behovet for avansert IKT-kompetanse fram 

mot 2030 for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Denne rapporten fra 201413 

dokumenterer at det vil bli et gap mellom etterspørselen og tilbudet av IKT-kompetanse i Norge. Det 

må utdannes flere med avansert IKT-kompetanse. 

Betydningen av IKT er allment anerkjent. IKT er en samfunnskritisk infrastruktur og et teknologiområde 

som påvirker hele samfunnet. IKT er en viktig byggestein i dagen og framtidens samfunn. Mulighetene 

IKT skaper er langt fra uttømt og vi lever i en periode som er preget av teknologisk revolusjon. IKT er 

                                                           

11 Høst, H. & Reegård, K. (2015) Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? – Om lærefagene IKT- Service 
og Kontor- og administrasjonsfaget. Oslo: rapport 2015:40 
12 Brev fra it:forum Bodø til Kunnskapsdepartementet, 4.mars 2016 
13 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/aif/dokumenter/dimensjonering_avansert_ikt_kompetan
se.pdf?id=2260119 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/aif/dokumenter/dimensjonering_avansert_ikt_kompetanse.pdf?id=2260119
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/aif/dokumenter/dimensjonering_avansert_ikt_kompetanse.pdf?id=2260119
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altomfattende og omfatter i dag alle andre teknologier. IKT har hatt stor påvirkning på alle næringer og 

skaper både nye muligheter for å løse oppgaver og vekst ved effektivisering. Effektiv bruk av IKT skjer 

likevel ikke av seg selv, men er avhengig av kompetent arbeidskraft som både ser muligheter og evner 

å benytte seg av disse. 

Fra en Menon-publikasjon (2015) - Den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag14 vet vi at 

 Målt i omsetning er IKT-næringen den sjette største fastlandsnæringen i Norge, med en 

omsetning på rundt 227 milliarder kroner i 2013. 

 IKT-næringen sysselsetter i overkant av 100 000 personer i Norge i 2013, noe som gjør det til 

den syvende største næringen målt i arbeidsplasser. 

Deloitte har analysert forventete endringstrekk i forhold til utviklingen av IKT-teknologien i årene 

framover. De ni bransjene som er i kategorien «kort tid, stor endring» er midt i eller vil snart gjennomgå 

endringer, og må raskt tilpasse seg det nye markedet15: 

 

Veldig grovt kan man dele opp IKT-arbeidsområdet i produksjon, utvikling, drift, vedlikehold og støtte til 

bruk av IKT-systemer. IKT kan også deles mellom maskinvare og programvare. 

I dag importeres maskinvare i stor grad fra lavkostland. Likevel foregår det produksjon i Norge i form av 

at elektroniske komponenter settes sammen og at datamaskiner behandler og fortolker det som skjer i 

elektronikken. Det er fortsatt i noen grad også nødvendig å vedlikeholde og reparere fysisk IKT- utstyr, 

selv om komponentene etter hvert har blitt så billige i innkjøp at reparasjon ikke lengre er lønnsomt. I 

høykostlandet Norge foregår det likevel mye utvikling, men også mye av dette arbeidet er satt ut til 

programmerere i lavkostland, som for eksempel India. 

I 2011 ble bare 7 prosent av all data lagret i «nettskyer», og nå er det tallet 36 prosent.  

                                                           

14 https://ikt-norge.no/wp-content/uploads/2015/05/Den-norske-IKT-n%C3%A6ringens-verdiskapingsbidrag-
rapport-2015.pdf  
15 http://www.aftenposten.no/okonomi/Sa-hardt-vil-endringene-ramme-jobben-din-8332560.html 

https://ikt-norge.no/wp-content/uploads/2015/05/Den-norske-IKT-n%C3%A6ringens-verdiskapingsbidrag-rapport-2015.pdf
https://ikt-norge.no/wp-content/uploads/2015/05/Den-norske-IKT-n%C3%A6ringens-verdiskapingsbidrag-rapport-2015.pdf
http://www.aftenposten.no/okonomi/Sa-hardt-vil-endringene-ramme-jobben-din-8332560.html
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IKT-kompetanse kan bety flere ting, og innebærer både kompetanse på utvikling av hardware eller 

programmering av software, men også mer myke kunnskaper som bruk av teknologien for å skape 

uttrykk eller sikre at kommunikasjon mellom virksomhet og kunder fungerer optimalt. Imidlertid må 

programvare av ulik art tilpasses til de enkelte brukernes behov, og det må driftes, vedlikeholdes og 

feilrettes. 

Dette må enten gjøres fysisk på det stedet utstyret brukes, eller det kan gjøres gjennom at 

servicepersonell overstyrer utstyret på avstand. I nær sagt alle bedrifter brukes det etter hvert IKT-utstyr 

og programmer både i produksjon av varer og tjenester, og i interne administrative tjenester.  

Det betyr at ikke bare IKT-bedrifter, men alle typer virksomheter etter hvert har fått betydelige oppgaver 

knyttet til det å tilpasse - ofte også designe - kjøpe inn, drifte, vedlikeholde og oppgradere IKT-systemer 

og utstyr. 

Det betyr at arbeidsoppgaver knyttet til IKT–servicefag dreies fra å operere nettverk til å drive «support» 

på daglig drift av maskiner og systemer, i tillegg til å analysere bedriftenes behov for tjenester. Mange 

virksomheter har imidlertid etter hvert valgt å sette dette arbeidet ut til eksterne virksomheter som har 

dette som sin kjernevirksomhet, det vi kan kalle IKT-servicebedrifter. Ofte kan det oppleves som for 

komplisert å ha oppdaterte og gode, interne tjenester på et område som er i stadig utvikling.  

Virksomhet knyttet til utvikling, markedsføring og salg av IKT-utstyr er også viktige deler av det som kan 

defineres som IKT-næringen i Norge i dag.  

Rådet ser derfor at det samfunnsmessig er grunnlag for et kompetansenivå i arbeidslivet hvor fagbrev 

innen IKT vil ha sin naturlige plass. 

Dagens modell  

I dag har kan vi si at vi har to utdanningsløp innen IKT på videregående nivå. Det er IKT-servicefag og 

dataelektronikerfaget. Bakgrunn til de fagene beskrives i NIFU sin rapport:  

«Mange ulike aktører involverte seg i prosessen forut for etableringen av et IKT-fag på slutten av 1990-

tallet, i første runde i form av et IKT Driftsfag. Et bredt utvalg ble nedsatt med representanter blant annet 

fra staten, IKT Norge, TBL/NHO, NELFO, og El og IT-forbundet. IKT Norge var blant de svært aktive i den 

første fasen.  

En viktig begrunnelse fra deres side var manglende IKT-kompetanse i samfunnet og næringslivet Tanken 

var at faget skulle utvikles til en slags IT-vaktmester, ikke så mye rettet mot IT-næringen, som mot IT-

næringens kunder. Målet var å få ned tidstap i arbeidslivet som følge av «plunder og heft» ved bruk av 

IKT-verktøy, som man mente kostet titalls milliarder. 

Det var bred oppslutning om behovet for et IKT-fag i 2000. At etableringen likevel var langt fra smertefri 

og konsensuspreget, skyldtes ikke minst at faget ikke hadde «eiere» som passet inn i det norske 

fagopplæringssystemet. Det hadde ikke mer eller mindre selvfølgelige arbeidsgiver- og 

arbeidstakerparter til fagopplæringens styringsorganer på samme måte som det man tradisjonelt har 

hatt innenfor håndverks- og industrifagene.» 

IKT-Driftsfag ble etablert i år 2000, og endret til IKT-Servicefag i 2006. Det er satt i gang et forsøk på 

Jessheim videregående skole hvor IKT-servicefag deles i to fagbrev; IKT-driftstekniker, og IKT-

tjenesteutvikler. Forsøket skal pågå frem til år 2018.   

IKT-servicefag versus dataelektroniker  

Vi har foretatt en forsiktig sammenligning mellom læreplanene for Vg3 dataelektronikk og Vg3 IKT-

servicefag. 
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Etter vår vurdering har dataelektronikeren kompetanse i arbeidsområder som ligger mer over mot 

elektronikk og automasjon. En dataelektroniker skal kunne håndtere programvare, samtidig som faget 

er mer spesialisert på maskinvare og elektronikk generelt. Dataelektronikerfaget har også mer med ulike 

former for grensesnitt mellom elektronikk og datamaskiner. Læreplanen til IKT-servicefag treffer likevel 

trolig IKT-relaterte driftsoppgaver i dagens bedrifter bedre enn læreplanen i dataelektronikkfaget.  

Vi finner dette igjen i læreplanmålene på Vg3:  

For Vg3 dataelektroniker finner vi: 

 utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig i samsvar med gjeldande regelverk, standardar, 

rettleiingar og teknisk dokumentasjon frå produsentar, for å oppfylle krav til elektronisk 

kommunikasjon, informasjonstryggleik, eltryggleik og persontryggleik. 

Denne målformuleringen vanskeligere å finne i IKT-servicefag, mens vi finner følgende i dette fagets 

læreplan på Vg3: 

 foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov  

 vurdere hvordan bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess, og hvordan dette 

kan påvirke brukernes arbeidsmiljø 

Fokus på IKT-sikkerhet i framtida vil være viktig i framtida, og en NOU om digital sårbarhet påpeker dette 

i sin utredning16:  

«Utvalget registrerer at flere yrkesutdanninger innen IKT og elektrofag allerede har en komponent av 

opplæring i IKT-sikkerhet og personvern. Det er spesielt positivt at IKT-sikkerhet vektlegges såpass 

grundig i IKT-servicefaget. Dette er i den yrkesutdanningen det er størst sannsynlighet for at man blir 

eksponert for denne typen problemstillinger, det er derfor vesentlig at uteksaminerte kandidater har 

relevant kunnskap.» 

Etablering av et nytt fag 

NIFU17 peker på utfordringer med etablere et anerkjent fagbrev. De peker på følgende forutsetninger 

som skal til for å lykkes med å etablere et fag: 

 relevante aktører innenfor et felt enes om behovet for en ny utdanning, og får gjennomslag for 

dette hos besluttende myndigheter  

 stabil rekruttering i bestemte sosiale sjikt, og for at dette skal skje må kategorien  

 definert rom i arbeidsdelingen og transparente, attraktive karriereveier.  

 arbeidsgiverne verdsetter den nye kategorien som mer hensiktsmessig enn de eksisterende.  

 aksept fra tilstøtende yrkesgrupper  

 kollektiv identitet og organisering om en arbeidstakerkategori skal stabiliseres over tid  

Rådet ønsker å etablere en utdanning som svarer på behov i arbeidslivet og er attraktivt for ungdom å 

søke på. Faget skal oppfattes som et anvendelig og attraktivt alternativ for arbeidsgivere til å fortsette 

med å øke andelen med høyere utdannede. 

 

                                                           

16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-13/id2464370/ 
17 Høst, H. & Reegård, K. (2015) Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? – Om lærefagene IKT- Service 
og Kontor- og administrasjonsfaget. Oslo: rapport 2015: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-13/id2464370/
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3.4.3 Forslag 
Vi mener det er grunnlag for å gå videre med utgangspunkt i forsøksordningen på Jessheim, hvor 

Akershus fylkeskommune opprinnelig søkte om å få gjennomføre forsøk med et eget Vg1 for IKT. Vi 

ønsker at det blir startet arbeid med å etablere et nytt utdanningsprogram for IKT-faget. 

Rådet viser til at i grunnskolen og videregående skole blir IKT brukt som et hjelpemiddel i undervisningen 

– altså som et generelt verktøy for andre fag eller som et verktøy for bestemte oppgaver i andre fag18. 

Når rådet foreslår IKT som et utdanningsprogram bryter de med synet på IKT som ligger i tidligere 

utdanningspolitiske dokumenter. 

Rådet legger til grunn for sine forslag at IKT er et eget fag. Vi knytter da IKT-faget til de fysiske maskiner, 

programvarer, nettverk-applikasjoner etc. 

Vi ser samtidig IKT som digitalt verktøy, og at elevenes digitale kompetanse et helt nødvendig 

hjelpemiddel til bruk i andre fag. Rådet mener det derfor er nødvendig å differensiere begrepsbruken, 

og vi bruker digital kompetanse som uttrykk for den daglig og praktiske bruken av 

maskiner/programvarer etc.  

Når vi foreslår et nytt utdanningsprogram for IKT støttes dette blant annet av lektor Oddvar A. Kjelseth 

som har publisert en kronikk på tek.no19. Han skriver at myndighetene må satsing på IKT i større grad 

må omfatte IKT som eget fagfelt og anbefaler en utvidelse av IKT-servicefag til en treårig modell. Rådet 

finner også støtte i innspill fra it:forum Bodø og OK stat. 

 

Modell 

Rådet ønsker å skissere følgene elementer i et framtidig IKT utdanning: 

 Det opprettes et eget utdanningsprogram for IKT.  

På bakgrunn av den teknologiske utviklingen, behovet for kompetanse i IKT og IKT som grunnlag for 

innovasjon og omstilling i næringslivet både i offentlig og privat sektor må IKT sees på som et eget 

fagområde og ikke bare et verktøy. 

 Utdanningsprogrammet følger et ordinært 2+2-løp. 

Bedrifter og arbeidslivet generelt trenger fagarbeidere med mye og oppdatert praksis. 

 Det skal ikke være kryssløp til IKT-faget. 

Vi ønsker å rekruttere de mest interesserte og dedikerte søkerne til faget. Det vil heve kvaliteten på 

utdanningen og vil være et viktig hjelpemiddel til å heve statusen på fagbrevet. 

 Prosjekt til fordypning (PTF) blir en viktig del av utdanningen. 

Det finnes ulike retninger og valgmuligheter innen en framtidig IKT-utdanning.  Det er viktig at elevene 

tidlig får lov til å praktisere i den yrkesretningen de har valgt. Erfaringene fra praksis vil også tilføre 

undervisningen praksisnær kompetanse. 

 Engelsk bør forsterkes. 

                                                           

18 Meld. St. 31 (2008 – 2009) 
19 http://www.tek.no/artikler/vi-ma-fa-en-bedre-ikt-opplaering-i-norsk-skole/156422 

http://www.tek.no/artikler/vi-ma-fa-en-bedre-ikt-opplaering-i-norsk-skole/156422
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Vi mener at IKT-faget vil trenge bedre kompetanse i engelsk som er arbeidsspråket i mange IKT – 

bedrifter. 

 Antall søkbare fagbrev. 

Vi har pr. dags dato ikke tatt stilling til hvor mange fagbrev det nye utdanningsprogrammet skal ha, men 

mener det kan være grunnlag for flere fagbrev. Vi registrerer at dagens forsøksvirksomhet på Jessheim 

har to fagbrev: IKT-driftstekniker og IKT-tjenesteutvikler 

 Y veien må bygges inn som er naturlig videreutdanningsmulighet. 

 

Dialog med Udir og andre faglige råd 

Vi ser at arbeidet med et nytt utdanningsprogram IKT vil kunne berøre andre faglige råd. Vi har hatt et 

møte med faglig råd for elektrofag, og delte informasjon og synspunkter uten at det kom noen 

konklusjoner om veien videre. 

Vi har hatt to møter med faglig råd for medier og kommunikasjon. Det er positive tilbakemeldinger på 

at vi samarbeider videre for å få til en omforent modell. Det er interessant å se nærmere på en mulig 

innlemmelse av de kreative bransjene innen IKT i et nytt utdanningsprogram, som interaksjon og design, 

lyd, bilde, grafisk, webpublisering etc.  

Utdanningsdirektoratet har i sin oppsummering av utviklingsredegjørelsene fra faglige råd trukket frem 

at flere råd mener at: 

- Skoleopplæringen må være mer praksisorientert enn den er i dag. 

- Elevene må også få anledning til å fordype seg i ønsket fag/fagområde så tidlig som mulig.  

Vi mener et eget utdanningsprogram for IKT vil være positive i forhold til begge disse punktene. 

Utdanningsdirektoratet ber faglig råd service og samferdsel i brev av 18.11.15 en tilbakemelding på at: 

«Flere av fagbrevene opplever konkurranse enten fra personer med lite formell kompetanse eller 

personer med høyere utdanning. Kostnadene ved å ansette en fagarbeider synes også å være et tema 

for flere av lærefagene, hvor marginene i markedet er små og merverdien av fagbrevet er uklar. Fagene 

har utfordringer både sett mot arbeidslivets behov og potensiale. Det faktum at mange elever velger 

påbygg til studiekompetanse er også noe som preger rådets vurderinger. Det er derfor viktig at vi spør 

oss på hvilken måte utdanningstilbudene skal videreføres.» 

Vi mener at et eget utdanningsprogram for IKT vil kunne være attraktivt. Signalene fra arbeidslivet og 

skolene sier at en oppdatert utdanning vil kunne ha et stort potensiale. Ved å øke etterspørselen på 

fagarbeidere med IKT-kompetanse vil også presset på videre utdanning kunne minke. 

Et rent IKT løp vil kunne fange opp de som er genuint interessert i faget, og kvaliteten på utdanningen 

vil kunne heves betraktelig når det ikke blir et kryssløp fra alle andre fag. 
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3.5       Yrkessjåførfaget/logistikkfaget 
 

3.5.1 Problembeskrivelse 
 

Utdanningsstruktur 

Gruppen finner at faginnholdet på dagens Vg1 Service og samferdsel er for teoretisk og merkantilt for 

elever som ønsker utdanning i transport og logistikk. Dette medfører at hele 67 prosent av elevene på 

Vg2 Transport og logistikk i dag rekrutteres fra Vg1 TIP, da denne linjen er mer praktisk rettet, og med 

et faginnhold mer tilpasset det arbeidslivet elevene vil møte. Svært få elever fra transport og logistikk 

vil arbeide med merkantil tilnærming i sitt yrkesliv. Dette er ikke en utdanning for å starte egen bedrift. 

Tilgang til sertifikater 

Det er bekymringsfullt at de som går yrkessjåførfaget ikke lenger får sertifikat på alle de tunge 

kjøretøygruppene. Når en elev har funnet læreplass er normalen, slik vi forstår det, at det kun tilbys 

førerkort for den kjøretøygruppen vedkommende har valgt å gjennomføre læretiden sin i. Det vil si 

enten førerkort for lastebil/vogntog klasse C/CE eller buss klasse D. 

Det er et felles fagbrev for begge overnevnte kjøretøygrupper, vi mener dermed at denne praksisen 

med at en ikke får førerkort for alle tyngre kjøretøy er i strid med fagbrevutdanningen.   

Den andre utfordringen med denne praksisen er at vi mener det vil bli utdannet svært få bussjåfører. 

De aller fleste som går yrkessjåførfaget har en drøm om å kjøre vogntog, dette er også det førerkortet 

som er dyrest, dermed velger de fleste elevene å ta førerkort for lastebil/vogntog (C/CE).  

Vi er kjent med at veldig mange som begynner yrkesløpet med å kjøre lastebil/vogntog etter hvert 

ønsker å gå over til å kjøre buss. Denne fleksibiliteten vil ikke lenger være tilstede, da en ikke får førerkort 

for buss i utdanningen dersom en velger å ta læretiden på lastebil/vogntog. Vi er av den formening at 

dette vil føre til mangel på bussførere i fremtiden. 

En kostnadskrevende utdanning 

Dette er den dyreste av yrkesfagutdanningene, med store krav til kostbare kjøretøy og annet utstyr. I 

dag er det 11 landslinjer for førerkortopplæringen, og det er lav utnyttelse av materiellet. Det er mulig 

å tenke seg en modell med nasjonale ressurssentre 2–3 steder i landet. Man kunne da få ned 

kostnadene gjennom en økt brukstid for materiellet. 

Styrking av norskkunnskaper 

I vektlegging av språkkompetanse i NHOs kompetansebarometer 2016, var det høyest prioriterte 

behovet fra bedriftene god muntlig kommunikasjon på norsk, på andreplass kom norsk skriftlig 

kompetanse (uavhengig av bransje).  

For transport og logistikk er det i dag svake faglige resultater i norsk, og vi ser behov for en styrket og 

bransjerettet norskundervisning.  

Styrking av engelsk 

Yrkessjåfører har i økende grad behov for å gjøre seg forstått på engelsk/fremmedspråk. 

Turbilsjåfører. Ved turoppdrag i andre land. Ved kjøring av turister i Norge vil det være nyttig å kunne 

kommunisere med passasjerene. Norske sjåfører har ofte stor lokalkunnskap, og kan være en viktig 

ressurs som høyner kvaliteten på tjenesten og dermed konkurransekraften.  

Rutebussjåfører. Behov for å svare på spørsmål fra passasjerer. I tillegg til turister er det en økende andel 

av befolkningen som har begrensede norskkunnskaper.  
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Langtransportsjåfører. Transporter kan gå gjennom flere land. Sjåføren skal forholde seg til levering og 

henting av gods, og til offentlige myndigheter ved grensepasseringer og i andre sammenhenger. 

For transport og logistikk ser vi et behov for en styrket og bransjerettet undervisning i muntlig engelsk. 

 

3.5.2  Vurdering 
 

Behov i arbeidslivet/relevans  

 

Bussjåfør 

Samfunnsperspektivet. Statens mål gjennom Miljøforliket og Nasjonal Transportplan (NTP) legger opp 

til at økningen i persontransportreiser skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Prognosene 

tilsier en sterk befolkningsvekst i storbyområdene. NTP 2018-2029 peker på bussen som den viktigste 

kollektivbæreren i Norge. Dette vil medføre et økt behov for bussjåfører.  

Alder/rekrutteringsbehov. Aldersgjennomsnitt for bussjåfører er høyt, snitt pr. juni 2015 var 48 år. Vel 

47 prosent av bussjåførene var over 50 år, 17 prosent over 60 år. Det betyr at man vil få en betydelig 

avgang fra yrket som må dekkes opp.  

Det er i dag mangel på bussjåfører. Bedriftene tar inn lærlinger med rekruttering som mål, og alle som 

tar fagbrev er sikret jobb. Det var 43 lærlinger på buss pr. 20.11.2015. 

Kompetansebehov. Bussbransjen har et ønske om en styrket kompetanse hos de ansatte, og at en større 

andel av sjåførene skal ha fagbrev. En yrkessjåførutdanning vil sikre at sjåførene blir i yrket, og gi en mer 

forutsigbar rekrutteringssituasjon. Det vil også bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene og høyne yrkets 

og næringens anseelse. 

Vogntogsjåfør 

Samfunnsperspektivet. Den forventede befolkningsveksten vil gi en økning av varevolumet, og dermed 

av transportbehovet. Det har vært en jevn vekst i varetransport på vei de siste årene.  

Rekruttering. Ut fra en markedssituasjon med både nasjonale og internasjonale aktører er det vanskelig 

å tallfeste behovet for sjåfører, men det er stor etterspørsel etter vogntogsjåfører, og et ønske om å 

rekruttere sjåfører med fagutdanning. Bedriftene tar inn lærlinger med rekruttering som mål, og alle 

som tar fagbrev er sikret jobb. Det var 686 lærlinger på gods pr. 20.11.2015. 

Kompetansebehov. Godsbransjen har et ønske om en styrket kompetanse hos de ansatte, og at en større 

andel av sjåførene skal ha fagbrev.  

Sjåfør lette kjøretøy 

Det er ønske fra en del bedrifter å styrke kompetansen hos ansatte i sjåførstillinger på lette kjøretøy, 

klasse B/BE/C1/C1E/D1/D1E, ved at disse skal få mulighet til et fagbrev. Dette kan være yrkesgrupper 

som for eksempel helsekjøring, spesialtilpasset skoletransport, verditransport, taxi, lette 

distribusjonskjørtøy. I dag utgjør disse transportformene et stort antall arbeidsplasser. 

Logistikkarbeider 

Dette er en bransje som sysselsetter rundt 40–50.000 arbeidstakere i dag. Også denne bransjen 

forventer økt volum av varehåndtering sett i lys av økning i befolkningsveksten. Tendensen med flere 

og større sentrallagre er økende, det er høy turnover og til dels lav gjennomsnittsalder for 

logistikkarbeidere. Etterspørsel etter arbeidskraft innen denne bransjen vil være stabil også i fremtiden.  
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Kompetansebehov. Vi opplever også en økende etterspørsel etter fagarbeidere innen deler av 

logistikkbransjen. 

Innhold og kvalitet  

Transport og logistikk er blant samfunnets viktigste arbeidsområder. Det er et økende krav om faglærte 

arbeidstakere. Faget skal bidra med å utdanne godt motiverte og dyktige fagarbeidere.  

 Utdanningen skal gi kunnskap om og evne til å følge gjeldende lover og forskrifter, og miljøkrav 

etc. som samfunnet krever. Elevene skal lære å anvende ny teknologi som anvendes i bransjen, 

og se mulighetene denne gir. 

 Opplæringen skal gi forståelse av hvordan en bedrift drives, og bidra med sunne og riktige 

holdninger til næringen. Dette skal skje gjennom teoretisk og praktisk opplæring. 

 Opplæringen skal gi grunnleggende kunnskap om sikkerhet for å kunne vurdere risiko, unngå 

uønskede hendelser, kunne sikre verdier i virksomheten, og legge grunnlag for en sikker person- 

og varetransport.  

 Opplæringen skal gi grunnleggende kunnskaper om vareflyt og vurderinger ved valg av 

transporttjenester.  

 Kunnskaper om mellommenneskelige relasjoner, kulturforståelse og etikk er nødvendig for å 

yte god service og kundebehandling.  

 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er lovpålagt i alle virksomheter, og er et gjennomgående tema 

i alle programfagene. 

 Opplæringen skal styrke elevens selvstendighet. Det er et økende behov for at arbeidstakere 

evner å arbeide selvstendig, dette er spesielt nødvendig i transport og logistikk der man ofte 

jobber alene. 

Læreplaner for transport- og logistikkfaget 

Hvis strukturen for faget endres, vil det være nødvendig å lage ny læreplan for Vg1 og justere 

læreplanene for Vg2 og Vg3. Detaljert modell for dette er ikke naturlig å foreslå på dette stadiet, men 

følgende behov bør ivaretas: 

 mer praktisk rettet undervisning 

 tettere kontakt med arbeidsliv/bedrifter 

 for yrkessjåførfaget må man få et sterkere fokus på persontransport 

 styrket undervisning i fagrelatert norsk muntlig/skriftlig og engelsk muntlig 

Fagbrev 

Fagbrevordningen for Yrkessjåførfaget bør ut fra de skisserte behovene utvides. 

Vi foreslår at yrkessjåførutdanningen får to ulike fagbrev: 

1. Yrkessjåfør tyngre kjøretøy (klasse C/CE/D/DE). Eleven har rett, men ikke plikt, til å ta førerkort 

på alle tunge kjøretøygrupper. 

2. Yrkessjåfør lette kjøretøy (klasse B/BE/C1/C1E/D1/D1E). 

Konsekvenser for læreplasser/rekruttering 

En endring av linjestrukturen vil, så langt vi ser, ikke ha noen praktiske konsekvenser for læreplassene, 

men det kan gi en økt rekruttering til utdanningen. 
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3.5.3  Forslag 
Transport og logistikk bør etableres som en egen studieretning. Faget er så stort og utgjør så mange 

arbeidsplasser at det kan rettferdiggjøre dette. Tidligere undersøkelser har vist til at fagområdet 

transport og logistikk utgjør omkring 200.000 arbeidstagere.  

Det er ønskelig med kryssløp fra Vg1 TIP og fra Vg2 Anleggsmaskin, som er beslektede fagområder. Her 

vil overgangen kunne skje uten stort behov for kompenserende undervisning. 

Hvis det ikke er mulig å få etablert egen studieretning bør faginnholdet i Vg1 service og samferdsel i 

større grad tilpasses det enkelte studieløp. Alternativt bør det vurderes om transport og logistikkfaget 

kan slås sammen med mer beslektede fagområder enn i dagens struktur, som anleggsmaskinfører fra 

Bygg og anlegg og danne en egen studieretning, eller evt. overføres til TIP området. 

Uavhengig av produksjonen i lærebedriften – om bedriften kun har lastebil/vogntog eller kun har buss 

– må en lærling i yrkessjåførfaget få mulighet til å ta alle tunge førerkortklasser (D/DE, C/CE). 

Det ble startet et prøveprosjekt i 2012 der elever som går transportfaglinjen kan få kjøre buss i et 

lærlingeløp fra de er 18 år (tidligere krav var 21 år). Dette gjør at elever innen transportfag i 

videregående skole også kan inngå lærekontrakt for å bli bussjåfør, på lik linje med elever innen 

godstransport. Prosjektet er ikke evaluert ennå, men erfaringene er så langt svært gode. 

Vi er av den klare formening at det bør bli en permanent ordning for elever på yrkessjåførfag som har 

inngått lærekontrakt at de har rett til å kjøre buss fra 18 år. Den generelle aldersgrensen for 

persontransport bør ikke senkes. (Viser her til høring av 16. april 2008 nr. 362 Forskrift om 

grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører). 

Modell for fagbrevutdanning 

2+2 løp: 

 Grunnkompetansen erverves på Vg1 og Vg2 nivå. 

 Lærlingetiden i fagopplæringen blir som i dag; 2 år, inklusive 19-ukerskurset for 

yrkessjåførlærlinger. 

 For yrkessjåførlærling skal 19-ukerskurset ved landslinjene gi mulighet til å erverve samtlige 

tungbilførerkort. Dette bør være praktisk mulig innenfor eksisterende struktur. 

 

3.6       Resepsjonsfaget 

3.6.1 Problembeskrivelse 
Den norske reiselivsnæringen er i vekst og er særlig aktuell i en tid med nedgang i oljeindustrien og 

positiv kronekurs. Det er ventet flere turister fra utlandet i kombinasjon med flere innlandsturister. 

Dette grunnet lav kronekurs.  

Resepsjonsfaget fyller en spesifikk rolle og funksjon i hotellene, og er gjestenes første møte med 

bedriften. Faget er derfor ansett som en nøkkelfunksjon hvor service og effektivitet er sentrale aspekter. 

Fagbrevet som resepsjonist er med andre ord ettertraktet for hotellbransjen, og det er ventet en økning 

i behovet med blant annet tanke på landets økonomiske situasjon.  

3.6.2 Vurdering  
Faget har læreplasser der det er en konsentrasjon av hoteller og overnattingssteder, men sammenlignet 

med søkningen er det for få læreplasser i faget. Lærlinger får jobb i faget med bestått fagprøve. 

Overnattingsstedene ansetter også resepsjonister med annen relevant utdanning innen reiseliv. Faget 

dekker et reelt kompetansebehov i dag. Det kjennetegnes ved at faglærte får jobb.  
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Det er helt nødvendig for resepsjonister i reiselivet og ellers å ha bedre kompetanse i norsk og 

fremmedspråk enn hva som er tilfelle i dag. Derfor bør opplæringstiden i skolen utvides, slik at det blir 

mulig få generell studiekompetanse i løpet av skoletida. Det vil gjøre læreplassøkere langt bedre 

kvalifisert enn hva som er tilfelle i dag. For en resepsjonist stilles det krav til kompetanse i faget, som 

forutsetter at de har en vesentlig bedre plattform i enkelte fellesfag.  

3.6.3 Forslag 
Rådet foreslår å se nærmere på sammenslåing av kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget, 

som grunnlag for et nytt fag innen førstelinjetjeneste, økonomi og administrasjon i offentlig og privat 

sektor.  

En sammenslåing av fagene vil øke potensialet for læreplasser vesentlig. Resepsjons- og kontortjenester 

utføres i offentlige virksomheter, private bedrifter, transportterminaler, flyplasser og ved sykehusene.  

En sammenslåing av fagene vil omfavne et større fagområde enn det som representeres i dag. Kontor- 

og administrasjonsfaget kan slås sammen med resepsjonsfaget slik at faget i større grad rettes inn mot 

spesielle fagfunksjoner, samtidig som det fortsatt vil være attraktivt for hotell- og overnattingsnæringen. 

Det bør også utredes om det er mulig å utvide opplæringstiden med 6 måneder slik at det også blir rom 

for at elevene/lærlingene får generell studiekompetanse. Det er viktig for å dekke behovet for 

kompetanse i norsk og fremmedspråk som det er stort behov for i faget. En slik utvidet kompetanse vil 

også gjøre det lettere for de ungdommene som ønsker det å ta høyere utdanning etterpå, noe som kan 

bidra positivt til rekrutteringen. 

 

3.7       Reiselivsfaget 

3.7.1 Problembeskrivelse 
Reiselivsnæringen er representert i det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Service og samferdsel, samt 
i et 140 timers programfag, Reiseliv og språk, ved studiespesialiserende utdanningsprogram. 
Reiselivsfaget innebærer både studiespesialiserende og yrkesbaserte aspekter og omfattes NIFUs 
definisjon av et hybridfag20. NHO Reiseliv og Virke har tidligere uttrykt bekymring for at nåværende 
utdanningsstruktur ikke tilfredsstiller næringens behov for kvalifisert arbeidskraft21. Faglig råd for 
service og samferdsel støtter forslaget beskrevet i dette dokumentet, utarbeidet av rådets 
arbeidsgruppe bestående av NHO Reiseliv, Virke, KS og Utdanningsforbundet. 

 
Reiselivsnæringen kan, til tross for finanskrisen, vise til flere år med positiv vekst (SSB, 2013). Næringen 
representerer ett av ti årsverk og 6,5 prosent av BNP på fastlands Norge. I 2011 tilsvarte dette 223 000 
årsverk og omsetting på 136 milliarder kroner (NHO, økonomibarometeret).  

 
Nærings- og handelsdepartementet (NHD) understreker betydningen av kvalifisert arbeidskraft i 
regjeringens reiselivsstrategi (2012).22 Der heter det at Kompetanse i og om reiselivsnæringen er helt 
sentralt om de overordnede målene for strategien skal nås. De ansatte er den viktigste ressursen. Videre 
understreker Stortingsmelding 39 (2012-2013), Mangfold av vinnere; Næringspolitikken mot 2020, 
verdien av kompetanse som arbeidslivet har behov for (NHD 2013:9).  
 

                                                           

20 NIFU 2013:50 Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?   

http://www.nifu.no/files/2014/01/NIFUrapport2013-50.pdf  
21 Brev til Utdanningsdirektoratet, datert 7. oktober 2005. 
22 Nåværende Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). 

http://www.nifu.no/files/2014/01/NIFUrapport2013-50.pdf
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Næringens mangel på kvalifisert arbeidskraft er derfor et paradoks. Elevene fra yrkesfaglige Vg2 Reiseliv 
er de som i størst grad velger påbygg til studiekompetanse (40,4 prosent). Videre anerkjennes ikke 
yrkesfaget av reiselivsbedriftene. Disse faktorene medfører en lav andel lærekontrakter og derav 
gjennomføring av faget. NHO Reiseliv og Virke har tidligere uttrykt behov for andre løsninger, og anser 
NIFUs betegnelse om hybridløsningen som det beste alternativet.  
 
Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er kritisk når 40 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter 
uttrykker dette som næringens største utfordring (NHO Reiseliv 2013; 2008).  Undersøkelsen bekreftes 
av NHOs økonomibarometer hvor fire av ti overnattings- og serveringsbedriftene angir stor grad av 
problemer med rekruttering av kompetent arbeidskraft (2013). I tillegg fremstår forbedret 
språkkunnskap (NHO Kompetansebarometeret, 2014; NHO Reiseliv 2013; 2008) og arbeidslivspraksis 
som stadig viktigere i reiselivets internasjonale hverdag (NHO Reiseliv 2013; 2008).  
 
Fokus på språk (2007) viser at arbeidslivet er basert på utilstrekkelige språkferdigheter fra videregående 
skole. Dette er særlig relevant for reiselivsnæringens internasjonale kontekst. Nåværende struktur for 
videregående opplæring ivaretar ikke reiselivsnæringens behov for økte språkferdigheter. Endringer i 
nåværende opplæring er derfor nødvendig for ivaretakelse av næringens utvikling og vekst.  
 

3.7.2 Vurdering 

Behov i arbeidslivet/relevans 

Faget reiselivsmedarbeider har liten grad av tradisjoner i fag- og yrkesopplæringen, og er i liten grad 

anerkjent av reiselivsnæringen i dagens form. Søkertallene og andel søkere med læreplass viser en 

negativ kurve, jamfør utviklingsredegjørelsens del 1.  

Næringslivets behov reflekteres i liten grad i utdanningen, og fag- og yrkesopplæringen er ikke riktig 

plassering i forhold til behovet. Rådet har diskutert ulike tilnærminger til faget og læreplanen. Avstanden 

til næringens behov er derimot av en slik størrelse at konvertering til utdanningsløp med generell 

studiekompetanse, språk og praksis er funnet mest hensiktsmessig.  

Innhold/kvalitet 

Reiseliv er en næring med bredt og variert behov for kompetanser og ferdigheter fremfor spesifikke 

roller som ofte preger den tradisjonelle fag- og yrkesopplæringen23. Reiselivsmedarbeiderfaget er 

preget av generelle mål og ferdigheter, men fyller ikke en spesifikk rolle eller funksjon som for eksempel 

kokk, servitør eller resepsjonist.  

Konsekvenser for læreplasser/rekruttering 

Reiselivsfaget vil ikke rekruttere til lærlingordningen dersom faget konverteres som foreslått til 

utdanningsprogrammet Reiseliv og språk for generell studiekompetanse. I 2014 er det registrert 85 

søkere, hvorav 43 prosent fikk lærekontrakt samme år.  

 

3.7.3 Forslag 
Rådet foreslår at programfaget Reiseliv og språk utvides og konverteres til utdanningsprogrammet 
Reiseliv og språk, og opprettes i samsvar med eksisterende fag- og timefordeling for Musikk, dans og 
drama, samt Idrett. Forslaget innebærer arbeidspraksis og praktisk bruk av språk.  
 

                                                           

23 Med enkelte unntak, for eksempel kokk, servitør og resepsjonist. 
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Nåværende programfag innen Reiseliv og språk innehar flere svakheter, både med tanke på omfang og 
innhold, og fremstår derfor som lite formålstjenlig for reiselivsnæringen. Ovennevnte organisasjoner 
foreslår endringer på fire områder; i) struktur, ii) fag- og timefordeling, iii) læreplanen og iv) eksamen. 
 
Struktur 

Forslaget om utvidelse av Reiseliv og språk innebærer strukturelle endringer. NHO Reiseliv og Virke 
foreslår at faget likestilles med eksisterende studieforberedende program. Strukturen for 
studieforberedende kan derav illustreres på følgende måte: 
 
 

 
Musikk, dans 

og drama 
 

 
Idrettsfag 

 
Reiseliv og 

språk 

 
Studiespesialisering 

 
Kunst, arkitektur 

og design 

 
Medier og 

kommunikasjon 

 
Konsekvenser 
Forslaget innebærer et ekstra utdanningsprogram innen studieforberedende fag. Dersom forslaget 
realiseres er det naturlig å vurdere nedleggelse av eksisterende programfag og fordypning i språkfaget 
(140 timer).  
 
Fag- og timefordeling 

Rådet har ikke tatt endelig stilling til antall timer for arbeidspraksis og deretter endelig fag- og 
timefordeling. Rådet mener de overliggende prinsippene om arbeidspraksis er vesentlige, men ser 
behov for nedsettelse av læreplangruppe for endelige løsninger. Forslaget under er basert på 
tilsvarende fordeling i utdanningsprogrammene for Musikk, dans og drama, samt Idrettsfag. 
 

 Vg1 Vg2 Vg3 

Fellesfag 702 timer 560 timer 421 timer 

Programfag24 140 timer 140 timer 140 timer 

Arbeidspraksis25 140 timer 280 timer 420 timer 

Totalt 982 timer 980 timer 981 timer 

 
 
Konsekvenser 
Flere av programfagene eksisterer i nåværende struktur, men inngår i en liste på 22 hele andre fag. 
Nåværende strukturen angir ingen tydelig retning for relevante næringsspesifikke kompetanser og 
ferdigheter. Søkere risikerer derfor å velge fag som har lav betydning for fremtidige studier og arbeidsliv 
innen reiselivsnæringen.  
 
Forslaget innebærer at Reiseliv og språk inkluderes som et søkbart alternativ i den studieforberedende 
utdanningsstrukturen.  
 
Læreplanen 

Forslaget innebærer enkelte endringer i læreplanen. Nedsettelse av en læreplangruppe er 
formålstjenlig for fullstendig redegjørelse av dette punktet. Forslaget er hovedsakelig basert på 
eksisterende programfag, men strukturen medfører dog enkelte behov: 

                                                           

24 Fra studieforberedende program. 
25 Tilsvarer felles programfag fra eget utdanningsprogram (jf. Idrett).  
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 Større grad av praktisk tilnærming til språkfaget. 

 Læreplan opprettes for Reiseliv og språk. 
 
Konsekvenser  
Reiseliv og språk innebærer en nærmere tilknytning til næringslivets behov. Læreplanen for faget må 
opprettes.  
 
Eksamen  

Forslaget er basert på en praktisk tilnærming til språkkompetanse, og bør derfor gjenspeiles på 
eksamen. Dette punktet bør diskuteres nærmere i en nedsatt læreplangruppe. 
 

 Økt fokus på muntlige og praktiske ferdigheter. 
 
Konsekvenser 
Eksamener med praktisk tilnærming opprettes, samt i eventuelle nye fag. 
 
Alternativ 
Som alternativ til et eget utdanningsprogram for reiseliv og språk, bør det i eventuelt vurderes å knytte 
tilbudet til studiespesialiserende utdanningsprogram gjennom et eget løp etter Vg1. 
 

4. Konsekvenser i form av endringer på vg1 og Vg2 
Utdanningsprogrammet splittes og gir totalt fire nye Vg1-tilbud.  

 Vg1 Transport og logistikk 

 Vg1 Reiseliv og språk 

 Vg1 IKT-fag 

 Vg1 «nytt navn» 

Navnene på utdanningsprogrammene må ses på som arbeidstitler og er ikke endelige – det gjelder 

særlig utdanningsprogrammet som vil bestå av fagene innen handel, sikkerhet og kontor. 

En konsekvens av nye Vg1-innganger er nye og til dels «smalere» Vg2-løp, blant annet 

 Nye Vg2-løp innen IKT 

 Nytt Vg2 Handel og servicefag 

 Nytt Vg2 Sikkerhet og beredsskap 

Rådet mener disse endringene vil føre til: 

 Færre og tydeligere fagområder 

 Økt spesialisering, relevans og kvalitet 

 Nye navn på utdanningsprogram og programområder 

 Nye læreplaner 

 Endret rekrutteringsmønster 

 Praktiske og økonomiske konsekvenser fylkeskommunene 
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5. Illustrasjoner av tilbudsstrukturen etter foreslåtte 

endringer 
 

Nåværende tilbudsstruktur 

 

Forslag til ny tilbudsstruktur 

Vg1 «nytt navn» * 

 

Vg1 IKT-fag 
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Vg1 Transport og logistikk 

 

Vg1 Reiseliv og språk 

 

6. Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Bestilling fra Utdanningsdirektoratet, d. 15.3.2015  
https://fagligerad.files.wordpress.com/2014/06/startpakke-for-ss.pdf 

Vedlegg 2: Utviklingsredegjørelsen del 1, levert 15.10.2015 
https://fagligerad.files.wordpress.com/2014/06/utviklingsredegjc3b8relsen-del-1-frss.pdf  

Vedlegg 3: Tilbakemelding fra Udir og bestilling av utviklingsredegjørelse del 2, d. 16.11.2015 
https://fagligerad.files.wordpress.com/2014/06/bestilling-del-2-service-og-samferdsel.pdf  
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