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Sak 1.1.18 Orienteringssaker 
• Nytt utdanningsprogram 

Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i tilbudsstrukturen 5. mars 2018. I mai ble 
det satt sammen en gruppe bestående av representanter fra partene i arbeidslivet som 
fikk i oppdrag å beskrive det sentrale innholdet i utdanningsprogrammet for salg, service 
og reiseliv. En oppsummering av gruppens arbeid ligger vedlagt. Flere av medlemmene i 
gruppen er nå medlemmer i faglig råd for salg, service og reiseliv.  

• Introduksjonsrunde 
• Nedleggelse av faglig råd for service og samferdsel  

Ny tilbudsstruktur skal etter planen innføres skoleåret 2020/21. Frem til ny struktur 
iverksettes vil dagens tilbudsstruktur gjelde. Direktoratet har besluttet at de ti faglige 
rådene som oppnevnes denne høsten skal være ansvarlig for alle 
lærefag/yrkeskompetanseløp i sitt utdanningsprogram i den nye tilbudsstrukturen. Rådene 
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er ansvarlige for disse fagene også i eksisterende tilbudsstruktur fram til denne fases ut. 
Ni av de ti rådene oppnevnes fra 1. oktober 2018, mens IKT og medieproduksjon 
oppnevnes fra 1. november 2018. 
 
Faglig råd for service og samferdsel og faglig råd for design og håndverk legges således 
ned fra 1. oktober 2018.  
 
Vedlagt finner dere en oppsummering av faglig råd for service og samferdsel sitt arbeid i 
forrige oppnevningsperiode. Flere av medlemmene i faglig råd for service og samferdsel er 
nå medlemmer i faglig rådet for salg, service og reiseliv. 

• NOKUTs godkjenningsordning for fag- og yrkesopplæring 
Merethe Sutton og Tor-Åge Brekkvassmo (vara) fra rådet deltok på konferanse 17. 
oktober 2018. Se vedlagt nyhetsbrev om ordningen. 

• Reiseregninger 
Spørsmål angående reiser i forbindelse med faglig råd som ikke kan rettes til Egencia, kan 
rettes til lærling Hatice Bunsoon i Utdanningsdirektoratet. Hennes e-post er hab@udir.no. 

• Julemiddag  
Utdanningsdirektoratet inviterer rådet til en uformell julemiddag etter rådsmøtet 6. 
desember 2018 om rådet ønsker det. 

• Fagbrev på jobb  
Anita Solheim som er jurist i Udir orienterer om status for ordningen. 

Sak 2.1.18 Konstituering 
I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder, nestleder og en 
representant til arbeidsutvalget. 
 
Forslag til vedtak 
Foreligger ikke 
 
Sak 3.1.18 Nye læreplaner på yrkesfag v/Unni Teien og Merethe Sutton 
 
Arbeidet med å fornye og utvikle nye læreplaner på yrkesfag er i gang. Den nye yrkesfaglige 
tilbudsstrukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-2021, og vi innfører nye læreplaner for Vg1 
høsten 2020. 
 
Mandag 15. og tirsdag 16. oktober arrangerte Utdanningsdirektoratet et oppstartsseminar for 
læreplangrupper på Vg1, yrkesfaglige utdanningsprogram. Elisabeth Fauske og Merethe Sutton 
deltok på seminaret på vegne av rådet. Merethe og fagansvarlig presenterte arbeidet til den 
midlertidige gruppen for salg, service og reiseliv for læreplangruppen.  
 
Vi ber rådet velge én kontaktperson for læreplanarbeidet. Frist for tilbakemelding på 
kontaktperson er 1. november 2018. 
 
Vedlegg: Rollefordeling i læreplanarbeidet 
 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

Sak 4.1.18 Behov for politiattest ved praksis i sikkerhetsfaget 
  
Justis- og beredskapsdepartementet jobber med en høring knyttet til krav om politiattest for 
lærlinger i sikkerhetsfaget og for elever i yrkesfaglig fordypning (tidligere prosjekt til fordypning).  
  
Dette er en oppfølging av en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet i 2016, som hadde 
bakgrunn i innspill blant annet fra faglig råd for service og samferdsel. Se vedlagte brev. 
  
I forbindelse med arbeidet med utkast til høringsbrev har Justis- og beredskapsdepartementet, 
med bakgrunn i henvendelsen fra Kunnskapsdepartementet, stilt spørsmål til hvorvidt det er 
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behov for å hente inn politiattest (vandelsattest) blant praksiselever. Justis- og 
beredskapsdepartementet har vist til at det ved innføringen av eventuelle nye politiattesthjemler 
må foretas en vurdering opp mot formålene i politiregisterloven § 37, og at det må vurderes nøye 
om andre tiltak er tilstrekkelige.  
  
Av merknadene til § 37 fremgår blant annet dette: 
  

«Bestemmelsen er ingen skranke for lovgiver med tanke på hvilke konkrete formål og 
situasjoner man i fremtiden kan gi hjemmel for å utstede politiattest til. Bestemmelsen er 
ment som en retningsgivende føring til andre departementer mv. når man vurderer om man 
på et gitt område bør foreslå en hjemmel til utstedelse av politiattest i den aktuelle 
spesiallovgivningen. Tilsvarende er det slik at selv om man befinner seg innenfor 
typetilfellene, innebærer ikke dette automatisk at hjemmel for utstedelse av politiattest skal 
utferdiges. Ved vurderingen av om det bør gis en hjemmel til å utstede politiattest, og 
hvilken type attest man i så fall bør hjemle adgang til, må man her som ellers se hen til de 
alminnelige prinsippene om nødvendighet og relevans. Det må foretas en vurdering av om 
det er nødvendig med et nytt hjemmelsgrunnlag for politiattest og om et slikt grunnlag er 
naturlig ut fra sammenhengen i regelverket om politiattester for øvrig. Likeså må det ses 
hen til om det finnes andre mer hensiktsmessige virkemidler man kan bruke. Tilsvarende 
må det i valget mellom de ulike former for politiattest foretas en konkret vurdering av hvilke 
opplysninger som er nødvendig og relevante å anmerke for å ivareta det aktuelle formålet 
med vandelskontrollen, jf. også de prinsippene som følger av EMK artikkel 8.» 

  
Sikkerhetsfaget er i dag regulert av lov om vaktvirksomhet av 5. januar 2001 nr. 1. 
Utdanningsdirektoratet ser ingen hindring i regelverket for at bedrifter kan ta inn elever i praksis, 
da de ikke skal ansettes eller utføre vakttjeneste alene. I vurderingen under 2.2.2 i vedlagte 
rundskriv fra Politidirektoratet står det at 
  

«Kravet til vandel gjelder ikke bare operative vektere, men «enhver som utfører arbeid eller 
tjeneste for foretaket». jf lovens § 7, 1. ledd. Også vikarer og midlertidig ansatte omfattes 
av vandelskravet. Det samme gjelder lærlinger. Skoleelever med praksisplass forutsettes å 
bli fulgt så tett opp og ha engasjement over så kort tid at vandelssjekk kan unnlates.»  

  
Basert på tidligere innspill har det vært en utfordring at: 

− vaktselskapenes kunder krever at praksiselever har politiattest 
− det har vært ulik praksis for utstedelse av politiattest mellom politidistriktene 

  
Etter forespørsel fra Justis- og beredskapsdepartementet, ber vi rådet besvare følgende 
spørsmål: 
 

• Hvilke konkrete oppgaver, aktiviteter eller forhold i vaktselskapet utløser behov for 
politiattest hos praksiseleven? 

• Er det mulig å tilrettelegge praksisen slik at det ikke utløser et eventuelt behov for 
politiattest? 

  
Vedlegg:  

− Brev fra Kunnskapsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet: Krav om 
politiattest for lærlinger i sikkerhetsfaget og for elever i prosjekt til fordypning 

− Rundskriv 2006-8 fra Politidirektoratet: Lov om vaktvirksomhet - politiets saksbehandling 
og kontroll med vaktselskaper 

 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

Sak 5.1.18 Eventuelt 

Sak 6.1.18 Forslag til saker på neste rådsmøte 
Neste ordinære rådsmøte er 6. desember 2018. 
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