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Gry Strand, Spekter 
Anne Røvik Hegdahl, Virke 
Frode Vikhals Fagermo, KS 
Terje Tidemann, NHO Reiseliv 
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 Per Inge Bergan, Utdanningsforbundet 

Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet 
Elisabeth Fauske, Skolenes Landsforbund 
Jan Tvedt, KS 
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Stine Viddal Øi 
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Unni Teien (sak 3) 
Anita Solheim (sak 1, Fagbrev 
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Dagsorden for møte i faglig råd for salg, service og reiseliv 1/2018 

 
Sak 1.1.18 Orienteringssaker 
Sak 2.1.18 Konstituering 
Sak 3.1.18 Nye læreplaner på yrkesfag v/Unni Teien og Merethe Sutton 
Sak 4.1.18 Behov for politiattest ved praksis i sikkerhetsfaget 
Sak 5.1.18 Eventuelt 
Sak 6.1.18 Forslag til saker på neste rådsmøte 

 

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 (FRSSR).  
Fagansvarlig orienterte. Rådet ønsket å følge opp arbeidet til den midlertidige gruppen i 
neste rådsmøte. 

• 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 
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lærefag/yrkeskompetanseløp i sitt utdanningsprogram i den nye tilbudsstrukturen. Rådene 
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. 
 

• Introduksjonsrunde 
Martin Eidissen: Jobber i yrkesseksjonen i Fagforbundet, og har jobbet bl. a. med 
fagopplæring der. Ny i faglig råd.  
Merethe Sutton: Har lærerbakgrunn og jobber nå i reiselivsnæringen. Ny i faglig råd. 
Elisabeth Fauske: Lærer ved Drømtorp vgs., brenner for mer praksis i opplæringen. Ny i 
faglig råd 
Terje Tidemann: Daglig leder i opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i 
Vestfold og Buskerud. Har tidligere undervist ved Norsk Hotellhøgskole, og har vært 
involvert i læreplanarbeid. Vært medlem i FRSS i en tidligere oppnevningsperiode. 
Maren Alexandra Gulliksrud: Organisasjonssekretær Handel og Kontor. Jobber med 
kompetansepolitikk og skolering, Vært medlem i FRSS. 
Raymond Engelstad Jamaris: Jobber i Berg-Hansen, og har jobbet i reisebyrå i snart 20 år. 
Ny i faglig råd. 
Gry Strand: Sikkerhetssjef ved Oslo universitetssykehus, og er mest opptatt av 
sikkerhetsfaget. Ny i faglig råd (har vært med i midlertidig gruppe). 
Anne Røvik Hegdahl: Driver Yrkeskompetanse i Vestfold (opplæringskontor) Har sittet i 
læreplangruppe under Kunnskapsløftet, sitter i yrkesopplæringsnemnda i Vestfold. Medlem 
i FRSS i mange år, og har vært både leder- og nestleder. 
Tove Karlsrud: Jobber i Vest-Agder fylkeskommune. Har vært fagopplæringssjef i mange 
år tidligere. Vært medlem i FRSS 
Frode Vikhals Fagermo: Jobber i Bodø Kommune, lærlingtjenesten (internt 
opplæringskontor). Vært medlem i FRSS. 
Solveig Eldegard: Lærer på Thora Storm vgs, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og har 
sittet i sentralstyret der. Del av arbeidsutvalget i FRSS. 
Terje Mikkelsen: Forbundssekretær i NAF, har jobbet som vekter selv i mange år tidligere, 
vært leder av prøvenemnden i Rogaland. 
Jan Tvedt: Jobber i Utdanningsetaten i Oslo kommune, nestleder i avdeling for 
fagopplæring, fagbrev som mekaniker, lært opp lærlinger i bedriften han jobbet i, og 
senere i NSB og Jernbaneverket, Vært med i FR lenge. Opptatt av hvordan fagene 
oppfattes og fungerer i bedriftene. 
Per Inge Bergan: Lærer ved Hamar Katedralskole. Ny i faglig råd. 

 
• NOKUTs godkjenningsordning for fag- og yrkesopplæring 

Merethe Sutton og Tor-Åge Brekkvassmo (vara) fra rådet deltok på konferanse 17. 
oktober 2018. Status for godkjenningsordningen er oppsummert i et eget nyhetsbrev. 
Ingen av lærefagene i utdanningsprogrammet for salg, service og reiseliv er del av 
ordningen per i dag. Rådsmedlemmene bes fremme dette som sak dersom de ser at det 
kan være aktuelt å involvere noen av rådets lærefag i ordningen i fremtiden. 

• Reiseregninger 
Vi har fått nytt reisebyrå, Egencia. 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. Informasjon om innsending av 
elektroniske reiseregninger er sendt ut i egen e-post. Reiseregninger skal sendes inn innen 
en måned etter gjennomført reise. 

• Julemiddag  
Utdanningsdirektoratet inviterer rådet til en uformell julemiddag etter rådsmøtet 6. 
desember 2018. Egen invitasjon kommer. 

• Fagbrev på jobb  

mailto:hab@udir.no
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Anita Solheim som er jurist i Udir orienterte om status for ordningen. Ordningen er innført 
i opplæringsloven kapittel 4 som omhandler videregående opplæring i bedrift. 
Forskriftsendringene er nå vedtatt av departementet (i etterkant av rådsmøtet) og er 
tilgjengelige på Lovdata.no. Udir vil så raskt som mulig skrive en veileder som forklarer 
ordningen. 

 
Flere spørsmål fra rådet knyttet til praksiskravet, ansvar for opplæringen, lengde på 
opplæringen, stillingsbrøker, finansiering og forskriftsprosessen: 
 

- Både praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb må opp til skriftlig eksamen på 
Vg3 

- Bedriften får basistilskudd II 
- Det må foreligge et arbeidsforhold og det må tegnes en kontrakt der det skal fremgå hva 

som skal gis av opplæring 
- Det vil være krav om fullført grunnskole eller tilsvarende 
- Fylkeskommunen har ikke en plikt til å tilby denne ordningen, men det er et tilbud de kan 

velge å gi 
- Det gjelder en minstetid på ett års opplæring i ordningen 
- Forskriftsendringene regnes som hørt i forbindelse med høring av lovendringene 

 
Anita takket for innspill og tar disse videre inn i prosessen med å forklare 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. 
 
Det har vært tradisjon i rådene for at arbeidsutvalget er satt sammen av én representant fra 
henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og pedagogisk personell.  
 
Anne R. Hegdahl fra Virke ble foreslått som leder for å sikre kontinuitet i rådsarbeidet. Hun var 
nestleder i faglig råd for service og samferdsel i siste oppnevningsperiode. Arbeidstakersiden 
foreslo Martin R. Eidissen fra Fagforbundet som nestleder, og foreslo videre at leder- og 
nestledervervet byttes om etter to år, eller eventuelt halvveis i oppnevningsperioden. Det var noe 
usikkerhet knyttet til akkurat når rådet vil være halvveis i oppnevningsperioden, så her vil leder 
og nestleder finne en mest mulig praktisk løsning når den tid kommer.  
 
Solveig Eldegard fra Utdanningsforbundet ble foreslått som medlem fra lærerorganisasjonene, 
som mener det er viktig at lærerkompetansen ivaretas i arbeidsutvalget.  
 
Vedtak 
Rådet innstiller Anne Røvik Hegdahl som leder, Martin Raaen Eidissen som nestleder, og Solveig 
Eldegard som medlem av arbeidsutvalget. Leder- og nestledervervet byttes innbyrdes halvveis i 
oppnevningsperioden, etter nærmere avtale om tidspunkt. 
 
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 15. oktober.  
 
Vi ber rådet velge én kontaktperson for læreplanarbeidet. Frist for tilbakemelding på 
kontaktperson er 1. november 2018. 
 

https://lovdata.no/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/satser-larlinger-praksisbrevkandidater-larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb-2019/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/
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Unni Teien orienterte om læreplanarbeidet. Se vedlagt presentasjon. Medlemmene i 
læreplangruppene på Vg1 er nå publisert på Udirs nettsider. Christine Bar fra AOF vil være 
læreplankoordinator for dette utdanningsprogrammet. Det ble stilt spørsmål til sammensetningen 
av læreplangruppen, og det ble kommentert at det så ut som manglende representasjon fra 
arbeidstakersiden. Udir har lagt andre kriterier til grunn enn partssammensetning. Partenes 
innspill til kandidater tillegges større vekt i den forestående sammensetningen av Vg3-
læreplangruppene. 
 
Jan Tvedt foreslo Anne Røvik Hegdahl som kontaktperson for læreplanarbeidet, med bakgrunn i 
hennes brede erfaring med lærlinger, læreplanarbeid og tidligere arbeid med fagfornyingen. I 
tillegg ble Merethe Sutton og Per Inge Bergan foreslått som kandidater. Merethe Sutton har 
pedagogisk kompetanse samt erfaring fra opplæring på Vg3. Per Inge Bergan har pedagogisk 
kompetanse. 
 
Det var en god del uklarhet knyttet til omfanget av rollen som kontaktperson, og på inneværende 
tidspunkt var det ikke klart hvorvidt oppgaven vil honoreres. Samtidig er det opp til rådet selv 
hvor mye de ønsker å involvere seg. Forslag om å dele oppgaven i to, og å ha to kontaktpersoner 
fra rådet. Unni informerte om at dette ikke var mulig. 
 
Første møte med læreplankoordinatoren er allerede 15. november, og det var et poeng for rådet 
å være tett involvert fra start. Rådet oppfattet det som utfordrende å ta en beslutning basert på 
informasjonen de fikk i møtet. Spesielt knyttet dette seg til honorering av arbeidet. 
 
Innspill fra diskusjon: 
 

- Forankringen i arbeidsutvalget er viktig 
- Erfaring fra tidligere råd er viktig inn i arbeidet med læreplaner 
- På den andre siden er det et nytt faglig råd, og kontaktpersonen skal ivareta hensynet til 

dette faglige rådet. Det er ikke nødvendigvis et problem med en person som er ny, da 
vedkommende uansett må være i tett dialog med AU og rådet. Alle i rådet er oppnevnt 
fordi det er vurdert at de sitter med kompetanse som er relevant i rådsarbeidet. 

- Det er kapasitetsutfordrende å både lede rådet/være del av arbeidsutvalget og å være 
kontaktperson i læreplanarbeidet. Samtidig kan det spare AU for et unødvendig ekstra 
kommunikasjonsledd.  

- Honorering eller frikjøp bør tas opp med organisasjonene eller Udir. 
- Rådet foreslo å søke om midler til frikjøp fra Udir. Selve søknaden tar ikke mye tid, men 

det kan uansett ta tid å få dette avklart da det rører borti prinsipielle beslutninger. Det er 
allerede en pågående prosess på dette i Udir.  

 
Vedtak: 
 
Anne Røvik Hegdahl er foreløpig rådets kontaktperson for læreplanarbeidet. Hun deltar på første 
møte med koordinator 15. november 2018, og avklarer hvorvidt hun kan fortsette som 
kontaktperson før innkalling til neste rådsmøte. Dersom hun ikke kan være kontaktperson settes 
saken opp som sak på neste rådsmøte 

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 
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.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/vil-du-delta-i-lareplanarbeidet-pa-yrkesfag/
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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? 

  
Terje Mikkelsen innledet kort. Han og Runar Karlsen har diskutert saken i forkant og Runar har 
sendt et utkast til svar som ble vist til rådet. Terje mener spørsmålet til Justis- og 
beredskapsdepartementet ikke er godt da Lov om vaktvirksomhet omhandler all vaktvirksomhet, 
og da blir det irrelevant å dele opp vaktvirksomheten i enkeltelementer. 
 
Det er ikke mulig å tilrettelegge praksisen. Alternativet ville vært å lage simulerte 
arbeidsoppgaver og dette vil nok være for tid- og kostnadskrevende til at det vil være aktuelt for 
bedriftene. 
 
Fra diskusjonen i rådet:  
 

− Det kom spørsmål knyttet til ulike former for attest. Det er krav om tilfredsstillende og 
ikke plettfri vandel. For vaktvirksomhet hentes det inn uttømmende politiattest, mens det 
finnes et rundskriv som beskriver forholdene som det skal legges mest vekt på. 

− Fra lærersiden er det et poeng å unngå politiattest fordi det er vanskelig å få tak i. Det bør 
være en forenklet ordning for å hente inn politiattest. Det vil også kunne utelukke 
opplæring for en rekke elever. Eksempelvis elever uten oppholdstillatelse. Det må være 
løsninger for å gi elever opplæring i sikkerhet og beredskap. 
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− På den andre siden er det en utfordring hvis enkeltpersoner kan gå gjennom et helt 
opplæringsløp og deretter ikke få jobb fordi de ikke oppfyller vandelskravene. Det kan 
være en fordel å få avklart dette tidlig 

− Utkastet til svar er et godt utgangspunkt, men det må komme tydeligere frem at det er 
viktig at grensen for å hente inn politiattest senkes til (minst) 16 år.  

 
Forslag til vedtak: 
Gry Strand, Runar Karlsen og Terje Mikkelsen utarbeider et utkast til svar som behandles på 
neste rådsmøte. 

Sak 5.1.18 Eventuelt 

Sak 6.1.18 Forslag til saker på neste rådsmøte 
 

− Implementering av ny tilbudsstruktur 
− Hvordan følge opp beskrivelsene av det sentrale innholdet i lærefagene 
− Strukturen på Vg2 og Vg3 
− Svarbrev til Justis – og beredskapsdepartementet om behov for politiattest ved praksis i 

sikkerhetsfaget 
  
Neste ordinære rådsmøte er 6. desember 2018. Rådsmedlemmene oppfordres til å sende forslag 
til saker frem mot AU-møtet 21. november. 
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