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INNKALLING TIL RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR SALG, SERVICE OG 
REISELIV TORSDAG 16. JANUAR — MØTE 1/2020  
 
Sted: Eksternt møtelokale, Oslo (kommer) 
Rådsmøte kl. 10.00-16.00 
Lunsj: 12:00-12.45 
 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere  Kristine Hansen, Fagforbundet 

Merethe Sutton, Fellesforbundet 
Raymond Engelstad Jamaris, YS – Parat 
Ole Christian Foss, Handel og Kontor 
(vara) 
Terje Mikkelsen, Norsk 
Arbeidsmandsforbund 

Gry Strand, Spekter  
Anne Røvik Hegdahl, Virke 
Runar Karlsen, NHO Service og 
Handel 
Terje Tidemann, NHO Reiseliv  
 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Per Inge Bergan, Utdanningsforbundet  

Elisabeth Fauske, Skolenes Landsforbund 
Tove Karlsrud, KS  
Jan Tvedt, KS 

Sander Marken, Elevorganisasjonen 
 
 

 Forfall  Utdanningsdirektoratet 
 Maren Alexandra Gulliksrud, Handel og 

Kontor (i permisjon, vara innkalt) 
Frode Vikhals Fagermo, KS (vara kan 
ikke møte) 
Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet 
(vara kan ikke møte) 

Stine Viddal Øi 
Anja Aigeltinger  
Martin Bahner (sak 8) 
 

Dagsorden for møte i faglig råd for salg, service og reiseliv 1/2020 
 
Sak 1.1.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min) 
Sak 2.1.20 Valg av ny nestleder (15 min) 
Sak 3.1.20 Behandling av Vg1-læreplanen v/Anja og Stine (60 min) 
Sak 4.1.20 Fastsatt nytt navn på utdanningsprogrammet (20 min) 
Sak 5.1.20 Plan for den videre oppfølgingen av læreplanarbeidet v/Anja og Stine (30 
min) 
Sak 6.1.20 Møteplan 2020 v/Stine (15 min) 
Sak 7.1.20 Forslag om endring av yrkestittel i sikkerhetsfaget (30 min) 
Sak 8.1.20 Innspill til rapporten Fag- og svenneprøven - sluttvurdering det bør 
investeres i? (30 min) 
Sak 9.1.20 Temadiskusjon - innvandrerbakgrunn og læreplass v/Stine (30 min) 
Sak 10.1.20 Orienteringssaker v/Stine (30 min) 
Sak 11.1.20 Eventuelt 
Sak 12.1.20 Forslag til saker på neste rådsmøte 
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Sak 1.1.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min) 
Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av 
rådsmøtene. 
 
Vedlegg: Sak 1_Referat rådsmøte FRSSR_2019-09-12 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjent. 
 

Sak 2.1.20 Valg av ny nestleder (15 min) 
Martin Raaen Eidissen har byttet jobb i Fagforbundet, og kan derfor ikke fortsette som 
medlem og nestleder i rådet. I tråd med mandat og retningslinjer for samarbeid mellom 
faglige råd og Udir konstituerer rådet seg selv. 
 
Ved konstitueringen i rådsmøtet 24. oktober 2018 hadde rådet følgende 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. 

 
Arbeidsutvalget foreslår at rådet innstiller en ny nestleder fra arbeidstakersiden som 
overtar ledervervet fra 1. april 2020, mens Anne Røvik Hegdahl overtar nestledervervet. 
Alternativt kan rådet utsette bytte av leder- og nestledervervet til et senere tidspunkt. 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet innstiller ny nestleder.   

Sak 3.1.20 Behandling av Vg1-læreplanen v/Anja og Stine (60 min)  
Utdanningsdirektoratet ber rådet vurdere om det faglige innholdet i læreplanen legger et 
godt grunnlag for progresjon til Vg2 og Vg3 og om det gir et godt grunnlag for sentralt 
innhold i salgsfaget, reiselivsfaget, administrasjonsfaget og sikkerhetsfaget. 
 
Hovedgrep i etterkant av høring har vært å tydeliggjøre de ulike retningene Vg1 fører til, 
styrke sammenhengen mellom «om faget» og kompetansemål og styrke økonomi-
innhold og sikkerhetselementer. 
 
Vi ber rådet spesielt vurdere kompetansemål som handler om økonomi. 
Rådsmedlemmene deles inn i diskusjonsgrupper, før felles diskusjon i rådet. 
 
Se retningslinjer for utforming av læreplaner og vedlagt skrivehjelp til 
læreplangruppene.  
 
Vedlegg:  

− Sak 3_Utkast til læreplan i Vg1 sal service og reiseliv 
− Sak 3_Skrivehjelp til læreplangrupper på yrkesfag_september 2019 
− Sak 3_Sentralt innhold_salg, service og reiseliv 

Sak 4.1.20 Fastsatt nytt navn på utdanningsprogrammet (20 min) 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende navn på de fire nye 
utdanningsprogrammene i ny yrkesfaglig tilbudsstruktur, og dermed også navn på Vg1.  
 
Utdanningsprogram for  

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/3.-mandater/#3.2-mandat-for-faglige-rad
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/3.-mandater/#3.2-mandat-for-faglige-rad
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
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• håndverk, design og produktutvikling (arbeidstittelen var design og 
tradisjonshåndverk) 

• frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (arbeidstittelen var frisør, 
blomster- og interiørdesign) 

• informasjonsteknologi og medieproduksjon (arbeidstittelen var IKT og 
medieproduksjon) 

• salg, service og reiseliv (arbeidstittelen var salg, service og reiseliv) 
 
Rådet foreslo navnet Innovasjon og servicefag. Se vedlagt brev. 
 
Arbeidsutvalget åpner for drøfting i rådet knyttet til det fastsatte navnet på 
utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv.  
 
Vedlegg:  
 
− Sak 4_FRSSR sitt forslag til navn på det nye utdanningsprogrammet 
− Sak 4_Oppsummering høring av læreplan_Vg1 salg, service og reiseliv 

 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke.  

Sak 5.1.20 Plan for den videre oppfølgingen av læreplanarbeidet v/Anja og 
Stine (30 min) 
Orientering i møtet.  
 
Det vil komme endringer i tidsplanen for læreplanarbeidet som følge av møtet mellom 
LO, NHO og Kunnskapsdepartementet 19. desember 2019. Det avholdes et nytt møte 
fredag 10. januar 2020.  
  
Forslag til vedtak:  
Foreligger ikke. 

Sak 6.1.20 Møteplan 2020 v/Stine (15 min) 
Orientering i møtet. 

Sak 7.1.20 Forslag om endring av yrkestittel i sikkerhetsfaget (30 min) 
På læreplansamlingen 17-18. september 2019 kom læreplangruppen for Vg2 service og 
sikkerhet med et innspill om yrkestittelen vekter i sikkerhetsfaget. De mente at tittelen 
var problematisk, da den ikke synliggjør at en med fagbrev i sikkerhetsfaget har mer 
kompetanse i sikkerhetsfaget enn vekterkurs.  
  
De foreslo yrkestittelen: sikkerhetsmedarbeider. 
Et annet alternativ til yrkestittel er: fagbrev i sikkerhetsfaget. 
 
Terje Mikkelsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund har hatt følgende innspill:  
 

«I dag er det slik at vektere får fagbrev i sikkerhetsfaget, det er kun selve 
yrkestittelen som er vekter. Det mener jeg er dekkende og beskriver godt den 
kompetansen kandidaten innehar. 
  
Jeg mener det er viktig å beholde selve yrkestittelen vekter av to grunner, den 
ene er den rent historiske. Vektertittelen har flere hundre års tradisjon, og yrket 
slik det fremstår i dag har opprinnelse på midten av 1920 tallet. Dette mener jeg 
det er viktig å ivareta ved at det er en offisiell yrkesbetegnelse. 



   Side 4 av 6 

 

  
Den andre er at forskriften til lov om vaktvirksomhet i § 7 henviser til betegnelsen 
vekter når forskriften godkjenner at fagbrev som vekter oppfyller kravene til den 
lovpålagte grunnutdanningen. 
  
Dersom vi fjerner yrkesbetegnelsen vekter mister forskriften mening og må 
eventuelt endres dersom innholdet skal være det samme. 
  
Jeg ønsker derfor at rådet ikke foreslår noen endringer i yrkesbetegnelsen.» 

  
Andre rådsmedlemmer har støttet forslaget om endring i yrkesbetegnelsen.  
 
Arbeidsutvalget foreslår at rådet diskuterer behovet for å endre yrkestittelen til «fagbrev 
i sikkerhetsfaget». 
 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke.  

Sak 8.1.20 Innspill til rapporten Fag- og svenneprøven - sluttvurdering det bør 
investeres i? (30 min) 
Fag og svenneprøven «Sluttvurdering det bør investeres i»? Er tittelen på en rapport 
utarbeidet av faglig råd elektro i samarbeid med faglig råd teknikk og industriell 
produksjon og faglig råd for bygg- og anleggsteknikk. Rapporten tar for seg ulike 
problemstillinger knyttet til fag- og svenneprøven og forslag til endringer i regelverket. 
  
SRY har behandlet rapporten og anbefaler at den oversendes til de øvrige faglige rådene 
for behandling og at det utarbeides en oppsummering av tilbakemelding fra alle de 
faglige rådene. 
  
Vedlagt finner dere oppdraget sammen med rapporten. 
  
Frist for tilbakemelding var 5. desember 2019. Arbeidsutvalget har meldt fra om behov 
for en utsettelse. 
 
Anne orienterer kort i møtet. 
 
Diskusjon i grupper før felles diskusjon i rådet.  
 
Vedlegg:   

− Sak 8_Fagprøvegruppas sluttrapport FREL 
− Sak 8_Oppdrag til faglige råd - Sluttvurdering det bør investeres i  

 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget utarbeider et svar basert på innspill i rådsmøtet.  
 

Sak 9.1.20 Temadiskusjon - innvandrerbakgrunn og læreplass v/Stine (30 min) 
 
Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på sammenhengen mellom 
innvandrerbakgrunn og søkernes sjanse for å få læreplass. 5. desember 2019 publiserte 
vi notatet Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få 
læreplass?.   
  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/


   Side 5 av 6 

 

Vi ønsker å utfordre dere til å ta diskusjonen videre i egne fagmiljøer, og til å komme 
med forslag til hva som kan gjøres videre.  
  
Arbeidsutvalget ber rådet komme med innspill.  
 
Vedlegg: Sak 9_ Til faglige råd – om innvandrerbakgrunn og læreplass 
 
Forslag til vedtak:  
Foreligger ikke. 
 

Sak 10.1.20 Orienteringssaker v/Stine (30 min) 
• Brev og innspill til Udir fra rådet 

o Høringsinnspill til Vg1-læreplanen 
o Innstilling av medlem og varamedlemmer til klagenemnd i kontor- og 

administrasjonsfaget 
«Faglig råd for salg, service og reiseliv innstiller Camilla Hildrum som medlem, og 
Tone Høvik og Merethe Sutton som varamedlemmer til klagenemnda i kontor- og 
administrasjonsfaget.» Behandlet per e-post i rådet, og sendt Udir 3. desember 

o Innstilling av varamedlemmer til klagenemnd i salgsfaget 
«Faglig råd for salg, service og reiseliv innstiller Lisbeth Aanensen Eriksen og 
Merethe Sutton som varaer i klagenemnda for salgsfaget.» Behandlet per e-post i 
rådet, og sendt Udir 3. desember. 

o Kryssløp til Vg2 byggdrifterfaget og Vg2 informasjonsteknologi 
Se vedlagte bestilling. Arbeidsutvalget utarbeidet følgende innspill som ble sendt 
Udir 3. desember: «Vg1 salg, service og reiseliv gir etter arbeidsutvalgets 
vurdering ikke et naturlig grunnlag for et kryssløp til Vg2 byggdrifterfaget. Det kan 
være aktuelt med et kryssløp til Vg2 informasjonsteknologi, men dette krever 
nærmere vurderinger.» Det kom ingen innspill fra rådet. 

• Fastsatte navn på nye utdanningsprogram  
Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende navn på de fire nye 
utdanningsprogrammene i ny yrkesfaglig tilbudsstruktur, og dermed også navn på Vg1.  
Utdanningsprogram for  

o håndverk, design og produktutvikling (arbeidstittelen var design og 
tradisjonshåndverk) 

o frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (arbeidstittelen var frisør, 
blomster- og interiørdesign) 

o informasjonsteknologi og medieproduksjon (arbeidstittelen var IKT og 
medieproduksjon) 

o salg, service og reiseliv (arbeidstittelen var salg, service og reiseliv) 
 

• Arbeidsgruppe for bedriftsintern opplæring v/Anne 
• Forankring og forberedelse av saker v/Anne 
• Hovedinnstilling fra Liedutvalget 

Tirsdag 17. desember 2019 overleverte Liedutvalget NOU 2019: 25 Med rett til å mestre til 
kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Dere finner utredningen her.  

• Opplæringslovutvalget 
• Opplæringslovutvalget overleverte i dag sin utredning til kunnskaps- og 

integreringsminister Jan Tore Sanner. Les utredningen her.  
• Høring – nye læreplaner på studieforberedende 

Sekretariatet vil med dette informere de faglige rådene om at nye læreplaner på 
studieforberedende utdanningsprogram er sendt på høring. Det forventes ikke at de 
faglige rådene avgir høringssvar til disse læreplanene. Frist for å svare på høringen er 25. 
februar 2020. 
 
Vi fornyer læreplanene i programfagene på studieforberedende i to puljer. Nå sender vi 
læreplanene i pulje 1 på høring, som gjelder fagene som skal være klare til skolestart i 
august 2020. Les læreplanutkastene og svar på høringen her. Etter dette leser og 

https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/80743d48-9c5c-4edb-9996-49715e9c6616?disableTutorialOverlay=True
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-25/id2682947/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing--nye-lareplaner-pa-studieforberedende--fag-elevene-velger-pa-vg1/


   Side 6 av 6 

 

behandler vi innspillene. Vi fastsetter læreplanene våren 2020. Les mer om arbeidet med 
nye læreplaner. 

• Godkjente lærebedrifter 
Statistikk over godkjente lærebedrifter ble publisert 21. november på 
www.udir.no/statistikk. 

• Nyhetsbrev fra NOKUT 
Se vedlagt nyhetsbrev fra NOKUT om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 
yrkesopplæring. Ingen av lærefagene i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv 
inngår i ordningen i dag.  

• Ny digital læreplanvisning 
De nye læreplanene kommer på udir.no i en digital visning, hvor en kan velge å vise 
integrert støtte. Den digitale visningen skal gi støtte til å se sammenhenger i læreplanen 
og mellom fag, jobbe med progresjon og knytte opplæringen til overordnet del.  
 
Visningen blir utviklet i samarbeid med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere. 
Se demonstrasjon av den nye læreplanvisningen her. 

 
Vedlegg: Sak 10_Nyhetsbrev fra NOKUT 
 
Forslag til vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering. 

Sak 11.1.20 Eventuelt 

Sak 12.1.20 Forslag til saker på neste rådsmøte 
- Behandling av Vg2- og Vg3-læreplaner 
- Liedutvalgets sluttrapport  

 
Arbeidsutvalget oppfordrer rådsmedlemmene til å sende fagansvarlig innspill til saker 
frem til neste AU-møte. 
 
Forslag til vedtak:  
Arbeidsutvalget vurderer sakene for kommende rådsmøter. 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/godkjente-larebedrifter2/godkjente-larebedrifter1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/skisser-til-ny-digital-lareplanvisning/
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