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Til medlemmer og varamedlemmer faglig råd service og samferdsel

Innkalling til rådsmøte torsdag 11.juni - møte 3/2015,
Møterom 10, 1.etg, Udir
Møtestart: kl. 10:00
Møteslutt: kl. 15.00

Deltakere

Fra arbeidstakersiden
Cecilie Fragaat Ødegård, Handel og
Kontor
Håvard Galtestad, YS
Ulf-Terje N. Eliassen, Norsk
Arbeidsmandsforbund
Jan Sivertsen, NTF

Fra arbeidsgiversiden
Jan Tore Harlyng, KS
Anne Røvik Hegdahl, Virke
Terje Sundfjord, NHO Transport
Svein Arne Bergh, Spekter
Runar Karlsen, NHO Service

Fra skoleverket/skoleeier
Svein-Willy Albertsen,
Utdanningsforbundet
Per Ove Grannes,
Utdanningsforbundet
Jørund Bjølverud, Skolenes
landsforbund

Andre organisasjoner
Jan Tvedt, KS
Joakim Marthinsen,
Elevorganisasjonen

Meldt forfall
Karin Lund, Fagforbundet

Utdanningsdirektoratet
Mari Bakke Ingebrigtsen

Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 3/2015
Sak 19.3.15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder
Sak 20.3.15 Konstituere nytt AU-medlem
Sak 21.3.15 Arbeid med utviklingsredegjørelsen/tilbudsstrukturen
Sak 22.3.15 Forskningsrapport:
«Yrkesutdanninger med svak forankring på arbeidsmarkedet», NIFU/Fafo
Sak 23.3.15 Høring om offentlig anskaffelse
Sak 24.3.15 Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for
praksiskandidater
Sak 25.3.15 Orienteringssaker
Sak 26.3.15 Eventuelt

Sak 19.3.15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes
Sak 20.3.15 Konstituere nytt AU-medlem
Ellinor Tande har informert Utdanningsdirektoratet om at hun ønsker å trekke seg
som medlem av rådet. Hennes vara, Svein Willy Albertsen har takket ja til å være
fast medlem i inneværende periode, og Tande har takket ja til å være vara ut
perioden.
Arbeidsutvalget har fått tilbakemelding fra Ellinor Tande om at hun foreslår at Svein
Willy trer inn i AU. Forslaget støttes av AU og AU støtter også tradisjonen om at
Utdanningsforbundet er representert i AU.
Forslag til vedtak:
Faglig råd konstituerer Svein-Willy Albertsen til arbeidsutvalget.
Sak 21.3.15 Arbeid med utviklingsredegjørelsen/tilbudsstrukturen


Arbeidsgruppene i rådet rapporterer med arbeidet så langt (referater vedlagt)



Kort orientering fra startkonferanse for arbeid med tilbudsstrukturen 26.mai på
Kuben yrkesarena. Fire medlemmer fra FRSS deltok på konferansen.



Rådssekretæren orienterer om status for de yrkesfaglige utvalgene direktoratet
oppnevner.

Sakspapirer:
- Referater fra arbeidsgruppene i rådet
Forslag til vedtak:
Foreligger ikke
Sak 22.3.15 Forskningsrapport: «Yrkesutdanninger med svak forankring på
arbeidsmarkedet», NIFU/Fafo
NIFU/Fafo publiserte rapport 26.mai. Lenke:
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Yrkesutdanninger-med-svakforankring/
Rådssekretæren vil gi en kort redegjørelse av rapporten.
I del to av oppdraget til NIFU/Fafo skal de gjøre en dybdeanalyse og se nærmere på et
begrenset antall fag. Faglig råd inviteres til å spille inn spørsmål og kunnskapshull som
kan være tema for denne forskningen.
Forslag til vedtak:
Basert på diskusjonen i møtet gir faglig råd innspill.
Sak 23.3.15 Høring om offentlig anskaffelse
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i lov om offentlige
anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye
anskaffelsesdirektiver.
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-anskaffelser/id2401043/
Sekretariatet gjør oppmerksom på at høringen omhandler forslag til lælingklausul.
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I høringsnotat 2 punkt 2.6.3 foreslår departementet å videreføre bestemmelsen om
lælingklausul men i en endret form. Det vises videre til omtale av dette i høringsnotat 1 til
anskaffelsesloven punkt 3.5.
Vedlagt er et covernotat på saken (utarbeidet til SRY).
Høringsfristen er satt til 17.06.2015.
Forslag til vedtak:
Basert på diskusjonen avgir faglig råd høringsuttalelse knyttet til ny § 6 a i lov om offentlige
anskaffelser.
Sak 24.3.15 Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for
praksiskandidater
I samsvar med §3-5 i opplæringsloven er det anledning til å ta fag/svenneprøve på
bakgrunn av praksis. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksisen. På bakgrunn av
en sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget mener SRY
at det kan være behov for en presisering og gjennomgang av godkjenning av praksis. SRY
anbefalte derfor i møte 6. desember 2012 Utdanningsdirektoratet å sette i gang arbeid
med retningslinjer for nasjonal standard for godkjenning av praksis. Direktoratet satte i
gang et arbeid i samsvar med vedtaket.
I brev datert 25.02.2014 ble de faglige rådene spurt om fylkeskommunenes
godkjenningsprosedyrer, om det er ulike krav til dokumentasjon fra fylke til fylke, og om
rådet hadde forslag til tiltak for at godkjenningene blir mer enhetlige. Samtlige ni faglige
råd besvarte henvendelsen. Svarene dokumenterte ikke vesentlige forskjeller i
saksbehandlingen mellom fylkeskommunene. Likevel ble det gitt uttrykk for at man ønsket
felles retningslinjer for behandling av denne type saker. Direktoratet fortsatte derfor sitt
arbeid, og la fram en ny sak for SRY i møte 18.6.2014: Sak 10-04-14 Nasjonal
informasjon om dokumentasjon av praksis for praksiskandidater. SRY ble bedt om å
foreslå representanter til en referansegruppe for arbeidet.
Følgende ble foreslått:
Eli Sogn Iversen
Kristine Hansen

SRY, prosjektleder Bli helsefagarbeider
SRY, rådgiver i Fagforbundet

I tillegg ble det oppnevnt fire representanter fra fylkenes opplæringsregioner. Direktoratet
har i samarbeid med referansegruppa utarbeidet vedlagte forslag til retningslinjer.
Forslaget følger vedlagt.

Direktoratet ber de faglige rådene kommentere utkastet i følgende punkter:







om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller deltidsarbeid skal likestilles med heltid,
og i hvilket omfang.
om det skal kunne gis dobbel godskriving.
om praksis som selvstendig næringsdrivende skal kunne godkjennes, og hvilke
dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles.
om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular for dokumentasjon av praksis.
synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i retningslinjene.
andre tilbakemeldinger

Direktoratet ber om at tilbakemelding gis innen 15. juni 2015.
Sakspapirer:
- Forslag til retningslinjer (d.20.5.2015)
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-

Generelle retningslinjer til veiledning for vurdering av praksis (d. 1992)
Covernotat – oppdrag til faglige råd og SRY

Forslag til vedtak:
Faglig råd støtter det fremlagte forslaget til retningslinjer. Rådet gir innspill til punktene over i
henhold til diskusjonen i rådsmøtet.
Sak 25.3.15 Orienteringssaker:
Status i rådets sak om tverrfaglig eksamen på vg1
Status forsøk IKT Akershus Fylkeskommune/Bleiker
Nye resultater fra Lærlingundersøkelsen
Udir har nå publisert resultater fra Lærlingundersøkelsen i Skoleporten for første gang.
Resultatene finner dere her:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&under
omrade=54&skoletype=6&skoletypemenuid=2
Lærlingundersøkelsen inneholder også spørsmål om i hvilken grad skolen var en god
forberedelse til læretiden. Disse resultatene er fordelt etter hvilke skoler lærlingene gikk
på før de ble lærlinger, og resultatene finner dere her:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&under
omrade=56&skoletype=1&skoletypemenuid=1
Mer informasjon om Lærlingundersøkelsen finner dere på udir.no:
http://www.udir.no/Laringsmiljo/larling-larebedriftundersokelse/
Nye indikatorer om fag- og yrkesopplæring, gjennomføring av læretiden og
sysselsetting av fagarbeidere
I dag har Utdanningsdirektoratet publisert to nye indikatorer om fag- og yrkesopplæring,
gjennomføring av læretiden og sysselsetting av fagarbeidere. Gjennomføring av læretiden
viser gjennomføringen for de som begynner i lære fordelt på årskull.
 Gjennomføring av læretiden finner du her.
Sysselsetting av fagutdannede viser andel av nyutdannede fagarbeidere som er hhv i
arbeid, i utdanning eller utenfor arbeid og utdanning. Disse indikatorene er også fordelt på
årskull.
 Sysselsetting av fagutdannede finner du her.
Ovennevnte indikatorer kan være til god hjelp for de faglige rådene i arbeidet med årets
utviklingsredegjørelse.
Møter i faglig råd høsten 2015
1.oktober
Ordinært rådsmøte
29.oktober
Forslag: halv dag rådsmøte, halv dag møter i arbeidsgruppene
2.desember
Ordinært rådsmøte (NB - foreslås flyttet fra 27.november til
2.desember)
Oppdatert flytskjema v/rådssekretær
Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering
Sak 26.3.15 Eventuelt
NB! Liste over pågående høringer AU har valgt å ikke ta med
- Gitarmakerfaget som nytt lærefag
- Avvikling av matematikkfaget 2T i videregående opplæring
4

