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Høringssvar fra KS om Fagbrev på jobb 
Viser til høringsbrev av 5.10.17 ang forslag til revidert tekst i Opplæringsloven om Fagbrev på jobb. Saken 

var også på høring tidligere i år, og KS legger i all hovedsak høringssvar av 5.mai til grunn fortsatt.  

 

I høringssvaret fra KS datert 5.mai i år understreket vi betydningen av en varig og fleksibel ordning for 

kvalifisering av voksne medarbeidere til fagbrev i tråd med kommunesektorens behov. KS ga i 

høringssvaret i all hovedsak støtte til ordningen slik den ble skissert i høringsnotatet. Vi støtter i all 

hovedsak hovedinnretningen på revidert forslag, men med følgende kommentarer vi mener er 

avgjørende for å få en vellykket ordning.  

 

KS mener Fagbrev på jobb skal være en ordning for å kvalifisere medarbeidere til fagbrev, og støtter 

departementet i at målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende, med 

en viss praksis fra lærefaget, og med behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til 

fagprøve. KS deler departementets vurdering om at kandidatene til kvalifisering gjennom ordningen 

Fagbrev på jobb da vil være i et ansettelsesforhold og ikke ha behov for oppsigelsesvern slik lærlinger, 

lærekandidater og praksiskandidater har etter opplæringsloven.  

 

KS viser for øvrig til sitt høringsbrev av 11.05.17. Vi understreker at ordningen vil medføre kostnader for 

fylkeskommunene, men også for arbeidsgivere og det vil kreve innsats fra den enkelte medarbeider.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lasse Hansen  

         Tor Arne Gangsø  
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