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FAGBREV PÅ JOBB - NY HØRING 

Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Vi har forstått at Fagbrev på jobb blir definert til å være en opplæringsordning i bedrift, og 
hvor det inngås opplæringskontrakt, arbeidsavtale og utbetaling tilskudd til opplæringen. 
Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring 
og har praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de da kan gå 
opp til fagprøve. Vi forstår også at de skal dokumentere sin praksis på lik linje med 
praksiskandidater. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har følgende høringssvar: 

- Den nye ordningen vil medføre ekstra arbeid for fylkeskommunene ved godkjenning 

av nye lærebedrifter, godkjenning av opplæringskontrakter og utbetaling av tilskudd. 

- Kravet om personlig opplæringsplan vil være ressurskrevende og påføre 

fylkeskommunen vesentlig større arbeidsmengde og økte kostnader ved 

realkompetansevurdering, praksisvurdering og forslag til opplæringsplan for 

resterende kompetansemål.  

- Den nye ordningen vil medføre økte kostnader for fylkeskommunene ved både økt 

arbeidsmengde og utbetaling av tilskudd. 

- Vi opplever det som positivt av flere voksne kan få formalisert praksis og erfaring fra 

arbeidslivet ved å avlegge og bestå fag- og svenneprøve.  

- Vi sier oss enig at det samlede kravet til praksis og opplæring for fag- og 

svenneprøve skal ta utgangspunkt i lærefagets lengde. Det må minimum gjenstå ett 

år som læretid for at ordningen skal kunne benyttes. 

- Vi stiller spørsmål om det stilles krav til alder for å inngå denne type 

opplæringskontrakt? Vi antar at personer i målgruppen allerede har relevant praksis 

og slik vært i arbeidslivet over en kortere/lengre periode.  

- Vi opplever det som positivt at ordningen vil medvirke til å dekke arbeidslivets 

arbeidskraftsbehov og flere arbeidstakere kan formalisere sin praksis med fag- og 

svennebrev. 
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- Vi opplever det også som positivt at ordningen med arbeidsplasskandidat skal være 

generell og kunne benyttes i alle fag, under forutsetning av at den tas i bruk der det 

er behov for det og bedrift og kandidat er enige om bruk av ordningen.   

- Det kan bli utfordrende for bedriftene å forholde seg til mange lignende ordninger: 

o Praksiskandidat 

o Praksisbrevkandidat 

o Arbeidsplasskandidat 

o Lærekandidat  

o Lærling  

Det blir krevende å kommunisere ut disse ordningene til bedriftene og vise hvilke 

ulike målgrupper de skal omfatte. 

 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ove Austmo 
Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring 
 Marit Størvold Damås 
 Fagleder formidling og veiledning 
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