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OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FAGBREV PÅ 

JOBB – NY HØRING 

 

Det vises til høringsbrev av 05.10.2017 fra Kunnskapsdepartementet med revidert forslag om 

innføring av fagbrev på jobb. 

 

Kunnskapsdepartementet sendte den 04.04.2017 på høring et notat med forslag om innføring av 

fagbrev på jobb, en mulighet til å gå opp til fagbrev etter en kombinasjon av opplæring og 

veiledet praksis fra en bedrift uten å ha vært lærling. Oslo avga høringsuttalelse 22.05.2017. 

 

På grunnlag av høringsuttalelsene har departementet utarbeidet nytt forslag til lovtekst. Dette 

avviker såpass fra det opprinnelige forslaget at departementet har funnet det hensiktsmessig 

med en ny begrenset høring. 

 

Det nye høringsforslaget fra Kunnskapsdepartementet tar på de fleste områder hensyn til 

innspillene fra Oslo kommune i forrige høringsrunde.  

 

Imidlertid ser Kunnskapsdepartementet helt bort fra at den nye ordningen – kalt 

arbeidsplassordningen – vil påføre fylkeskommunene vesentlige merkostnader.  

 

Ordningen bygger på at kandidatene skal realkompetansevurderes og at det deretter skal 

utarbeides individuelle opplæringsplaner for hver enkelt. Opplæringsplanen blir deretter 

utgangspunkt for fordeling av opplæringsansvar mellom fylkeskommunen og bedriften. Det 

samme gjelder fordeling av tilskuddet mellom fylke og bedrift. Dette vil kreve saksbehandling, 

dialog og drøfting med bedriften for hver eneste kandidat.  

 

Dessuten skal arbeidslivsordningen presenteres og forklares for lærebedriftene. De skal 

forholde seg til en ordning som kommer i tillegg til, og ligner en hel del på, ordninger som 

finnes fra før. Oslo kommune mener det vil kreve vesentlig innsats overfor bedriftene til å 

forklare og veilede om bruk av ordningen.  

 

I praksis vil arbeid med å implementere arbeidslivsordningen gå på bekostning av arbeidet med 

å skaffe læreplasser og samarbeide med bedriftene for at flere lærlinger skal fullføre og bestå.  
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Oslo kommune forutsetter derfor at merarbeidet kompenseres med økte statlige overføringer.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Tellevik Dahl 

byråd for oppvekst og kunnskap 

 

  

  

Godkjent elektronisk 
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