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Fagbrev på jobb - ny høring 

 
Telemark fylkeskommune viser til høringssvar Fagbrev på jobb høring 1, av 18.05.2017, og holder fast 

ved tidligere høringssvar der vi anbefaler at det ikke opprettes en opplæringsordning om fagbrev på 

jobb. Vi mener muligheter for å nå frem til fag-/svennebrev er godt ivaretatt i eksiterende ordninger. 
 
Telemark fylkeskommune kom i forrige høring med noen kriterier/retningslinjer som vi anbefalte 

dersom ordningen skulle bli innført, vi har nå følgende kommentarer: 

 

Telemark fylkeskommune støtter: 
 

- dersom ordningen innføres bør dette være en ordning som omfatter alle fag. 

- kravet om at opplæringen skal skje i godkjente lærebedrifter. 

- at det skal være tilskudd for å gi opplæring, og at det er basistilskudd 2 som bør gjelde, da dette 

er kandidater som ikke har ungdomsrett. 

- at det bør settes krav til ett års relevant praksis i faget tilsvarende 100% stilling, og at de må være 

i et ansettelsesforhold. Når det gjelder stillingsbrøk mener vi som nevnt i forrige høring at ved 

lavere stillingsprosent enn 100% må det være en utvidelse av opplæringstid for å kompensere for 

lavere stillingsbrøk, og at stillingsprosenten i opplæringstiden er på minimum 80% for at 

opplæringen skal bli læringsintensiv. Minimumstid for en slik kontrakt bør ikke være under 1 år. 

- forslaget om at det skal gjøres en vurdering og utarbeides en opplæringsplan ved 

kontraktsinngåelse. Vi gjør oppmerksom på at det er lærebedriftens ansvar å vurdere kandidatens 

kompetanse og utarbeide en opplæringsplan i henhold til i §4-4 i opplæringslova. 

 - plasseringen av ordningen legges inn under kapittel 4 i opplæringslova. 

- departementets anbefaling om at arbeidskandidatene skal opp til en Vg3 eksamen før fag-

/svenneprøve. 

- departementets syn på arbeidsplasskandidatens stillingsvern i lovverket.  

/Inntak 
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Telemark fylkeskommune støtter ikke: 

– forslaget om at det ikke bør stilles krav til fellesfag, fordi fellesfagene vil ha en betydning 

fremover for arbeidsintegrering og status på ervervet kompetanse.  

- departementets oppfatning til at dette ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser 

av betydning. Denne ordningen vil kunne føre til økt volum på kandidater som skal ha opplæring 

og gå opp til fag-/svenneprøve, og flere vil bli realkompetansevurdert. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ellen Beate Kristiansen 

   
Ellen.Beate.Kristiansen@t-fk.no 

+47 35 91 72 34 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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