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Svar på høring - Fagbrev på jobb

Vi viser til høringsbrev av 04.04.2017 om Fagbrev på jobb. 
Kompetanse Norge støtter forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og 
den vidaregåande opplæringa slik at det kan etableres en tredje vei til fagbrev for voksne. 

Vedr. departementets forslag om ordningen bør gjelde alle fag i kap. 5.1
Departementets oppfatning er at det ikke er gitt at en slik ordning bør gjelde for alle fag. 

Kompetanse Norge støtter forslaget om at ordningen lovfestes, og at hvilke fag den skal gjelde 
for fastsettes i forskrift etter råd fra de faglige rådene.

Vedr. departementets forslag om krav til beregning av allsidig praksis i kap. 5.2
Når det gjelder krav til relevant praksis før det tegnes kontrakt, støtter Kompetanse Norge 
forslaget om at kandidatene må være i arbeid og ha praksis tilsvarende minst 1 år i full stilling 
før det tegnes kontrakt om opplæring.

Med hensyn til krav til praksis i praksisperioden støtter Kompetanse Norge forslaget om at 
kontraktstiden fastsettes på bakgrunn av den enkeltes realkompetanse, men med minimum ett 
års kontraktstid. For at kandidaten skal kunne få tilstrekkelig veiledning og praksis, bør det 
stilles krav til minimum 50 prosent stilling i hele kontraktsperioden.

Når det gjelder spørsmål om personlig opplæringsplan med krav til opplæring og veiledning i 
praksisperioden, støtter Kompetanse Norge forslaget om at det kandidatene skal ha en 
personlig opplæringsplan som foreslått av departementet.

Vedr. departementets forslag om vurdering av oppnådd kompetanse i kap. 5.3
Departementet legger til grunn at kandidatene skal erverve likeverdig kompetanse som 
kandidater som følger de eksisterende veiene til fag- eller svenneprøven. Den avsluttende 
vurdering skjer med ordinær fag- eller svenneprøve.

Med hensyn til spørsmål om fellesfag støtter Kompetanse Norge departementets begrunnelse 
og forslaget om at det ikke stilles krav til fullført og bestått fellesfag for kandidatene i denne 
ordningen.

Departementet mener det kan være hensiktsmessig med opplæring i grunnleggende 
ferdigheter knyttet til arbeidssituasjonen og ber om uttalelse om dette.

Kompetanse Norge mener at det bør være krav om opplæring i grunnleggende ferdigheter 
knyttet til faget og arbeidssituasjonen for de som trenger det. Det innebærer at 
realkompetansevurdering/kartlegging i forkant av opplæringen også må avdekke 
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opplæringsbehov innen de grunnleggende ferdighetene. Læringsmålene for grunnleggende 
ferdigheter som er utviklet av Kompetanse Norge kan benyttes til kartlegging, som læreplan 
og for vurdering. Profiler for basisferdigheter på jobben som er utviklet av Kompetanse Norge, 
kan også være et nyttig verktøy i opplæringen.

Kompetanse Norge mener at kandidatene i den nye ordningen ikke skal gjennomføre sentralt 
gitt skriftlig eksamen, men at kandidatene vurderes i målene gjennom systematisk 
underveisvurdering foretatt og dokumentert av kvalifisert instruktør/veileder eller faglærer.

Kompetanse Norge mener de faglige rådenes vurdering bør legges til grunn for om det skal 
være samme krav til egne eksamener for kandidatene som følger den nye modellen.

Vedr. departementets forslag tilskudd i kap. 5.4
Etter departementets oppfatning er det riktig at bedriften får tilskudd til den opplæringen den 
gir.

Kompetanse Norge støtter forslaget om at bedriftene får tilskudd som tar utgangspunkt i 
Basistilskudd II. Det bør vurderes nærmere om størrelsen på tilskuddet skal økes.

Vedr. departementets forslag til ny lovtekst i kap. 7
Departementet foreslår ny lovtekst slik at ny § 3-5 Fag- og sveineprøve utan læreforhold.

Kompetanse Norge støtter forslaget til ny lovtekst § 3-5. 
Da «Fagbrev på jobb» er en opplæringsordning, er vi imidlertid usikre på om lovformuleringen 
bør legges inn under en paragraf som i utgangspunktet gjelder for privatister med Fag- og 
sveineprøve utan læreforhold og skole.

Vedr. navn på ordningen kap. 8
Departementet ber om forslag til nytt navn på ordningen

Kompetanse Norge har forståelse for at ordningen bør få et kort navn, samtidig opplever vi 
navnet Fagbrev på jobb som dekkende.

Med vennlig hilsen

Gina Lund Margrethe Marstrøm Svensrud
direktør seksjonsleder
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