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Høring - Forskrift om klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk 
fagopplæring - klagenemnd 
Departementet har sendt ut forslag til forskriftsbestemmelse om klage på vedtak om godkjenning 

av utenlandsk på høring. Av høringen framgår følgende: «Departementet foreslår at nemnda ikke 

skal ha mindre enn 3 medlemmer. For å sikre kompetanse i nemda om forvaltningslovens 

bestemmelser foreslår departementet at nemndas leder skal tilfredsstille kravene til lagdommere 

etter domstolloven. Det vil si at nemndas leder må ha fylt 25 år og ha juridisk embetseksamen 

eller mastergrad i rettsvitenskap. I tillegg må vedkommende være vederheftig» 

 

Det står ikke noe om nemnda skal være partssammensatt, eller hvem som skal foreslå 
medlemmer. Høringsfrist er 20.05.2017. Rådet behandlet saken i møte torsdag 06.04.2017, og gjorde følgende vedtak: 

 

Vedtak: 

1. I høringen foreslår Kunnskapsdepartementet at nemndas leder skal tilfredsstille kravene til 

lagdommere etter domstolloven. Argumentasjonen er å sikre at avgjørelser skjer i henhold 

til forvaltningsloven. 

2. Faglig råd for elektrofag mener at denne type nasjonale klagenemnder bør være 

partssammensatt. Den bør bestå av og ledes av personer med kompetanse på 

fagopplæring, og representere hovedorganisasjoner med medlemmer og fagkompetanse 

innen fag hvor nemnda skal uttale seg, jf krav som stilles til nasjonale klagenemnder for 

fagprøver.  

3. Rådet mener det hverken er behov for juridisk embetseksamen eller mastergrad i 

rettsvitenskap for å ivareta denne oppgaven. Nemndsmedlemmene bør få en 

grunnleggende opplæring i forvaltningsloven, mens juridisk spesialkompetanse på 

området bør ligge i sekretariatet. Rådet mener derfor at det ikke skal kreves særskilt 

juridisk kompetanse av medlemmer i klagenemndene. 

4. Norsk fagutdanning bygger på trepartssamarbeidet. Nemdene skal behandle klager på 

vurdering om utenlandsk utdanning kan sidestilles med norsk fagbrev. Rådet mener derfor 

at nemnda bør være partssammensatt, og at det må forskriftsfestes at partene i 

arbeidslivet (eks SRY) skal foreslå fagpersoner til klagenemnda. 

5. Rådet viser til at det er oppnevnt nasjonale klagenemder for hvert enkelt lærefag. Det 

burde vært vurdert om disse kunne ivaretatt oppgaven som klageorgan, evt at de gis en 

forskriftsfestet rådgiverrolle overfor nemnda. 

 

Rådet ber departementet ta hensyn til synspunktene i videre arbeid med saken. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Svein Harald Larsen Are Solli 

leder nestleder 
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