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ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN PRAKSISBREVORDNINGEN OG 
GODKJENNING AV UTENLANDSK FAGOPPLÆRING - HØRINGSUTTALELSE 

  
1. Fag- og yrkesopplæring er en kompleks utdanningsvei som krever stor grad av 

fleksibilitet, både fordi det favner mange ulike fagområder og fordi det skal gis 
opplæring til en rekke ulike mennesker.  

 
Arbeids- og næringslivet har press på seg for å ta inn ulike grupper/personer til en 
rekke ulike opplærings-/praksisordninger. Det er likevel et metningspunkt for hvor 
mange lærlinger/kandidater den enkelte bedrift har kapasitet til å kunne håndtere 
samtidig.  
 
Forskjellen på inntak til skole og inntak til bedrift, er at fylkeskommunen som skoleeier i 
stor grad dimensjonerer etter arbeids- og næringslivets behov, mens bedriftene på sin 
side står fritt i forhold til hvor mange og hvem de tar inn. Å fremskaffe et tilstrekkelig 
antall læreplasser årlig er en faktor som fylkeskommunen har liten kontroll på.  
 
Rogaland fylkeskommune støtter likevel det foreliggende forslaget om å innføre en plikt 
for fylkeskommunen til å tilby praksisbrevordning som et supplement til yrkesfaglig 
videregående opplæring. Fylkeskommunen legger til grunn at det er fylkeskommunen 
selv som tar stilling til hvilket omfang og hvilke programområder det skal tilbys i og at 
ordningen ikke skal være søkbar.  

 
2. Med Norges tilpasning til et indre arbeidsmarked gjennom EØS-avtalen, har utenlandsk  

arbeidskraft fra EU-området fått friere og enklere tilgang til arbeid i Norge.  En nasjonal 
ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring vil derfor, slik Rogaland fylkes-
kommune vurderer det, bidra til bedre utnyttelse av den samlede kompetansen i 
arbeidsstyrken.  Fylkeskommunen støtter derfor forslaget om å gi NOKUT det operative 
ansvaret for en godkjenningsordning av utenlandsk fagopplæring.  NOKUT skal ha et 
tett samarbeid med de faglige rådene. 

 
 
Med hilsen 
Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering 
 
Gudveig Salte 
seniorrådgiver 
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