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Endring i opplæringsloven - praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk
fagopplæring

Vi viser til brev av 13.10.2015 om endring i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og
god kjenn ingsordni ng for uten la ndsk fago pplæring

lnnføring av praksisbrevordning i alle fylker
I høringen foreslås det en endring i opplæringsloven som fører til at alle fylkeskommuner skal gi

tilbud om opplæring til praksisbrev innen minst ett fag. Endringsforslaget bygger blant annet på

erfaringer med et forsøk med praksisbrev som et tiltak mot frafall i perioden 2008 til 2011. NIFUs

evaluering konkluderte med at forsøket hadde bidratt til et langt lavere frafall og til en bedre
gjennomføring av yrkesutdanning for de som deltok, enn det man ville ha forventet dersom de hadde
fulgt ordinæ rt løp i videregående opplæring.

Departementet foreslår at praksisbrevet skal være et avsluttende fagnivå. Det skal være et mål at
praksisbrevkandidatene etter fullført opplæring skal ha en kompetanse som arbeidslivet har behov
for. Spekter mener at dette er avgjørende hvis man skal lykkes med å etablere en praksisbrevordning
i alle fylker.

Når det gjelder hvilke fagområder det er aktuelt å tilby og hvilket innhold utdanningen bør ha, er det
etter Spekters mening viktig at det er forankret i det lokale arbeidslivs behov. Det vil være en dårlig
løsning å <lure> ungdom inn i en utdanning som ikke gir jobbmuligheter. For enkelte yrker er det
f. eks. krav om autorisasjon. Det er viktig at det tas med i vurderingen om hvilke fagområder man

ønsker å utvikle en praksisbrevordning i.

Godkjen ni ngsord n i ng for utenla ndsk fagopplæri ng

Spekter mener det er viktig at innbyggere fra land både i og utenfor EU som ønsker å jobbe i Norge,
raskest mulig får vurdert og godkjent sin fagkompetanse.
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Som det sies i høringsbrevet er det pr i dag ingen som har et lovbestemt ansvar for, eller myndighet
til å godkjenne, at utenlandsk fagopplæring er sidestilt med norsk fagopplæring. Departementet
mener derfor det er et stort behov for en nasjonal ordning for godkjenning av utenlandsk
fagopplæring. De foreslår at godkjenningsmyndigheten legges til departementet og at det operative
ansvaret legges til NOKUT.

Vurdering av om andre lands utdanninger kan sidestilles med utdanninger i Norge handler mye om å
kjenne andre lands utdanningssystemer og hvilke type dokumentasjoner som utstedes i de ulike
landene. Siden vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning på høyskole og universitets nivå

allerede er tillagt NOKUT, støtter Spekter departementets vurderinger om at NOKUT også skal ha det
operative ansvaret for vurdering og godkjenning av utenlandsk fagopplæring.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforen i ngen Spekter
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