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Fra: Rolf Sivertsen [rolfsi@vfk.no] 
Sendt: 11. september 2006 15:11 
Til: Postmottak KD 
Emne: Høringsuttalelse til Endring i opplæringsloven fra Vestfold fylkeskommune 
Hei.
Vedlagt oversendes Vestfold fylkeskommunes uttalelse i høringssak om endringer i Opplæringsloven 
kap. 4 og 12 om fag- og yrkesopplæringen.
Saken ble sluttbehandlet av Yrkesopplæringsnemnda i møte 21.aug.
 
 
Vennlig hilsen
Rolf Sivertsen
Rådgiver
Inntak og Fagopplæring
Tlf: 33344019/92446446
e-post: rolfsi@vfk.no
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Inntak og fagopplæring 
Fagopplæring 
 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak 200601522 
Arkivnr.  
Saksbehandler Rolf Sivertsen 
 
 
Saksgang Møtedato Sak nr. 
Yrkesopplæringsnemnda 21.08.06 12/06  
   
 
 
 
HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVENS 
BESTEMMELSER OM FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN 
 
Yrkesopplæringsnemnda  21.08.06 
 
ADMINISTRASJONENS INNSTILLING 
 
1. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold lovututkastet til nye bestemmelser om fag- og 
    yrkesutdanningen i Opplæringsloven gir et godt grunnlag for videre arbeid med utvikling    
    av fag- og yrkesopplæringen i fylket. 
 
2. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold mener at hver enkelt bedrift bør ha faglig leder.   
 
3. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold anbefaler mindretallets framstilling til ny § 12-3.  
 
4. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold anbefaler mindretallets forslag til ny § 12-4 første ledd,     
    tredje ledd tredje strekpunkt 
 
5. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold stiller seg for øvrig bak de foreslåtte endringer i  
    Opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
I pkt. 1 tilføyes ”mener at” etter …i Vestfold. 
 
Einar Røsås foreslo at Innstillings pkt. 3 og 4 endres fra mindretallets innstilling til flertallets innstilling.  
 
 
VEDTAK 
 
1. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold mener at lovututkastet til nye bestemmelser om fag- og 
    yrkesutdanningen i Opplæringsloven gir et godt grunnlag for videre arbeid med utvikling    
    av fag- og yrkesopplæringen i fylket. 
 
2. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold mener at hver enkelt bedrift bør ha faglig leder.   
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3. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold anbefaler flertallets framstilling til ny § 12-3.  
 
4. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold anbefaler flertallets forslag til ny § 12-4. 
    tredje ledd tredje strekpunkt 
 
5. Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold stiller seg for øvrig bak de foreslåtte endringer i  
    Opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. 
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