Høring – rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i
opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 15.05.2006.
Vi har følgende uttalelse til arbeidsgruppens forslag:
Ad fylkeskommunens rolle og ansvar
Vi mener som Lovarbeidsgruppen, at ansvaret for veiledningen og oppfølgingen ovenfor
lærebedriftene bør ligge hos fylkeskommunen, og ikke hos yrkesopplæringsnemdene.
Fylkeskommunen bør ha ansvar for et helhetlig kvalitetssystem som omfatter hele fag- og
yrkesopplæringen, uansett om opplæringen skjer i skole eller bedrift. Vi ser også dette i
sammenheng med vår rolle som tilsynsmyndighet- begrepet tilsyn bør slik det anbefales,
brukes om den lovlighetskontrollen som fylkesmannen utfører for å kontrollere at
fylkeskommunens virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Da er det også mer ryddig å
ha ett tilsynsobjekt som også har et helhetlig ansvar for å oppfylle elevenes rettigheter.
Dersom tilsynet i fremtiden også skal omfatte fag- og yrkesopplæringen, er det etter vår
mening enda en grunn for at fylkeskommunens rolle blir som foreslått. Vi støtter forslaget om
at fremtidig tilsyn også vil omfatte fag- og yrkesopplæringen.
I motsetning til Lovarbeidsgruppen, mener vi at fylkeskommunens adgang til å kontrollere
lærebedriftene, med fordel kunne vært tydeliggjort i en eksplisitt lovhjemmel.
Lærerbedriftens ansvar
For å sikre elevenes rettigheter og bedre fylkeskommunens muligheter for oppfølging, er vi
enig i at loven klart bør uttrykke et krav om at lærebedriftene har interne
kvalitetssystemer/internkontroll. Av samme grunn bør lærebedriften rapportere til
fylkeskommunen om opplæringen av lærlingene og lærerkandidatene. Et systematisk arbeid
med kvalitet i fag- og yrkesopplæringen vil være nødvendig for å få til helhet og sammenheng
i videregående opplæring. Dette vil etter vår mening styrke koblingen og sammenhengen.
Tilsyn/begrepsavklaring
Vi støtter arbeidsgruppens syn om at tilsyn kun bør benyttes om det statlige tilsynet etter
opplæringsloven § 14-1. Begrepet internkontroll er bedre egnet mht. den kvalitetssikring som
bedriften er ansvarlig for å gjennomføre.
Yrkesopplæringsnemdas sammensetning
Lovarbeidsgruppen er delt når det gjelder nemdas sammensetning.
Vi tilrår at mindretallets forslag blir vedtatt. Vi tror det er fornuftig med representasjon fra
pedagogisk personale i videregående skole.
Fylkesmannen støtter øvrige forslag til lovendringer.
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