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Uttalelse til høringsdokument om endringer i opplæringslovens 
bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen 
 
Vi viser til brev av 15.5.06. 
 
KS har som utgangspunkt for vurdering av de foreslåtte lovendringene at disse skal bidra til å 
gi oss en bedre fagopplæring. I den anledning har vi merket oss at forslagene fra 
lovarbeidsgruppen er utformet på en måte som legger opp til at bestemmelsene om fag- og 
yrkesopplæring skal inngå som en mer integrert del av opplæringsloven. KS ser positivt på en 
slik utvikling, som vil kunne føre til høyere kvalitet i fagopplæringen og en mer helhetlig 
videregående opplæring. Med de foreslåtte endringene håper KS dessuten at det både blir 
enklere og mer attraktivt å opprette nye læreplasser.  
 
KS er i hovedsak enig i endringsforslagene fra arbeidsgruppen og vil særlig kommentere 
følgende: 
 
KS ser det som fordelaktig både at yrkesopplæringsnemnda får utvidet sin rolle i 
fagopplæringen i forhold til i dag, og at det blir trukket opp et klarere skille mellom 
henholdsvis fylkeskommunens og nemndas oppgaver.   
I denne sammenhengen er det naturlig at en rekke forvaltningsmessige oppgaver nå tas bort 
fra yrkesopplæringsnemnda og legges til fylkeskommunen. Dette er oppgaver som allerede i 
dag i stor grad utføres av fylkeskommunenes administrasjon, og endringen vil derfor ikke 
påføre fylkeskommunen nye oppgaver av særlig omfang. KS mener det er spesielt viktig at 
yrkesopplæringsnemnda nå gjøres om til først og fremst å være et aktivt rådgivende organ for 
fylkeskommunen - og at hovedvekten legges på kvalitet, dimensjonering, rådgivning og 
regional utvikling (både samfunns- og næringsutvikling). En vellykket parallell til denne 
funksjonsendringen er opprettelsen av SRY som sentralt rådgivende organ for fagopplæringen 
på nasjonalt plan. 
 
I forbindelse med de endringene som angår opplæringskontorene, ønsker KS å fremheve at 
disse i det alt vesentlige gjør en god jobb for så vel fylkeskommunene som kommunene. Vi 
mener imidlertid at det vil være en fordel om eierne av opplæringskontorene kan opptre som 



enda mer aktive eiere og gi tydeligere styringssignaler til medlemsbedriftene. De foreslåtte 
endringene vil etter vårt syn kunne bidra til dette.   
 
I forbindelse med endringene i § 12-3 om yrkesopplæringsnemnder og yrkesutvalg er KS 
tilfreds med at det skal overlates til fylkeskommunene å avgjøre hvor mange medlemmer 
det skal være i nemnda, at denne konstituerer seg selv og at to fylkeskommuner får 
mulighet til å gå sammen om felles yrkesopplæringsnemnd. Videre er det positivt at 
forslaget lovfester fylkeskommunens ansvar for å forberede sakene til nemnda uten at det 
legges bindinger på fylkeskommunen mht hvordan den skal løse oppgaven.  
Vi vil presisere at KS støtter flertallets forslag til hvilke parter/grupper som skal være 
representert i yrkesopplæringsnemnda. 
 
I forbindelse med denne høringen vil vi minne om at en arbeidsgruppe nedsatt av 
departementet for å vurdere tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring 
(GIVO), leverte sin rapport 30.8.06. Gruppen har fremmet forskjellige forslag som i stor 
grad gjelder fag- og yrkesopplæring. Flere av disse vil måtte medføre endringer i 
opplæringsloven ut over de som er foreslått i den aktuelle høringssaken. Ikke minst gjelder 
dette opprettelse av en ny yrkesbasert opplæringsmodell i fagopplæringen med praksisbrev 
som dokumentasjonsform. KS ser det som naturlig at de lovmessige konsekvensene av 
GIVO-gruppens forslag vurderes i sammenheng med foreliggende høring.  
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