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Fra: Eirik Granaas [eirik.granaas@stfk.no] 
Sendt: 12. september 2006 15:04 
Til: Postmottak KD 
Emne: Høring- Endring i Opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæring 
Hei!
 
Vedlagt følger høringsuttalelse på forslag om endringer i Opplæringslovens bestemmelser om fag- og 
yrkesopplæring. Dette ble behandlet av Yrkesopplæringsnemnda i Sør-Trøndelag den 30.08.2006
 
Mvh
Eirik Granaas
Rådgiver/Teamkoordinator
Opplæringsavdelingen
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tlf: 73 86 62 29      Mob: 913 52 788
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Sak 32/2006 YON  
Høring- Forslag til endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og 
yrkesopplæringen 
 
Kunnskapsdepartementet oppnevnte i januar 2005 en lovarbeidsgruppe til å foreslå endringer i 
Opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Arbeidsgruppen skulle særlig 
vurdere hvilke oppgaver partene i arbeidslivet skal ha i det offentlige opplæringssystemet 
regionalt, og hvordan partenes deltakelse skal organiseres. 
Rapporten fra lovarbeidsgruppen følger vedlagt til møteinnkallingen, merket Vedlegg nr1. 
 
Opplæringskontorene ble invitert til å komme med innspill til lovarbeidsgruppens forslag med 
frist 15.august 2006. Ved fristens utløp var det ikke kommet innspill på høringsrapporten. 
 
 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har følgende merknader til kap. 2. Fylkeskommunens 
ansvar i forhold til fag- og yrkesopplæringen 
 
Over 1600 av de vel 2000 løpende lærekontrakter/opplæringskontrakter er tegnet med 
Opplæringskontor i Sør-Trøndelag. Det er Opplæringskontoret som knytter til seg/godkjenner 
medlemsbedriftene. Sekretariatet til Yrkesopplæringsnemnda (fylkeskommunen) fører 
tilsyn/veiledning med det enkelte Opplæringskontor. Det er vedtatt en kvalitetsstandard for 
læringsmiljøet i lærebedriftene i Sør-Trøndelag,og gjennom denne har yrkesopplæringsnemnda 
en sentral rolle i planlegging og utvikling av fylkeskommunens kvalitetssystem. 
 
Fylkeskommunen mener at oppfølging av bedrifter som er en del av et Opplæringskontor/ring, 
skal utøves gjennom samarbeid med det enkelte Opplæringskontor/ring. Kvalitetssytemer for å 
ivareta dette gies av Yrkesopplæringsnemnda. 
  
 



 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har følgende merknader til kap. 3. Områder for samarbeid 
mellom arbeidslivet og fylkeskommunen 
 
I lovforslaget §4-3  Godkjenning av lærebedrift, første avsnitt ”Lærebedrifta må være fagleg 
vurdert av y-nemnda før fylkeskommunen kan godkjenne bedrifta. Fylkeskommunen skal leggje 
avgjerande vekt på y-nemndas faglege vurdering før endelig vedak fattast” 
 
Fylkeskommunen mener dette forslaget ikke harmonerer med rollen Yrkesopplæringsnemnda 
skal ha i forvaltningsoppgaver. Kriterier for å bli godkjent som lærebedrift fastsettes av y-
nemnda. 
 
Tilsvarende gjelder forslaget om at prøvemendene oppnevnes av fylkeskommunen etter forsalg 
fra yrkesopplæringsnemnda. 
 
Fylkeskommunen mener at prøvemnemndene oppnevnes av fylkeskommunen ut  fra de 
retningslinjer som Y-nemnda gir. 
 
Fylkeskommunen synes lovarbeidsgruppens forslag om valgbarhet skal ha unntak fra 
kommunelovens § 14 nr 1a. Dette synes hensiktsmessig med at to fylker kan oppnevne de 
samme medlemmene i begge fylker. 
 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har følgende merknader til kap. 4. Lærebedriftene(inkl. 
opplæringskontorer og opplæringsringer 
 
I Sør-Trøndelag godkjennes selvstendige bedrifter og Opplæringskontor etter gitte kriterier fra y-
nemnda. Det finnes 34 Opplæringskontor og ca 400 selvstendige lærebedrifter. 
Medlemsbedriftene til Opplæringskontorene er anslagsvis 1000 bedrifter, og  systemet for at 
medlemsbedriftene gir ei kvalitativ god opplæring ivaretas av Opplæringskontoret. 
Yrkesopplæringsnemnda fører tilsyn/veiledning med det enkelte kontor, og den vedtatte 
kvalitetsstandarden vedtatt i y-nemnda er tatt i bruk. Det finnes ingen indikasjon på at kvaliteten 
på læringsmiljøet i en medlemsbedrift organisert i et Opplæringskontor, er forskjellig fra 
selvstendig godkjent lærebedrift. 
Lovarbeidsgruppen uttaler at den ser det som hensiktsmesig at det tydeliggjøres i lovverket at 
lærebedriften for å få godkjenning, tydelig må vise at den enten alene eller ved hjelp av andre vil 
oppfylle alle delene i læreplanen i faget, og at fylkeskommunen godkjenner hver enkelt som er en 
del av et opplæringskontor eller en opplæringsring. 
 
Fylkeskommunen mener at det enkelte Opplæringskontor/ring vurderer nye medlemsbedrifter 
og lager innstilling til fylkeskommunen som fatter vedtak. 
 
 
Tilskuddsordningen er betydelig forenklet de senere år, og en negativ konsekvens sett fra 
bedriftene, er bortfallet av driftstilskuddet som er ”innbakt” i det ordinære basistilskuddet. 
Opplæringskontorene er en god samarbeidspartner for fylkeskommunen, og de utøver virksomhet 
utover det å forestå opplæring av den enkelte lærling/lærekandidat. Det er samarbeid mot 



grunnskoler og videregående skoler, herunder informasjon og yrkes/utdanningsveiledning. I 
forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet vil de få en enda sterkere rolle i prosjekt til 
fordypning. Med gjenninføring av  driftstilskudd vil opplæringskontorene få en mer forutsigbar 
økonomi. 
 
 
Fylkeskommunen mener at drifttilskudd til Opplæringskontor/opplæringsringer blir 
gjeninnført. 
 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har følgende merknader til kap. 6. Konsekvenser og 
overgangsbestemmelser 
 
Lovarbeidsgruppen antar at forslgene til endringer i denne rapporten ikke skal medføre økte 
økonomiske kostnader for fylkeskommunen, da mange av de oppgaver som i dag er tillagt 
Yrkesopplæringsnemnda, er delegert til fylkesadministrasjonen. 
Som beskrevet i foranleggende merknader, vil lovarbeidsgruppens forslag om at 
fylkeskommunen skal godkjenne medlemsbedrifter i Opplæringskontor/ opplæringsringer, føre til 
en betydelig økning i arbeidsmengde. Fylkeskommunen skal også i forslaget fra 
lovarbeidsgruppen overta veiledningsansvaret for denne gruppen. 
 
 
Fylkeskommunen mener at det enkelte Opplæringskontor/opplæringsring selv vurderer nye 
medlemsbedrifter og lager innstilling til fylkeskommunen som fatter vedtak.. 
 
 
  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

• Yrkesopplæringsnemnda slutter seg til lovarbeidsgruppens tilrådning om at 
Yrkesopplæringsnemnda skal være det sentrale samarbeidsorganet mellom 
fylkeskommunen og arbeidslivet for fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift. 

 
• Yrkesopplæringsnemnda slutter seg til de merknader som fremkommer i utredningen. 

 
 
 
Vedtak: 
 

• Yrkesopplæringsnemnda slutter seg til lovarbeidsgruppens tilrådning om at 
Yrkesopplæringsnemnda skal være det sentrale samarbeidsorganet mellom 
fylkeskommunen og arbeidslivet for fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift. 

 
• Yrkesopplæringsnemnda slutter seg til de merknader som fremkommer i utredningen. 
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