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Vedr. Høring om fagopplæring.

Kommentarertil horingsgruppas forslag på endringav opplæringslovens§4 og §12

Generell kommentar.
Opplæringsavdelingstøtteri stor gradde endringerog klargjøringsom lovgruppaer kommet
fram til, men vil allikevel kommentereenkeltedelerav deforandringersom er foreslått.
Kommentar til rettigheter og plikter under 4-2
Vi serat de forslagsom lovgruppahar kommetmedstyrker lærlingensog lærekandidatens
rettigheter,noevi bifaller. Det som kanskjeogsåbørkommefram er lærlingensplikter i
kontraktsforholdetog at dissekonkretiseresgjennom lærekontrakteneller
opplæringskontrakten.Vi synesdeter viktig at lærlingenog lærekandidatenharetbevisst
forhold og er forpliktet til detopplæringstilbudetog opplæringsoppleggetsom bedriftenhar
lagt opptil og at dettekommerfram i lærekontraktenelleropplæringskontrakten.Vi menerat
detbørkommefram at lærlingeneller lærekandidatenbørvær forpliktet til å dokumenteresin
opplæringetterde retningslinjerloven leggeropp til.

Bedriftsstruktureni FinnmarkFylke er i hovedsakpregetav småog mellomstorebedrifter.
Mangeav bedriftenesom gir fagopplæringer ofte tilsluttet opplæringskontorfordi
medlemsbedriftenav kapasitethensynoverlaterdetplanmessigeog formellesaksarbeidet
rundt lærekontraktentil opplæringskontoret.Det vil ettervårmeningværeå frataden
myndighetopplæringskontoretharmot medlemsbedriftenehvis engår inn påen ordninghvor
en likestiller tilsyn og oppfølgningav medlemsbedrifterog opplæringskontor.Dessutenkan
det bli oppfattetslik at myndighetenemenerat opplæringskontoretikke har full kontroll på
denopplæringensomblir organisertav opplæringskontormotmedlemsbedriftene.I tillegg
kan tiltaket som er foreslåttresulterei at færrebedriftertegnerlærekontrakterfordi det
sannsynligvisvil føre til merarbeidfor medlemsbedriftenav opplæringskontoret.Slik vi
oppfatterendringsforslagetunder§ 4.3, vil tilsyn, oppfølgingog kontroll intensiveresogså
mot medlemsbedr~fiertilknyttet opplæringskontor.Dettefinnervi helt naturlig nåren snakker
om landsdekkendeopplæringskontorog lignende,men innenforavgrensedegeografiske
områdertror vi at opplæringskontoretbørværehovedansvarligfor kvalitetssikringav
fagopplæringeni denenkeltemedlemsbedrift.Vi serogsåat enmer intensivertoppfølgning
kan gi en økt kostnadspesieltmeddengeografiskespredningenenharpå bedrifter i
Finnmark.
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Fylkeskommunenog yrkesopplæringsnemndaønskeretstørreog merutvidet samarbeidmed

opplæringskontor for å utarbeideog bedrestyringsverktøybasertpå de bestemmelsersom det

påpekes i 4.5 strekpunkt5

Kommentarertil endringsforslagunder3.4. Vi er glad for forslageten harkommetmedmht
sammensetningenog detmandatsom yrkesopplæringsnemndaskal ha. Det erettervår
meninget godt forslagnår detpresisererat flertallet av yrkesopplæringsnemndasmedlemmer
skal værefra partenei arbeidslivet.Vi er helt pålinje nårdet foreslåsat
yrkesopplæringsnemndasansvarsog arbeidsområdeoppgraderestil åomfatteen mer helhetlig
rolle innenfagopplæring.Vi serdet somviktig atpersonsammensetningenav
yrkesopplæringsnemndabeklesav personersomer godt fundamentertinnenfagopplæring,er
brobyggere,og at yrkesopplæringsnemndaikke blir en arenafor lokalpolitiske føringer.
FinnmarkFylkeskommuneeropptattav en langsiktigstrategipåhvordan
Yrkesopplæringsnemndakan faglig styrkes.En faglig styrketYrkesopplæringsnemndvil
bidratil en størrekvalitetssikringav fagutdanningog rekrutteringi forhold til det som
etterspørresavarbeidslivet.
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