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Vedr. Høring om fagopplæring.
Kommentarer til horingsgruppas forslag på endring av opplæringslovens §4 og §12
Generell kommentar.

Opplæringsavdeling støtter i stor grad de endringer og klargjøring som lovgruppa er kommet
fram til, men vil allikevel kommentere enkelte deler av de forandringer som er foreslått.
Kommentar til rettigheter og plikter under 4-2
Vi ser at de forslag som lovgruppa har kommet med styrker lærlingens og lærekandidatens
rettigheter, noe vi bifaller. Det som kanskje også bør komme fram er lærlingens plikter i
kontraktsforholdet og at disse konkretiseres gjennom lærekontrakten eller
opplæringskontrakten. Vi synes det er viktig at lærlingen og lærekandidaten har et bevisst
forhold og er forpliktet til det opplæringstilbudet og opplæringsopplegget som bedriften har
lagt opp til og at dette kommer fram i lærekontrakten eller opplæringskontrakten. Vi mener at
det bør komme fram at lærlingen eller lærekandidaten bør vær forpliktet til å dokumentere sin
opplæring etter de retningslinjer loven legger opp til.
Bedriftsstrukturen i Finnmark Fylke er i hovedsak preget av små og mellomstore bedrifter.
Mange av bedriftene som gir fagopplæring er ofte tilsluttet opplæringskontor fordi
medlemsbedriften av kapasitethensyn overlater det planmessige og formelle saksarbeidet
rundt lærekontrakten til opplæringskontoret. Det vil etter vår mening være å frata den
myndighet opplæringskontoret har mot medlemsbedriftene hvis en går inn på en ordning hvor
en likestiller tilsyn og oppfølgning av medlemsbedrifter og opplæringskontor. Dessuten kan
det bli oppfattet slik at myndighetene mener at opplæringskontoret ikke har full kontroll på
den opplæringen som blir organisert av opplæringskontor mot medlemsbedriftene. I tillegg
kan tiltaket som er foreslått resultere i at færre bedrifter tegner lærekontrakter fordi det
sannsynligvis vil føre til merarbeid for medlemsbedriften av opplæringskontoret. Slik vi
oppfatter endringsforslaget under § 4.3, vil tilsyn, oppfølging og kontroll intensiveres også
mot medlemsbedr~fiertilknyttet opplæringskontor. Dette finner vi helt naturlig når en snakker
om landsdekkende opplæringskontor og lignende, men innenfor avgrensede geografiske
områder tror vi at opplæringskontoret bør være hovedansvarlig for kvalitetssikring av
fagopplæringen i den enkelte medlemsbedrift. Vi ser også at en mer intensivert oppfølgning
kan gi en økt kostnad spesielt med den geografiske spredningen en har på bedrifter i
Finnmark.
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Fylkeskommunen og yrkesopplæringsnemnda ønsker et større og mer utvidet samarbeid med
opplæringskontor
for å utarbeide og bedre styringsverktøy basert på de bestemmelser som det
påpekes
i 4.5 strekpunkt 5
Kommentarer til endringsforslag under 3.4. Vi er glad for forslaget en har kommet med mht
sammensetningen og det mandat som yrkesopplæringsnemnda skal ha. Det er etter vår
mening et godt forslag når det presiserer at flertallet av yrkesopplæringsnemndas medlemmer
skal være fra partene i arbeidslivet. Vi er helt på linje når det foreslås at
yrkesopplæringsnemndas ansvars og arbeidsområde oppgraderes til å omfatte en mer helhetlig
rolle innen fagopplæring. Vi ser det som viktig at personsammensetningen av
yrkesopplæringsnemnda bekles av personer som er godt fundamentert innen fagopplæring, er
brobyggere, og at yrkesopplæringsnemnda ikke blir en arena for lokalpolitiske føringer.
Finnmark Fylkeskommune er opptatt av en langsiktig strategi på hvordan
Yrkesopplæringsnemnda kan faglig styrkes. En faglig styrket Yrkesopplæringsnemnd vil
bidra til en større kvalitetssikring av fagutdanning og rekruttering i forhold til det som
etterspørres av arbeidslivet.
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