Høringssvar på forslag til endring i opplæringsloven.
Yrkesopplæringsnemnder
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund støtter forslaget til i endringer i opplæringsloven, lov 17. juli
1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, § 12-3 Yrkesopplæringsnemnder og
yrkesutval.
Departementet foreslår at alle organisasjonene som i dag er representert i det nasjonale
Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring får en rett til å være representert i de fylkeskommunale
yrkesopplæringsnemndene.
Yrkesopplæringsnemndene er et rådgivende organ for å sikre kvalitet i fag- og yrkesopplæringen på
regionalt nivå. Det er viktig at disse nemdene i størst mulig grad gjenspeiler bredden i arbeidslivet
siden disse nemdene blant annet skal fremme arbeidslivets behov og gi råd om hvordan fag- og
yrkesopplæringen og samarbeid mellom skoler og bedrifter kan fremme regional utvikling. For å
kunne gjøre dette på en god måte, må nemdene bestå av representanter med innsikt i ulike bransjer
og utdanningsløp.
Derfor støtter NFFL forslaget om at de regionale nemdene i større grad skal avspeile det nasjonale
partssystmete for fag- og yrkesopplæring og at hovedorganisasjonene i det nasjonale partssystemet
innenfor fag- og yrkesopplæring blir invitert til å sitte i nemndene.
I tillegg foreslår departementet et tillegg til lovteksten som tar inn praksisbrevkandidatene og
likestiller dem med elever, læringer og lærekandidater. Disse skal ha en felles representant og
tillegget betyr at denne representanten også representerer, og kan være, en praksisbrevkandidat.
NFFL støtter dette forslaget.
NFFL støtter derfor departementets forslag om et tillegg til opplæringsloven § 12-3, andre ledd om
yrkesopplæringsnemnder som gir følgende ny lovtekst:
Nemnda skal ha medlemmer med personlege varamedlemmer som til saman skal ha brei innsikt i
heile fag- og yrkesopplæringa og i nærings- og sysselsetjingsspørsmål. Det skal i alle høve nemnast
opp medlemmer frå partane i arbeidslivet etter forslag frå arbeidstakarorganisasjonane og etter
forslag frå arbeidsgivarorganisasjonane. Alle organisasjonar som er representerte i organ for
samarbeid om fag- og yrkesopplæringa jf. § 12-1, har rett til å vere representerte i nemnda. Partane i
arbeidslivet skal ha fleirtal i nemnda. Dessutan skal det nemnast opp minst éin representant for
elevar, lærlingar, eller lærekandidatar eller praksisbrevkandidater etter forslag frå organisasjonar
eller organ som representerer desse. Fylkeskommunen kan be lærarorganisasjonane om forslag til
medlemmer i nemnda.

