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Bakgrunn for rapporten 
 

SRY nedsatte høsten 2014 en arbeidsgruppe som skulle se på yrkesopplæringsnemndas 

rolle og ansvar. Arbeidsgruppen har bestått av Astrid Moen Sund (Utdanningsforbundet), 

Kristian Ilner (NHO), Are Solli (LO), Anne K. Eggen Lervik (Virke) – ledet arbeidsgruppen, 

Siri Halsan (KS) og Kristin Vik (YS). 

 

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å  

 

 sammenstille eksisterende forskning og egne erfaringer med 

yrkesopplæringsnemndenes arbeid 

 vurdere behovet for å endre noe i gjeldende regelverk 

 samle informasjonen og anbefalingene i en rapport til SRY 

 

 

Arbeidsgruppen mener det er viktig med en visjon for å målrette arbeidet i 

yrkesopplæringsnemnda. Arbeidsgruppens forslag til visjon: 

 

 

Yrkesopplæringsnemnda er den ledende regionale aktøren i kvalitetsutviklingen av fag- 

og yrkesopplæringen.  

 

 

Gjennom kvalitets- og dimensjoneringsarbeidet skal yrkesopplæringsnemnda bidra til å gi 

råd slik at ungdom kan fullføre utdanningen, sikre et utdanningstilbud basert på gode 

opplæringsarenaer, utnytte handlingsrommet og tilrettelegge for opplæring i nært 

samarbeid med arbeidslivet. 
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1 Innledning 
 

Partene i arbeidslivet er sikret innflytelse på utviklingen av nasjonale rammebetingelser for 

fag- og yrkesopplæringen gjennom deltakelse i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 

og ni faglige råd på sentralt nivå, og gjennom yrkesopplæringsnemndene på fylkesnivå. 

Disse rådene og nemndene kalles gjerne parts- eller samarbeidsorganer og er hjemlet i 

opplæringsloven kapittel 12 (se nedenfor under kapittel 1,2).  

 

I ILO-konvensjonen nr. 142 artikkel 5 (ratifisert av Norge i 1977) står det følgende om fag- 

og yrkesopplæringen:  

 

"Politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesrettleiing og yrkesopplæring skal utformes og 

gjennomføres i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og med 

andre interesserte organisasjoner når det høver og er i samsvar med nasjonal lov og 

praksis" 

 
1.2 Lovendringene i 2006/2007 

 

I 2005 nedsatte Kunnskapsdepartementet en lovarbeidsgruppe (Ellertsen-utvalget)1 der det 

ble foretatt en gjennomgang av bestemmelsene i opplæringsloven om fag- og 

yrkesopplæringen. 

 

Selv om fylkeskommunene alltid har hatt det overordnede ansvaret for opplæringen etter 

opplæringsloven § 13-10, hadde yrkesopplæringsnemndene tidligere en rekke praktiske 

oppgaver (eksempelvis formidling av læreplasser, fag- og svenneprøven og 

kompetanseprøveavvikling) som nå er overført til fylkeskommunene.2  

 

Begrunnelsen for at arbeidsgruppen foreslo en ansvarsoverføring av 

yrkesopplæringsnemndenes oppgaver til fylkeskommunene, var at de ønsket å presisere 

det helhetlige ansvaret som fylkeskommunene har, både for at retten til videregående 

opplæring blir oppfylt og for det overordnede kvalitetsarbeidet. Overføringen av ansvaret 

skulle føre til at ansvaret for fag- og yrkesopplæringen ble tydeligere. 

 

Selv om arbeidsgruppen foreslo at vedtaksmyndigheten i en rekke saker skulle overføres til 

fylkeskommunene, var de klar på at yrkesopplæringsnemndene skulle stå sentralt i 

planleggingen av kvalitetssystemet og utformingen av prinsipp og rammer når det gjaldt 

veiledning for/oppfølging av bedrifter og skoler. 

 

Departementet sluttet seg til arbeidsgruppens forslag, og etter lovendringene i 2007 ble 

oppgavene til yrkesopplæringsnemndene knyttet til de områdene det er viktig at 

yrkesopplæringsnemnda får økt innvirkning på. Dette gjelder kvalitet, dimensjonering, 

rådgivning og regionalt utviklingsarbeid, jf. opplæringsloven § 12-4. 

 

1.3 Yrkesopplæringsnemndas mandat og sammensetning – gjeldende rett 
 

Yrkesopplæringsnemndene er rådgivende organer som er oppnevnt av fylkeskommunene. 

De skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen og gi råd i 

saker som fylkeskommunene legger frem for dem.3 

 

Opplæringsloven § 12-3 redegjør for sammensetningen av yrkesopplæringsnemnda og 

andre forhold som har med organiseringen å gjøre. Ifølge opplæringsloven § 12-3 er det 

                                                           
 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-rapport-fra-arbeidsgruppe-med-for/id98491/ 
2 Mer om dette i lovforarbeidene (Ot. prp.nr.41 2006-2007). 
3 Lovdata, Opplæringslova § 12-4 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-rapport-fra-arbeidsgruppe-med-for/id98491/
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fylkeskommunens ansvar å oppnevne yrkesopplæringsnemnda og forberede de sakene 

yrkesopplæringsnemnda skal ta stilling til. 

 

Opplæringsloven § 12-3 legger ingen føringer med hensyn til antall medlemmer eller 

organisasjoner som skal være representert i yrkesopplæringsnemnda, men slår fast at 

medlemmer/personlige varamedlemmer til sammen skal ha bred innsikt i hele fag- og 

yrkesopplæringen og i nærings- og sysselsettingsspørsmål. Medlemmene og 

varamedlemmene skal i alle fall rekrutteres fra partene i arbeidslivet og elev-

/lærlingorganisasjoner. Partene i arbeidslivet skal ha flertall i yrkesopplæringsnemnda. 

Fylkeskommunene kan be lærerorganisasjoner om å foreslå medlemmer til 

yrkesopplæringsnemnda. Det er også vanlig at en fra fylkeskommunen er representert i 

yrkesopplæringsnemnda. For øvrig står yrkesopplæringsnemnda fritt til å kalle inn dem de 

mener bør delta på møte.  

 

Yrkesopplæringsnemnda skal ifølge loven oppnevne et rådgivende yrkesutvalg for hvert av 

fagene eller fagområdene, eller bruke prøvenemnda som yrkesutvalg. 

Yrkesopplæringsnemnda velger selv leder og nestleder.4Funksjonstiden til 

yrkesopplæringsnemnda er den samme som for fylkestinget.  

 

Etter opplæringsloven § 12-3 kan departementet gi nærmere forskrifter om arbeidet i 

yrkesopplæringsnemnda. Det er ikke blitt gjort. 

 

Opplæringsloven § 12-4 angir oppgavene til yrkesopplæringsnemnda.   

Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter 

§ 4-8 er pliktig til å legge frem for yrkesopplæringsnemnda, før fylkeskommunen fatter 

vedtak i saken. Fylkeskommunen skal legge avgjørende vekt på det 

yrkesopplæringsnemnda har vedtatt eller uttalt.5 Dette gjelder blant annet saker om 

godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens 

kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringen. 

 

 

Ifølge opplæringsloven § 12-4 skal yrkesopplæringsnemnda arbeide for å heve kvaliteten i 

hele fag- og yrkesopplæringen. Yrkesopplæringsnemnda skal særlig: 

 

 fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten i 

fag- og yrkesopplæringen 

 

 vurdere, og uttale seg om rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten i fag- og 

yrkesopplæringen 

 

 vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og 

kvalitetssikring i fag- og yrkesopplæringen 

 

 vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan bedres 

 

 vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres. 

 

 

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående 

opplæringen, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samarbeid med den årlige fastsettingen 

av tilbud. 

 

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir 

best mulig, og foreslå tiltak der de finner det nødvendig. 

 

                                                           
 
4Lovdata, Opplæringslova § 12-3 
5Lovdata, Opplæringslova § 4-3 
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Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringen 

og samhandlingen mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, blant 

annet utviklingen av nye virksomheter og arbeidsplasser. 

 

Yrkesopplæringsnemnda kan gi fylkeskommunen fullmakt til å gjøre den faglige 

vurderingen av bedrifter eller til å utføre andre oppgaver som etter lov eller forskrift er lagt 

til yrkesopplæringsnemnda. 

 

1.4 Andre aktuelle lover 
 

Yrkesopplæringsnemnda er en fylkeskommunal nemnd med fylkeskommunale oppgaver 

knyttet til fag- og yrkesopplæringen. Yrkesopplæringsnemnda er i kraft av å være et 

offentlig organ bundet av forvaltningslovens regler om saksbehandling, f.eks. om 

enkeltvedtak, begrunnelse, klage, taushetsplikt, mv. 

 

Kommuneloven § 14 nr. 1 bokstav a gjelder ikke for oppnevning av medlemmer til 

yrkesopplæringsnemnda. Det betyr at nemndmedlemmene kan bo i et annet fylke enn der 

de er oppnevnt, og at to fylkeskommuner kan ha felles yrkesopplæringsnemnd ved å 

oppnevne de samme medlemmene i begge fylkeskommunene. I dette ligger også at 

yrkesopplæringsnemnda ikke nødvendigvis må avgrense sitt arbeid til fylkesgrensene. Det 

er fullt mulig å samarbeide om for eksempel dimensjonering, opprettelse av landslinjer, 

storregionale tilbud, osv. 

 

1.5 Oppnevning av yrkesopplæringsnemndene 
 

Fylkeskommunene skal oppnevne yrkesopplæringsnemnd, jf. opplæringsloven § 12-3. 

Funksjonstiden følger den samme som fylkestinget. Det vil si at representantene 

konstitueres for fireårsperioder etter personlig oppnevning fra fylkeskommunen etter 

forslag fra organisasjonene. Selve konstitueringen vil ikke være sammenfallende, da 

yrkesopplæringsnemndas representanter ikke er politisk valgte representanter, men 

yrkesopplæringsnemndas funksjonstid vil følge valgperioden for kommune- og 

fylkestingsvalget. Fylkeskommunene har ansvaret for oppnevningsprosessen, herunder 

gjennomføring og konstituering av ny nemnd. Det er viktig at organisasjonene og aktuelle 

myndighetsorganer får god tid til å foreslå kandidater til yrkesopplæringsnemnda.   

 

 

2 Forskning på feltet 
 

2.1 NIFU-Rapport 14/2015: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 
 

Forskningsrapporten Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen (2015) viser at 

yrkesopplæringsnemnda har en sentral plass i kvalitetsarbeidet. Materialet som er hentet 

inn fra tre ulike fylker (Nord-Trøndelag, Rogaland og Telemark), er tvetydig. Mye tyder på 

at yrkesopplæringsnemnda er på leting etter en ny rolle. Materialet kan tolkes i retning av 

at bare en av yrkesopplæringsnemndene, Rogaland, har stor innflytelse og status, mens de 

andre i mindre grad synes å være i stand til å utøve innflytelse. De ser ut til å ha en mer 

reaktiv rolle.  

 

Det er vanskelig å trekke ut en bestemt faktor som er avgjørende eller bestemmende for 

yrkesopplæringsnemndas virkemåte og funksjon. Rapporten fester seg i denne 

sammenheng ved saksagenda og mandat.  

 

2.2 Riksrevisjonen: Undersøkelse av fagopplæring i bedrift 
 

I riksrevisjonens undersøkelse om fagopplæring i bedrift (dokument 3:6 2012-2013) er et 

av hovedfunnene at det er svakheter i den statlige oppfølgingen av fagopplæringen, og at 

det er manglende styringsinformasjon. Om yrkesopplæringsnemnda skriver Riksrevisjonen 

at det er usikkert om yrkesopplæringsnemndene, som representerer partene i arbeidslivet 

og elev og lærlingorganisasjoner på fylkesnivå, fungerer som forutsatt. Videre viser 
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undersøkelsen at yrkesopplæringsnemndene gir i begrenset grad faglige vurderinger ved 

godkjenning av lærebedrifter, slik det er forutsatt i opplæringsloven. Flere fylkeskommuner 

mener det er behov for mer aktive yrkesopplæringsnemnder som i større grad kan bidra til 

utviklingen av kvaliteten på fagopplæringen.  

 

2.3 Utdanningsdirektoratet: Kartlegging av yrkesopplæringsnemndenes 
rolle (…) 
 

Ifølge Utdanningsdirektoratets kartlegging av yrkesopplæringsnemndenes rolle i 

fylkeskommunenes arbeid med å dimensjonere utdanningstilbudet (2011) er det et sentralt 

tiltak å dimensjonere opplæringstilbudet slik at det i størst mulig grad korresponderer med 

behovet i arbeidsmarkedet. Dette kan sikre at flest mulig søkere får læreplass etter det 

andre året i videregående opplæring 

 

Når forslag til dimensjonering skal utarbeides, benyttes blant annet søkertall fra året før, 

innspill fra skolene og råd fra yrkesopplæringsnemndene. Rapporten viser prosessen i 

dimensjoneringsarbeidet som er lik for majoriteten av fylkene, sett fra fylkeskommunenes 

ståsted. Den viser at fylkeskommunene har ansvar for å hente inn informasjon fra 

forskjellige aktører (for eksempel skoler og opplæringskontorer) og lage et første forslag til 

tilbud som siden skal lyses ut på VIGO. Forslaget sendes ofte på høring, og det blir gjerne 

også revidert igjen før yrkesopplæringsnemnda får det til behandling.  

 

Yrkesopplæringsnemnda avgir sin innstilling som sammen med forslaget går videre til 

politisk behandling i fylkestinget. Rapporten viser til viktigheten av at 

yrkesopplæringsnemndene blir involvert i dimensjoneringsprosessen på et tidlig tidspunkt.6 

 

2.4 NIFU-Rapport 3/2015: Spørsmål til Skole-Norge høsten 2014 
 

Rapporten Spørsmål til Skole-Norge høsten 20147presenterer resultater fra en 

spørreundersøkelse til fylkeskommunene om yrkesopplæringsnemnda. Temaene for 

spørreundersøkelsene kan deles inn i spørsmål relatert til 1) saksbehandlingsprosessen, 2) 

kvalitet og dimensjonering og 3) samarbeid med fylkeskommunen og det lokale arbeidsliv. 

 

Når det gjelder spørsmålene om saksbehandling i yrkesopplæringsnemnda, oppgir flertallet 

at yrkesopplæringsnemnda møtes kvartalsvis, og at de tar opp saker på eget initiativ. Når 

fylkeskommunene blir bedt om å vurdere i hvilken grad yrkesopplæringsnemnda tar opp 

saker på eget initiativ, svarer flertallet at yrkesopplæringsnemnda gjør dette i liten grad. 

Dette kan tyde på at det er ønskelig at yrkesopplæringsnemnda tar opp saker på eget 

initiativ i enda større grad enn de gjør i dag.  

 

På spørsmål relatert til kvalitet og dimensjonering oppgir flertallet at 

yrkesopplæringsnemnda har arbeidet for å heve kvaliteten, arbeidet for best mulig 

dimensjonering og gitt råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæring kan medvirke 

til regional utvikling og nye arbeidsplasser. Fylkeskommunenes representanter er i liten 

grad enig i at yrkesopplæringsnemnda har arbeidet for at rådgivningen skal bli best mulig, 

kommet med innspill til hvordan samarbeid mellom skoler og lærebedrifter kan bli bedre, 

og uttalt seg om rutinene til fylkeskommunene som skal sikre kvalitet i fag- og 

yrkesopplæringen.  

 

Fylkeskommunene blir spurt om yrkesopplæringsnemndas rolle når det gjelder samarbeid 

mellom fylkeskommunen og det lokale arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemnda er ikke den 

viktigste kilden til informasjon om behovene i det regionale arbeidsliv, ei heller finner 

samarbeid mellom fylkeskommunen og det lokale arbeidsliv primært sted i nemnda. Det 

kommer frem at yrkesopplæringsnemnda likevel har en sentral rolle i samarbeidet mellom 

videregående opplæring og det lokale arbeidsliv ved at de er en av flere viktige kilder til 

informasjon om behovene i det lokale arbeidsliv. Fylkeskommunene oppgir også at 

                                                           
 
6http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/2011/4/y_nemdrapport.pdf (s. 35) 
7http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Sporreundersokelse-blant-skoler-og-skoleeiere-2014/ 

http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/2011/4/y_nemdrapport.pdf
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Sporreundersokelse-blant-skoler-og-skoleeiere-2014/
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samarbeidet mellom fylkeskommunene og det regionale arbeidsliv om videregående 

opplæring foregår like mye i yrkesopplæringsnemnda som i andre arenaer. Flertallet av 

fylkeskommunene vurderer det som at yrkesopplæringsnemnda og fylkeskommunen 

arbeider i fellesskap med å utvikle og forbedre fag- og yrkesopplæringen.  

 

Intervjuene med fylkeskommunene viser at det varierer i hvilken grad 

yrkesopplæringsnemndene er involvert i fylkeskommunenes oppfølging av fagopplæringen.  

 

2.5 NIFU-Rapport 51/2014: Opplæringskontorenes rolle 
 

Yrkesopplæringsnemndene er også omtalt i NIFUs rapport om opplæringskontorene (2014). 

Rapporten peker på at opplæringskontorenes aktive samhandling med administrasjonen i 

fylkeskommunene svekker yrkesopplæringsnemndenes posisjon. Samtidig oppgir 

opplæringskontorene at de har lite med yrkesopplæringsnemndene å gjøre. Det er på 

mange måter blitt to arbeidslivskanaler. Eller kan virke som om opplæringskontorene har 

rykket inn der det gamle partssystemet har forsvunnet ut eller er blitt svekket.  

 

Rapporten stiller spørsmålet om det er mulig å revitalisere yrkesopplæringsnemndene, for 

eksempel gjennom å etablere en kopling mot opplæringskontorene. Dersom en slik kopling 

formaliseres, kan det både støte mot fylkeskommunens frihet til å organisere sin 

virksomhet, og mot opplæringskontorenes autonomi. For om opplæringskontorene koples 

formelt opp mot yrkesopplæringsnemndene, må nemndene også ha en viss administrativ 

kapasitet. Det vil i så fall innebære en reversering av de organisatoriske endringene som er 

gjort i fagopplæringssystemet på regionalt nivå de siste 20 år.  

 

2.6 Utdanningsdirektoratet: Spørreundersøkelse 2015 
 

Høsten 2015 sendte arbeidsgruppen og Utdanningsdirektoratet ut en spørreundersøkelse til 

medlemmene og observatørene i alle landets yrkesopplæringsnemnder. Formålet med 

undersøkelsen var å kartlegge hvilke organisasjoner de representerer, motivasjonen deres 

for å være med i yrkesopplæringsnemnda, hvilken utdannelse og arbeidserfaring der har, 

og hvor godt kvalifisert de selv synes de er for å arbeide med oppgavene 

yrkesopplæringsnemnda har ansvar for. Arbeidsgruppen ønsket også å finne ut hvordan 

dagsordenen for møtene blir til, hvordan medlemmene arbeider med forankring, og 

hvordan de utnytter påvirkningsmulighetene de har, og handlingsrommet som finnes. 

 

221 personer mottok spørreundersøkelsen. 123 personer svarte. Det gir en svarprosent på 

54. Av de som svarte, var 101 medlemmer og 22 var observatører. 12 av medlemmene var 

ledere og 15 var nestledere.   

 

Majoriteten av respondentene representerer arbeidstakerorganisasjoner. Den neststørste 

gruppen kommer fra arbeidsgiverorganisasjoner. Resten av representantene kommer fra 

politiske partier, elev- og lærlingorganisasjoner og andre etater og organisasjoner. 

Majoriteten av respondentene har vært med i yrkesopplæringsnemnda i fire år eller mindre.  

 

På spørsmål om hvorfor de ble med i yrkesopplæringsnemnda, svarte 27 respondenter «Jeg 

ønsket det selv, og foreslo for min organisasjon/etat at jeg skulle representere den i 

nemnda». 90 svarte «Organisasjonen/etaten min ba meg om å representere den i 

nemnda».  

 

78 av respondentene har utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå. 20 av dem har 

fag- eller svennebrev, og 17 har jobbet som fagarbeider. Også i de øvrige kategoriene 

finner vi personer med fag- eller svennebrev. Totalt 53 av respondentene har fag- eller 

svennebrev, og 50 av dem har jobbet som fagarbeider. 100 respondenter har arbeidet 

politisk eller administrativt med fagopplæringsspørsmål.  

 

Kun 33 respondenter svarte at fylkeskommunen har gitt dem tilbud om å delta på kurs i 

yrkesopplæringsnemndsarbeid, og 30 takket ja til å delta. 43 av respondentene har fått et 

slikt kurstilbud fra organisasjonen eller etaten de representerer, og 40 av dem deltok på 

kurset. Kursdeltakerne var jevnt over godt fornøyd med tilbudet og syntes det var relevant. 
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Respondentene mener de har gode forutsetninger for å ivareta de lovpålagte oppgavene 

som nemndene har. På de fleste spørsmålene er det en overvekt av respondenter som 

svarer at de har gode forutsetninger, og opp mot en fjerdedel av dem svarer at de har 

svært gode forutsetninger. Det er også verdt å legge merke til at kun et beskjedent antall 

svarer at de har dårlige forutsetninger. Det er imidlertid et spørsmål som skiller seg ut, og 

det er spørsmålet som dreier seg om prøvenemndene.8 I underkant av en fjerdedel av 

respondentene svarer at de har dårlige eller svært dårlige forutsetninger for å ivareta 

denne oppgaven.  

 

Det er verd å merke seg at de aller fleste som har svart at de har dårlige forutsetninger for 

å ivareta en oppgave, oppgir å ha høgskole- eller universitetsbakgrunn. Dette er et spesielt 

fremtredende trekk ved svarfordelingen på spørsmålet som gjelder prøvenemndene.  

 

75 respondenter svarer «alltid» på spørsmålet om hvor ofte fylkeskommunen melder inn 

saker til dagsordenen for møtene i yrkesopplæringsnemnda. Kun fem respondenter svarer 

det samme på spørsmålet om hvor ofte medlemmene melder inn saker til dagsordenen for 

møtene. Respondentene får anledning til å gi innspill til dagsordenen for møtene, men ser 

ikke ut til å benytte seg av denne muligheten i nevneverdig grad. 73 respondenter sier at 

de ofte eller alltid får en slik mulighet. Kun 19 svarer at de ofte eller alltid foreslår saker til 

møtene.  

 

113 respondenter svarer at de ofte eller alltid føler seg trygge på at standpunktene de tar i 

diskusjoner i nemnda, er forenlig med standpunktene til organisasjonen/etaten de 

representer. Men bare 62 respondenter svarer at de ofte eller alltid avklarer med 

organisasjonen/etaten de representerer hvilke synspunkter de skal fremme, før de skal 

delta i møter i yrkesopplæringsnemnda.  

 

106 respondenter er helt eller delvis enige i at vervet er viktig for organisasjonen de 

representerer. 61 respondenter er helt eller delvis enig i at yrkesopplæringsnemnda er et 

prioritert og synlig organ i fylkeskommunene. Men likevel er 55 respondenter helt eller 

delvis enige i påstanden om at fylkeskommunen legger for liten vekt på 

yrkesopplæringsnemndas råd når den fatter vedtak i saker som den har lagt frem for 

nemnda. 82 respondenter er helt eller delvis enige i at medlemmene i 

yrkesopplæringsnemnda har en reell mulighet til å påvirke i saker som angår 

fagopplæringen.  

 

84 respondenter svarer at vedtakene i yrkesopplæringsnemnda ofte eller alltid følger 

saksgangen helt frem til den politiske avgjørelsen i fylket. 72 sier at de får kjennskap til 

hvordan rådene fra yrkesopplæringsnemnda brukes av fylkeskommunen og videre i 

politiske prosesser. 51 svarer nei på dette spørsmålet.  

 

Arbeidsgruppen spurte hvordan medlemmene og observatørene selv følger opp vedtakene 

yrkesopplæringsnemnda har fattet. De aller fleste som har skrevet noe i dette fritekstfeltet, 

opplyser at oppfølgingen deres dreier seg om forskjellige informasjonsaktiviteter, for 

eksempel videresending av referater/møtepapirer til personer i eget nettverk. Noen prøver 

å holde seg orientert om videre saksgang ved å følge med på fylkeskommunens nettsider. 

Andre er mer frempå og kontakter administrasjonen og/eller politikere og følger opp sakene 

politisk i etterkant.  

 

2.7 Studiebesøk i Telemark: September 2015 
 

Arbeidsgruppen deltok på to dagers studietur til en samling på Gaustablikk i regi av 

Telemark fylkeskommune. Målet med studieturen var å få kunnskap om hvordan politikere 

og administrasjon forholder seg til og behandler råd fra yrkesopplæringsnemnda.  

 

                                                           
 
8 Spørsmålet var formulert slik: Yrkesopplæringsnemnda skal foreslå kandidater til prøvenemndene som fylkeskommunen har 

ansvar for å oppnevne. Hvor gode forutsetninger har du for å delta i yrkesopplæringsnemndas arbeid med denne oppgaven? 
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Arbeidsgruppen fikk møte medlemmer og representanter fra Hovedutvalg kompetanse, 

yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontorer og fylkesadministrasjonen. Hele første dagen 

var satt av til temakonferanse om yrkesopplæringsnemnda. Sentrale problemstillinger var: 

Hvordan fungerer yrkesopplæringsnemnda ut fra dagens mandat, hvordan brukes rådene, 

og hvor god kjennskap er det til yrkesopplæringsnemndas rolle og mandat? Hvordan bør en 

optimal yrkesopplæringsnemnd fungere? Dag to fikk arbeidsgruppen følge en komprimert 

saksprosess ved å delta på et møte i yrkesopplæringsnemnda med påfølgende møte i 

Hovedutvalg for kompetanse.  

 

Oppsummering av besøket 

Arbeidsgruppen opplevde det som svært interessant å få muligheten til å observere, erfare 

og reflektere over yrkesopplæringsnemndas rolle sett fra innsiden. Det er verdifullt i seg 

selv at partene sammen kan innhente kunnskap i et felles rom fra en felles kilde. Å kunne 

få en hel dag til å jobbe sammen med medlemmer i nemnda, hovedutvalget og andre 

samarbeidspartnere fra administrasjon og opplæringskontorer ga unik innsikt. 

Arbeidsgruppen vil trekke frem følgende hovedinntrykk: 

 Det var svært stor interesse for nemndas arbeid. 

 Det var et uttrykt behov for å kunne konkretisere og operasjonalisere nemndas 

mandat. Mange var usikre på hva nemndas mandat innebar. 

 Mange mente nemndas arbeid var viktig, men trengte mer synlighet i prosess og 

resultat. 

 Telemark er et eksempel på et fylke som klarer å utnytte handlingsrommet som 

yrkesopplæringsnemnda har på en god måte.  

 Yrkesopplæringsnemnda er bredt sammensatt av organisasjoner som representerer 

hele arbeidslivet med kunnskapsrike og engasjerte medlemmer.  

 De politiske representantene var engasjerte og tok ansvar for å følge opp rådene 

videre i møte for Hovedutvalget for kompetanse.  

 

2.8 Studiebesøk i Oslo og Akershus: Oktober 2015 
 

Deler av medlemmene i arbeidsgruppen fikk delta på et fellesmøte i 

yrkesopplæringsnemnda i Oslo og Akershus. Arbeidsgruppen presenterte pågående arbeid 

og fikk tilbakemelding om at det ikke var ønskelig å gå tilbake til yrkesopplæringsnemnda 

med større vedtaksmyndighet. Det er behov for å ha deltakere i yrkesopplæringsnemnda 

som har forankring i egen organisasjon/parti og har vilje og engasjement til å bidra. Det er 

nødvendig å ha representanter med bred og relevant kompetanse om arbeidslivets behov. 

 

Under fellesmøtet ble formidlingstallene i Oslo gjennomgått og analysert. Videre ble det 

redegjort for den nasjonale prosessen med gjennomgangen av tilbudsstrukturen ved en 

representant fra Utdanningsdirektoratet. Det var også en presentasjon av arbeidet med å 

implementere lærlingklausuler i Oslo kommune. Presentasjonene ga godt grunnlag for gode 

og strategisk viktige diskusjoner. Arbeidsgruppen merker seg at det å hente inn ekstern 

ekspertise til møter i yrkesopplæringsnemnda er en god måte å øke kunnskapsgrunnlaget 

til medlemmene i yrkesopplæringsnemnda på.  

 

 

3 Arbeidsgruppens vurderinger 
 

Yrkesopplæringsnemndas arbeidsoppgaver er regulert i opplæringsloven. I vurderingene 

har arbeidsgruppen valgt å betegne opplæringsloven § 12-4 som yrkesopplæringsnemndas 

mandat.  

 

Ifølge NIFU rapport 14/15 Kvalitet i fag- og yrkesopplæring var en av årsakene til forslag 

om ny rolle for yrkesopplæringsnemndene i 2007 behovet for å frigjøre 

yrkesopplæringsnemnda fra detaljstyring og konsentrere seg om de mer overordnede 

spørsmål, særlig kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Yrkesopplæringsnemnda 

skulle bli «arbeidslivets kanal inn i fylkeskommunen og en motor i kvalitetsarbeidet».  

 

Ifølge mandatet skal yrkesopplæringsnemnda arbeide for best mulig dimensjonering, god 

rådgivning og regional utvikling. Videre har yrkesopplæringsnemnda en svært viktig rolle i 
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fylkeskommunens kvalitetsarbeid både når det gjelder fag- og yrkesopplæring, samarbeid 

mellom skole og arbeidsliv og kompetanseutvikling. Arbeidsgruppens vurderinger er basert 

på egne erfaringer, tidligere forskning og nyere undersøkelser som er presentert i kapittel 

2. Videre følger nærmere betraktninger: 

 

3.1 Yrkesopplæringsnemndas mandat 
 

Innenfor arbeidsgruppens oppdrag ligger det å vurdere om det er behov for endring i 

gjeldende regelverk. Det ligger etter vår vurdering et stort handlingsrom i mandatet. Dette 

handlingsrommet som allerede ligger i lovverket, må utnyttes langt bedre, og det kan 

tydeliggjøres gjennom forskrift til opplæringsloven § 12-3. Tydeliggjøring av mandatet bør 

føre til mer ensartet praksis på tvers av fylkene, for eksempel i dimensjoneringsarbeidet.  
Fylkene kan også vurdere delegasjon av vedtakskompetanse etter kommuneloven § 39. 

Dette blir det gjort nærmere rede for i det følgende.  

 

Arbeidsgruppen mener yrkesopplæringsnemndas handlingsrom som rådgivende organ etter 

opplæringsloven § 12-4 gir et godt lovgrunnlag og mandat til å realisere nemnda i tråd med 

vår visjon, forutsatt at handlingsrommet tydeliggjøres og utnyttes så godt som mulig. 

Av opplæringsloven § 4-8 andre ledd følger det at fylkeskommunen skal legge frem saker 

som har betydning for fag- og yrkesopplæringen for yrkesopplæringsnemnda. Noen saker 

må alltid legges frem for nemnda. Vedtak eller uttalelser fra yrkesopplæringsnemnda skal 

dessuten bli vektlagt i fylkeskommunens vurdering av slike saker. I enkelte saker skal 

yrkesopplæringsnemndas syn få avgjørende vekt. Dersom fylkeskommunen ikke er klar 

over henstillingen, vil de heller ikke kunne legge vekt på yrkesopplæringsnemndas syn. 

Partenes påvirkningsmulighet på fag- og yrkesopplæringen i fylkeskommunen vil da 

svekkes. 

  

I forarbeidene står det klart og tydelig (Ot.prp. nr. 41 (2006-2007)s. 36):  

«Yrkesopplæringsnemnda vil kunne gjere vedtak i den enkelte saka, der ho gir uttrykk for 

arbeidslivet sine vurderingar. Dette vedtaket skal vere ein av premissane i saka når 

fylkeskommunen gjer sitt endelege vedtak.» 

 

En skriftlig oversikt over yrkesopplæringens vedtak eller uttalelser må derfor alltid være en 

del av beslutningsgrunnlaget ved fylkeskommunens vurdering av slike saker. 

 

Etter kommuneloven § 39 har fylkestinget adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet til 

fylkeskommunale organer etter nærmere regler. En slik delegasjonsadgang kan endres 

underveis i en konstitueringsperiode og gi organer som yrkesopplæringsnemnda generell 

vedtakskompetanse fra sak til sak. 

 

Arbeidsgruppen konstaterer at denne bestemmelsen gir hjemmel til å overdra mer 

besluttende kompetanse og ansvar til yrkesopplæringsnemndene. Vi mener likevel at 

handlingsrommet er stort nok til å sikre at nemndene kan få gjennomslag for sine råd. En 

annen side ved en slik delegasjonskompetanse er at den kan gi nemnda flere typiske 

saksbehandlingsoppgaver som den hadde før lovendringen. Arbeidsgruppen mener slik 

saksbehandling av enkeltsaker først og fremst hører under fylkesadministrasjonen, og at 

nemnda bør ha en mer overordnet og strategisk rolle. Arbeidsgruppen vil likevel ikke avvise 

at fylkene og nemndene kan nyttiggjøre seg av slik delegasjon av vedtakskompetanse.  

 
Videre mener arbeidsgruppen det har blitt en «etablert sannhet» at lovendringen i 2007 

førte til en innskrenking i yrkesopplæringsnemndas påvirkningsmulighet. Arbeidsgruppen 

mener ikke det er hensiktsmessig å gi tilbake alle de praktiske oppgavene 

yrkesopplæringsnemnda hadde før lovendringen i 2007. Det er behov for en 

yrkesopplæringsnemnd som jobber strategisk, er kompetent og i stand til å gi kvalifiserte 

råd i kvalitetsutviklingen av fag- og yrkesopplæringen, både i et kortsiktig og langsiktig 

perspektiv.  

 

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide med kvalifiserte løp for de som ikke får læreplass, 

dimensjonering og alternative løp, fremme kompetanse innenfor politiske føringer 

(eksempel vekslingsmodeller) og kvalifisering av voksne. Arbeidsgruppen anbefaler at 
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yrkesopplæringsnemnda styrker samarbeidet mellom skole og virksomhet gjennom ulike 

tiltak som lærerhospitering, kampanjer og samarbeid om prosjekt til fordypning (PTF). 

Videre mener arbeidsgruppen at yrkesopplæringsnemndene er sentrale for å fremme 

yrkesfagene på regionalt nivå. En fortsettelse av samfunnskontrakten bør legges til 

yrkesopplæringsnemndene med mulighet for å utvikle, pilotere og gjennomføre lokale 

tiltak. Incentiver bør vurderes.  

 

Prøvenemndene utgjør det siste og kanskje viktigste leddet i fag- og yrkesopplæringen. Om 

lag ¼ del av respondentene i spørreundersøkelsen vurderer at de har dårlige/svært dårlige 

forutsetninger for å gi råd om oppnevning av medlemmer til prøvenemndene. Arbeidet med 

prøvenemnder bør løftes som en egen sak og utredes nærmere. Arbeidsgruppen anbefaler 

at hele prosessen med prøvenemnder må gjennomgås. 

 

Arbeidsgruppen har kjennskap til at mange fylkeskommuner ikke har opprettet yrkesutvalg. 

Noen bruker prøvenemndsmedlemmene til dette. Ofte går fylkeskommunen til 

opplæringskontorene for å rekruttere kandidater til prøvenemndene. 

 

3.2 Sammensetning 
 

Fylkeskommunen har, som nevnt, ansvar for å oppnevne yrkesopplæringsnemnd. Partene i 

arbeidslivet skal ha flertall, men utover dette lovpålagte prinsippet er det stor variasjon i 

representasjonen i de forskjellige fylkeskommunene.  

 

Lokalt og regionalt arbeidsliv er en viktig samarbeidspartner og bidragsyter i 

yrkesopplæringsnemnda. Partene har gjennom sitt flertall et særlig ansvar for å forankre 

sakene i egen organisasjon. Organisasjoner som ivaretar de treårige yrkesfagene, kan 

ifølge opplæringsloven være representert. Det er i dag en svært ulik sammensetning i 

nemndene. For å sikre lovmessig paritet av representanter fra arbeidslivets parter, så vel 

fra arbeidsgiver- som arbeidstakersiden, er det behov for å definere og identifisere de ulike 

representantenes representasjon på en tydeligere måte.  
 

Politisk representasjon i yrkesopplæringsnemnda ansees som viktig for videre saksgang og 

politisk oppfølging. Det er viktig at rolleavklaring og forventninger til politikerne 

tydeliggjøres, og at oppnevningen sikrer dedikerte medlemmer som bruker sin 

påvirkningsmulighet. Mange medlemmer i yrkesopplæringsnemndene melder at de savner 

kunnskap om hvordan rådene fra nemnda følges opp videre i hovedutvalget (komiteer) for 

utdanning/kompetanse. Politisk representasjon kan sikre oppfølging av vedtakene i 

nemnda, men det er viktig å understreke at det er medlemmenes ansvar å følge opp egne 

vedtak og anbefalinger videre i det politiske systemet.  

 

Ifølge ILO–konvensjonen kan det være behov for å tilføre yrkesopplæringsnemnda annen 

kompetanse fra eksempelvis NAV og opplæringskontorer.  Dette kan være deltakere med 

observasjonsstatus. Dette må vurderes ved oppnevning av yrkesopplæringsnemnder. 

 

Yrkesopplæringsnemndas medlemmer skal med sin innsikt være pådriver for til økt 

samarbeid og samhandling mellom skole og arbeidsliv. For å være en aktiv 

samarbeidspartner for fylkeskommunen bør yrkesopplæringsnemndas medlemmer ha solid 

kunnskap om fag- og yrkesopplæringen, og de bør ha faglig tyngde, engasjement og evnen 

til å jobbe kunnskapsbasert og løsningsorientert. Det må stilles krav til fylkeskommunene 

om kunnskapsformidling og kompetansebygging for medlemmene av 

yrkesopplæringsnemnda. Representantene i yrkesopplæringsnemnda bør ha kunnskap om 

utdanningssystemet, arbeidslivskompetanse, personlig engasjement og en sterk forankring 

i egen organisasjon for å være best mulig kompetente til å sitte i nemnda.  

 

3.3 Aktivitet og arbeidsprosess i yrkesopplæringsnemnda 
 

Spørreundersøkelsen (2015) viser at yrkesopplæringsnemndene fungerer svært ulikt, og 

noen nemnder er mer aktive enn andre. Dette gjelder spesielt forskjeller i innflytelse og 

manglende initiativ til saker. Det samme viser riksrevisjonens rapport som forteller at flere 

fylkeskommuner mener det er behov for mer aktive og slagkraftige 
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yrkesopplæringsnemnder. Videre at det er usikkert om yrkesopplæringsnemndene fungere 

som forutsatt. Yrkesopplæringsnemndene gir svært begrensede faglige vurderinger ved 

godkjenning av lærebedrifter slik det er forutsatt i opplæringsloven. Etter lovendringen i 

2007 skal yrkesopplæringsnemnda være arbeidslivets kanal inn i fylkeskommunen. Denne 

rollen er svært uklar. Spørsmålet er om yrkesopplæringsnemnda fungerer som en 

premissleverandør eller premissmottaker. Et annet spørsmål er om fylkeskommunene 

forstår og tar i bruk yrkesopplæringsnemnda.  

 

Medlemmene i yrkesopplæringsnemnda har mulighet til å foreslå saker til møtene. Dette 

må tydeliggjøres overfor medlemmene. Det er uklart hva som konkret er årsaken til at 

enkelte nemnder er svært passive. Flere av nemndene melder at det nesten utelukkende er 

fylkeskommunene som tar initiativ og melder saker til møtene i yrkesopplæringsnemnda. 

Dette vises gjennom spørreundersøkelsen (2015), arbeidsgruppens studiebesøk og annen 

kontakt med yrkesopplæringsnemndene.   

 

Med bakgrunn i dette anbefaler arbeidsgruppen at det utarbeides en strategi for hvordan 

saker gjennomføres, rapporteres og følges opp i yrkesopplæringsnemnda og 

fylkeskommunen. Videre må yrkesopplæringsnemndas sammensetning, aktiviteter og 

oppgaver synliggjøres i fylkeskommunens saksgangsprosess.  

 

Mange etterlyser også kunnskap om hvordan rådene fra yrkesopplæringsnemnda følges opp 

gjennom videre saksprosess i fylkeskommunen. Det er viktig at nemnda sikres reell 

innflytelse på de avgjørelser og prioriteringer fylkeskommunen gjør i den videregående 

opplæringen. En grunnleggende forutsetning er en godt synlig og verdsatt 

yrkesopplæringsnemnd blant administrativ og politisk ledelse i fylket. Rådene fra 

yrkesopplæringsnemnda må sikres oppfølging videre i saksgangen og iverksettingen. 

Arbeidsgruppens vurdering er at flere enn politikere bør følge sakene og sikre at 

yrkesopplæringsnemndas råd blir ivaretatt i den videre prosessen. 

 
Arbeidsgruppen er enige om at vi trenger mer proaktive nemnder. 

Yrkesopplæringsnemndas råd skal danne grunnlag for fylkeskommunens beslutninger. 

Derfor er det viktig at nemnda sikres reell innflytelse på de avgjørelser og prioriteringer 

fylkeskommunen gjør i den videregående opplæringen. 

 

Ifølge opplæringsloven § 12-3 skal yrkesopplæringsnemndene opprette yrkesutvalg eller 

bruke prøvenemndene som yrkesutvalg. Det er svært ulikt fra fylkeskommune til 

fylkeskommune hvorvidt de har et eget yrkesutvalg eller bruker prøvenemndsmedlemmer. 

Arbeidsgruppens vurdering er at det er hensiktsmessig for yrkesopplæringsnemndene at de 

oppretter yrkesutvalg som nemndene kan dra nytte av, for eksempel i arbeidet med å 

ivareta hele bredden i fag- og yrkesopplæringen.  

 

For å sikre engasjement, forbedring og utnyttelse av yrkesopplæringsnemndas 

handlingsrom, foreslår arbeidsgruppen at yrkesopplæringsnemnda bruker tid på en årlig 

evaluering. Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til en slik evaluering, som følger 

vedlagt. Evalueringen er laget i form av en kort spørreundersøkelse utformet rundt 

yrkesopplæringsnemndas mandat. Evalueringen er tenkt brukt til kvalitetssikring av eget 

arbeid. Målet er å belyse forbedringspotensialet for hele nemnda.  

 

 

4 Arbeidsgruppens anbefalinger 
 

Det er behov for yrkesopplæringsnemnder som jobber strategisk, er kompetente og i stand 

til å gi kvalifiserte råd i kvalitetsutvikling av fag- og yrkesopplæringen. 

Målet for arbeidsgruppen er å vitalisere yrkesopplæringsnemndene slik at de blir 

fylkeskommunenes ledende og kompetente aktør i kvalitet og utvikling av 

yrkesopplæringen i samarbeid med partene i norsk arbeidsliv. Arbeidsgruppen ønsker å 

legge til rette for en proaktiv, framoverlent yrkesopplæringsnemnd. Arbeidsgruppen ser 

bl.a. gjennom spørreundersøkelsen at det først og fremst er fylkeskommunen som er 

premissleverandør for saker i nemndene. 
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Arbeidsgruppen mener det er grunnlag for at fylkeskommunene synliggjør 

yrkesopplæringsnemndas arbeid på sine nettsider og gjennom strategisk viktig dokumenter 

som handlingsplaner og årsberetninger.  

 

Operasjonalisering av arbeidet med fornying av yrkesopplæringsnemndene må 

gjennomføres helhetlig med hjelp av felles retningslinjer til alle fylkeskommunene. Her er 

det blant annet viktig med klare rolleforventninger og krav til mandat, sammensetning og 

innhold. Arbeidsgruppen vektlegger at anbefalingene utgjør en samlet helhetsstrategi og 

derfor ikke må plukkes ut enkeltvis. Basert på dagens lovverk, aktuell forskning og vår 

egen vurdering har arbeidsgruppen kommet frem til følgende anbefalinger: 

 

1. Sammensetning9. Sammensetningen av yrkesopplæringsnemnda skal speile det 

nasjonale (parts)systemet for representasjon i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen 

(SRY)10. Hovedorganisasjonene inviteres inn i yrkesopplæringsnemnda. Departementet 

gir nærmere presisering av sammensetningen av Y-nemndene i opplæringsloven § 12-

3. 

 

2. Mandatet. Handlingsrommet som allerede ligger i lovverket (opplæringsloven § 12-4), 

må utnyttes langt bedre. Det kan departementet gjøre gjennom å tydeliggjøre 

mandatet nærmere gjennom forskrift etter opplæringsloven § 12-3. Fylkeskommunene 

kan også vurdere delegasjon av vedtakskompetanse etter kommuneloven § 39. 

Tydeliggjøring av mandatet bør føre til mer ensartet praksis på tvers av 

fylkeskommunene, for eksempel i dimensjoneringsarbeidet.  

 
3. Aktivitet og fremdrift. Medlemmene i yrkesopplæringsnemnda har mulighet til å 

initiere saker til møtene. Dette må tydeliggjøres. Det må utarbeides en strategi for 

hvordan saker gjennomføres, rapporteres og følges opp. Yrkesopplæringsnemndas 

sammensetning, aktiviteter og oppgaver må synliggjøres i fylkeskommunens 

saksgangsprosess. 

 

4. Politisk representasjon11. Politisk representasjon har som mål å ta ansvar og følge 

opp saker i videre saksgang. Det må utarbeides en tydelig rolleavklaring med 

forventninger til politikerne, slik at oppnevningen sikrer dedikerte medlemmer som 

bruker sin påvirkningsmulighet. 

 

5. Oppfølging. Protokollene fra yrkesopplæringsnemnda må sikres oppfølging i videre 

saksgang og iverksetting. Vi foreslår at lederen av yrkesopplæringsnemnda møter fast 

der sakene behandles politisk. Slik kan både leder og politikere følge sakene og sikre 

yrkesopplæringsnemndas råd videre. 

 

6. Kunnskapstilfang. Det må stilles krav til fylkeskommunene om jevnlig 

kunnskapsspredning og skolering av yrkesopplæringsnemndas medlemmer innenfor 

følgende områder:  

 relevant lov- og regelverk, mandat og handlingsrom 

 nytt om videregående opplæring (særlig fag- og yrkesopplæring)  

 rolleforståelse og rolleavklaring 

 systemforståelse, forvaltningsprosess og politisk prosess 

 bevissthet rundt hva som er vedtakssaker, og hva som er orienteringssaker  

 oppdatering på aktuell forskning, stortingsmeldinger, NOUer mv. 

 samarbeidsarenaer, for eksempel yrkesutvalg og regional utvikling. 

 

7. Evaluering. Yrkesopplæringsnemnda bør foreta en evaluering av eget arbeid to ganger 

i oppnevningsperiodene (se vedlegg med forslag til evaluering). 

 

                                                           
 
9 Merknad fra KS: KS mener at et godt og bredt samarbeid mellom fylkeskommunen og lokalt arbeidsliv bør ivaretas gjennom 
andre virkemidler enn lov- og forskriftsendringer på sammensetningen av yrkesopplæringsnemnda. 
10 http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/ 
11 Der hvor skoleeier velger å la seg representere ved politikere. 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/
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8. Alternative opplæringstilbud m.m. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide med 

kvalifiserte løp for de som ikke får læreplass, dimensjonering og alternative løp, fremme 

kompetanse innenfor politiske føringer (eksempel vekslingsmodeller) og kvalifisering av 

voksne. Arbeidsgruppen anbefaler at yrkesopplæringsnemnda styrker samarbeidet 

mellom skole og virksomhet gjennom ulike tiltak som lærerhospitering, kampanjer og 

samarbeid om Prosjekt til fordypning (PTF). 

 

9. Andre aktører. Ifølge ILO–konvensjonen kan det være behov for å tilføre 

yrkesopplæringsnemnda annen kompetanse fra eksempelvis NAV og 

opplæringskontorer.  Dette kan være deltakere med observasjonsstatus. 

 

10.  Særlige satsinger. Yrkesopplæringsnemndene er sentrale for å fremme yrkesfagene 

på regionalt nivå. En fortsettelse av samfunnskontrakten bør legges til 

yrkesopplæringsnemndene med mulighet for å utvikle, pilotere og gjennomføre lokale 

tiltak. Incentiver bør vurderes.  

 

11.  Prøvenemnder.  Arbeidet med prøvenemnder bør løftes som en egen sak og utredes 

nærmere. Prøvenemndene og fagprøven utgjør et viktig element i fag- og 

yrkesopplæringen. Her viser spørreundersøkelsen (2015) at hele prosessen med 

prøvenemnder må gjennomgås for å utarbeide gode kvalitetssystemer. 

 

12.  Yrkesutvalg. Arbeidsgruppen anbefaler at yrkesopplæringsnemndene nedsetter 

yrkesutvalg, og at disse ikke kun skal bestå av prøvenemndsmedlemmer. 

Opplæringskontor, relevante bransjeorganisasjoner, skoler og virksomheter kan være 

representert i yrkesutvalgene.  

 

13.  Synliggjøring. Vi oppfordrer fylkeskommunene til å synliggjøre 

yrkesopplæringsnemndas arbeid på sine nettsider og gjennom strategisk viktig 

dokumenter som handlingsplaner og årsberetninger. 

 

14.  Paritet. Det er i dag en svært ulik sammensetning i nemndene. For å sikre lovmessig 

paritet av representanter fra arbeidslivets parter, så vel fra arbeidsgiversiden som fra 

arbeidstakersiden, er det behov for å definere og identifisere de ulike representantenes 

representasjon på en tydeligere måte.  

 

15.  Implementering. Operasjonasliering av arbeidet med å fornye 

yrkesopplæringsnemndene må gjennomføres helhetlig med hjelp av felles retningslinjer 

til alle fylkeskommunene. Her er det blant annet viktig med klare rolleforventninger og 

krav til mandat, sammensetning og innhold. Arbeidsgruppen vektlegger at 

anbefalingene utgjør en samlet helhetsstrategi og derfor ikke må plukkes ut enkeltvis.  
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Vedlegg I 
 

Forslag til tydeliggjøring av mandatet: 

Yrkesopplæringsnemnda skal være et strategisk viktig talerør for arbeidslivet inn mot 

fylkesmyndighetene. Fylkeskommunene har både det lovmessige forvaltningsansvaret og 

skoleeieransvaret for den videregående opplæringen. Til ansvarsoppgavene underlagt 

yrkesopplæringsnemnda hører som nevnt i denne rapport en rekke potensielle saker 

knyttet til det kompliserte saksfeltet som fag- og yrkesopplæringen representerer; 

herunder både store og små problemstillinger, kortsiktige og langsiktige, konkrete og mer 

visjonære.   

 

En velfungerende yrkesopplæringsnemnd avhenger, etter arbeidsgruppens oppfatning, av 

bredt eierskap til saksagendaen i møtene. Derfor er det viktig at arbeidslivets parter tar en 

aktiv rolle i å tegne et sakskart som både skolen og arbeidslivet er opptatt av. 

 

Arbeidsgruppen foreslår, som et supplement til anbefalingene under kapittel 4, følgende 

sjekkliste for yrkesopplæringsnemndenes mest sentrale arbeidsoppgaver (ikke 

uttømmende): 

 

- Gi innspill om arbeidslivets kompetansebehov 

- Gi innspill om lokal tilbudsstruktur 

- Initiere kampanjer, samarbeidsprosjekter o.l. mellom skole og arbeidsliv i fylket 

- Diskutere, dele kunnskap og gi råd knyttet til formidling av søkere til læreplass 

- Markedsføre yrkesfagenes karrieremuligheter 

- Vurdere viktige forvaltningsvedtak knyttet til fag- og yrkesopplæringen, som 

godkjenning av opplæringskontorer og opprettelse av prøvenemnder  

- Gi råd og innspill til rådgivningstjenesten på skolene 

- Gi innspill til lokale rutiner og retningslinjer for opplæring i bedrift, godkjenning av 

lærebedrifter, krav til faglig leder mv. 

- Medlemmene i yrkesopplæringsnemnda skal selv bidra til bedre kunnskapsgrunnlag, 

som representanter fra sentrale myndigheter, analysemiljøer, forskere mv  

- Søke dialog og kunnskap fra sentrale utdanningsmyndigheter, herunder 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de faglige rådene 

- Initiere samarbeid og dialog med andre fylker 

- Gi høringsuttalelser av regional interesse 

- Være bindeledd til opplæringskontorene  

- Drøfte behov for særskilte kompetansepolitiske tiltak knyttet til ekstraordinære 

begivenheter (lavkonjunktur, flykninger, naturkatastrofer mv.) 
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Vedlegg II:  
 

Forslag til spørsmål til egenevaluering: 

 

 

 

 

 

Spørsmål 1: I Opplæringslovens § 12-4 heter det at yrkesopplæringsnemnda skal 

«fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- 

og yrkesopplæringa». Har du som medlem fremmet eller bidratt til å fremme en eller 

flere saker som ivaretar kravet om å jobbe for å utvikle kvaliteten i fag- og 

yrkesopplæringen?  

Ja / Nei 

Hvis ja – hvilke saker? 

Hvis nei – hvorfor ikke?  

Spørsmål 2: I Opplæringslovens § 12-4 heter det at yrkesopplæringsnemnda skal 

«vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og 

yrkesopplæringa». Har du som medlem bidratt til åkvalitetsikre eller eventuelt endre 

rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen?  

Ja / Nei 

Hvis ja – hvilke saker/rutiner? 

Hvis nei – hvorfor ikke? 

Spørsmål 3: I Opplæringslovens § 12-4 heter det at yrkesopplæringsnemnda skal 

«vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og 

yrkesopplæringa». Har du som medlem bidratt i arbeidet med kvalitetsutvikling og 

kvalitetssikring av fag- og yrkesopplæringen?  

Ja / Nei 

Hvis ja – hvilke forslag? 

Hvis nei – hvorfor ikke?  

Spørsmål 4: I Opplæringslovens § 12-4 heter det at yrkesopplæringsnemnda skal 

«vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast». Har du som 

medlem bidratt i arbeidet med å utvikle samarbeidet arbeidsliv og skole?  

Ja / Nei 

Hvis ja – hvordan? 

Hvis nei – hvorfor ikke?  

Spørsmål 5: I Opplæringslovens § 12-4 heter det at yrkesopplæringsnemnda skal 

«vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast». Har du som medlem bidratt i arbeidet 

med å sikre og synliggjøre fylkeskommunenes/regionens kompetanseutvikling?  

Ja / Nei 

Hvis ja – hvilke saker/forslag? 

Hvis nei – hvorfor ikke?  

Spørsmål 6: Det er ønskelig med årlig skolering av medlemmene for å sikre en faglig 

kompetent og oppdatert yrkesopplæringsnemnd. I tillegg til den årlige gjennomgangen, 

hvilke områder vurderer du som mest aktuelle for ekstra kompetanseheving i år?  

Beskriv behov: 

Har ikke behov:  

Spørsmål 7: Yrkesopplæringsnemndas medlemmer oppfordres til å etablere 

samarbeidsarenaer (et utvidet partssamarbeid) hvor saker som ønskes tatt opp i 

yrkesopplæringsnemnda forankres, diskuteres og forberedes. Har du etablert- eller er du 

deltaker i en slik arena? 

Ja / nei 

Hvis ja – hvordan fungerer dette? 

Hvis nei – hvorfor ikke? 


