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Høringssvar fra Unge funksjonshemmede 

 

Høring om forslag om «Fagbrev på jobb». 

Kunnskapsdepartementet, 19. mai 2017 

 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som 

til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi kjempet for deltakelse og likestilling for 

funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle 

som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonshemminger og 

kroniske sykdommer. Unge funksjonshemmede er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen er 

demokratisk og selvstendig, og har eget styre, eget regnskap og egne vedtekter. 

Unge funksjonshemmede er glade for at Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til en ny ordning 

som skal gi en mulighet til å gå opp til fagbrev etter en kombinasjon av opplæring og veiledet 

praksis fra en bedrift uten å ha vært læring. Den nye ordningen vil gi flere muligheten til å gå opp til 

fag- og svenneprøve. Vi viser til høringsbrev (ref. 17/1887), og gir mer dette våre innspill på 

høringen om forslag om ordningen fagbrev på jobb. 

 

Ordningen bør gjelde alle fag 

Unge funksjonshemmede støtter departementets forslag om å lovfeste ordningen og mener at 

ordningen bør gjelde alle fag. I og med at modellen forutsetter at det utarbeides en personlig plan 

for opplæringen av den enkelte kandidat basert på læreplanen for det aktuelle faget og kravene til 

kompetanse er like strenge som etter endt lærling- og praksiskandidatløp, ser vi ingen grunn til at 

ordningen ikke skal gjelde alle fag.   

 

Krav til og beregning av allsidig praksis 

Krav til relevant praksis for det tegnes kontrakt 

Unge funksjonshemmede mener at det er et fornuftig krav av praksisen bør tilsvare minst 1 år i full 

stilling før det tegnes kontrakt.  

 

Krav til praksis i kontraktsperioden 

Unge funksjonshemmede mener at kravet til praksis i kontraktsperioden som hovedregel må gjøres 

gjennom gjennomsnittsberegning. Dette vil betyr at kandidaten i gjennomsnitt må ha minst 50 

prosent stiling gjennom hele kontraktsperioden. Årsaken til at vi ønsker en gjennomsnittsberegning 

er at dette bedre ivaretar at kandidaten kan ha varierende arbeidskapasitet, og at dette ikke skal være 

et hinder for å ta fagbrev gjennom ordningen.  

 

Samtidig bør det foretas en skjønnsmessig vurdering for kandidater som ikke har mulighet til å 

jobbe minst 50 prosent i kontraktsperioden. Det at noen ikke har mulighet til å jobbe minst 50 

prosent kan for eksempel skyldes nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade. For at 

kandidaten skal kunne ta fagbrev med tilstrekkelig veiledning bør det åpnes opp for at personer kan 

ha en lavere stillingsprosent over en lengre tidsperiode, eksempelvis 40 prosent stilling i 3 år og 9 

måneder, heller enn en 50 prosent stilling i tre år.   
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Personlig opplæringsplan med krav til opplæring og veiledning i praksisperioden 

Unge funksjonshemmede støtter departementets forslag med krav til opplæring og veiledning i 

praksisperioden. Vi ønsker å presisere viktigheter av å tydelig fordele ansvar for opplæring mellom 

bedriften og fylkeskommunen.  

 

Vurdering av oppnådd kompetanse 

Unge funksjonshemmede støtter departementet i at kandidater som følger ordningen med fagbrev på 

jobb for å ta fag- eller svennebrev skal ha samme kompetanse som kandidater som følger de andre 

veiene til fag- eller svenneprøven.  

 

Vi representerer både personer som kan benytte seg av ordningen, personer som kan ansette 

personer som har vært i ordningen og personer som i sin hverdag kan møte på yrkesutøvende som 

har fått fagbrev gjennom ordningen. For alle disse gruppene er det viktig at de som går ut av 

ordningen har lik kompetanse som kandidater som har oppnådd fag- eller svennebrev gjennom 

andre ordninger. Det er viktig at fagbrev på jobb er en alternativ vei til fagbrev, ikke en dårligere 

vei til fagbrev! 

 

Fellesfag 

Unge funksjonshemmede støtter at det ikke stilles krav om fullført og bestått i fellesfagene for å gå 

opp til fag- og svenneprøven for kandidater som følger fagbrev på jobb. Det bør heller fastsettes 

krav til opplæring i grunnleggende ferdigheter og utvikles læreplaner og vurderingssystemer for 

dette til bruk i ordningen fagbrev på jobb.  

 

Egen eksamen for praksiskandidater, for særløpsfag og særskilte lærefag 

Unge funksjonshemmede mener at fagbrev i jobb-kandidatene bør gjennomgå sentralt gitt skriftlig 

eksamen, selv om dette betyr at noen vil bli vurdert i det samme to ganger. Det å utarbeide en ny 

prøve tilpasset hver enkelt kandidat kan bli svært arbeidskrevende. Tilpassede prøver kan dessuten 

være med på å så tvil om at kandidatene som har oppnådd fag- eller svennebrev gjennom denne 

ordningen har det samme kompetanse som de som har oppnådd fag- og svennebrev gjennom andre 

ordninger.  

 

Tilskudd 

Unge funksjonshemmede mener at bedriften bør godkjennes etter samme kriterier som lærebedrifter 

for å kunne ta del i ordningen. Dette er viktig for å sikre kandidaten den opplæringen og 

veiledningen som er fastsatt for kandidaten.  

 

Unge funksjonshemmede mener at det er rimelig at arbeidsgivere som påtar seg en del av ansvaret 

for opplæring, får overført et tilskudd. Vi har ingen formening om hvilken sats og beregningsmodell 

som bør ligge til grunn. Uavhengig av generell sats bør det ligge inne et tilskudd som stimulerer 

bedrifter til å gi kandidater med særskilte behov mulighet til å oppnå fag- eller svennebrev gjennom 

ordningen.  

 

Navn på ordningen 

Unge funksjonshemmede har ingen forslag til et kort navn på ordningen, men mener at 

departementet bør være konsekvente om de skal omtale ordningen med stor forbokstav eller ikke.  
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Avsluttende kommentar 

Unge funksjonshemmede mener at det bør komme tydelig frem i lovverk, forskrift og i 

kommunikasjon med fylkeskommunene og bedrifter at også ungdom som har avbryt videregående 

opplæring og har opparbeidet seg tilstrekkelig praksis og realkompetanse i et fag til å avlegge 

fagprøven etter Fagbrev i jobb, også er en målgruppe for ordningen.  

 

 

 

   

Camilla Lyngen, styreleder     Synne Lerhol, generalsekretær  
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