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Høringssvar vedrørende fagbrev på jobb
Delta er positive til forslaget og intensjonen om at flere skal få muligheten til å ta fagbrev som
voksne. Ordningen vil særlig være viktig for de som jobber deltid, og som på en mer fleksibel måte
vil kunne få formalisert sin kompetanse.
Delta mener det er svært viktig, som også departementet er tydelige på, at fagbrev på jobb skal
være en fleksibel vei mot fag- og svennebrev uten at kravet til kompetanse hos de som avlegger
fagprøven reduseres. Vi vil nå kommentere hovedtemaene i høringen.
1. Delta er enige i at ordningen skal lovfestes, og at hvilke fag dette skal gjelde for fastsettes
i forskrift etter råd fra de faglige rådene.
2. Delta er enige i vurderingene knyttet til krav til relevant praksis før kontraktsperioden og i
praksisperioden. Det er avgjørende at man gjennom dette treffer målgruppen av
ufaglærte som jobber deltid. Det er viktig med en god opplæringsplan for den enkelte
som tydelig viser virksomhetens og fylkeskommunens ansvar for å at kandidaten skal
kunne være kvalifisert for fag-svenneprøve.
3. I forhold til vurdering av oppnådd kompetanse er vi enige i at den avsluttende
vurderingen skal skje med ordinær fag- og svenneprøve. Vi mener også det er riktig at det
ikke stilles krav om fellesfag, men at det er hensiktsmessig med opplæring i
grunnleggende ferdigheter. Vi mener at de som følger fagbrev på jobb ordningen bør ha
en sentralt gitt skriftlig eksamen, på samme måte som praksiskandidater.
4. Vi er enige i at bedriftene bør får tilskudd med utgangspunkt i Basistilskudd 2 som gjelder
for voksne lærlinger
5. I forhold til navn på ordningen mener vi at forslaget på mange måter er en utvidelse og
tilpasning av praksiskandidatordningen. Vi mener derfor at også disse kandidatene bør
kunne kalles praksiskandidater. Det er også naturlig ettersom man tenker seg å regulere
ordningen under § 3-5.
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