
 

 

Spørsmål til fylkesråden for utdanning om fagbrev på jobb, fra John Karlsen, 

Frp. 

«Kjenner til at det har vært tilrettelagt for at det også i vårt fylke har vært mulig å benytte 

seg av ordningen «Fagbrev på jobb», men at det er vanskeligere i dag fordi ordningen ikke er 

finansiert av staten. Spørsmålet til fylkesråden er hvordan ordningen fungerer i vårt fylke, og 

om det blir lagt til rette for å benytte denne ordningen? Er det samarbeide med 

opplæringskontorene i fylket om tilbudet, og er det søkere som ikke får tilbudet? Til slutt 

hvordan ser fylkesråden på finansieringen av «Fagbrev på jobb»?» 

Mvh. 

John Karlsen, fylkestingsrepresentant  

 

 

Svar fra Fylkesråden om fagbrev på jobb 
Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få 

fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring 

kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Det er frivillig for fylkeskommunen å tilby ordningen.  

I Troms og Finnmark begynte vi å jobbe med denne ordningen i 2019. Det ble da inngått noen få 

kontrakter i utvalgte fag. I forbindelse med tilskuddsmidler i utdanningsløftet 2020 åpnet 

fylkeskommunen for kontrakts-tegninger i alle fag. Ordningen ble raskt veldig populær, og det ble 

tegnet ca. 170 kontrakter før vi ble nødt til å stoppe opp pga. usikker finansiering av ordningen. 

Opplæringskontorene er de som rekrutterte til denne ordningen og som bisto i vurdering av 

kompetanse og vurdering av lengde på opplæringsløpet. 

Tilskuddsmidler fra Kompetanse Norge 2021 øremerket Fagbrev på jobb og rekvalifisering går 

uavkortet til å finansiere allerede inngått kontrakter. Gjennomsnittlig læretid for kandidater for 

fagbrev på jobb er 18 måneder, noe som gir en snittsum på ca. 130 000 per kontrakt (basis 2 tilskudd 

og kostnader til fagprøve). Det betyr at inngåtte kontrakter vil samlet koste rundt 23 millioner fordelt 

på perioden 2020-2023. 

I vest er det i 2021 ca. 120 nye søkere til denne ordningen, og om lag like mange i øst. Ordningen er 

enormt populær, og er varslet at den vil være en del av kommende «utdanningsløft» i 

statsbudsjettene. TFFK kan på eget grunnlag velge å styrke ordningen fra eget budsjett utover 

nasjonal finansiering.  

 

Bjarne Rohde 

Fylkesråd for utdanning 

 


