
Svar på spørsmål Kristian August Eilertsen, Frp om ordningen fagbrev på jobb 
  
«Viser til fylkesråd Bjarne Rohdes svar på mitt spørsmål om ordningen med fagbrev på jobb (FBJ). 
  
Fylkesråden skriver i sitt svar til meg at «vi er klare til å inngå nye kontrakter dersom det kommer nye 
budsjettmidler», og videre «vi har stor etterspørsel etter ordningen […], så vi er klar til å rulle ut 
ordningen som en ordinær ordning til høsten dersom det kommer budsjettmidler.» 
  
Jeg har derfor følgende oppfølgingsspørsmål»: 
  
Spørsmålene var i utgangspunktet stilt om Troms, derfor er svar på oppfølgingen også svar for 
Troms. 
  

1. Hva koster ordningen med fagbrev på jobb i dag, og hvor stort er tilskuddet fylkeskommunen 
mottar pr. i dag? 
 
Svar: Statsbudsjettet for 2022 gir fylkeskommunene den samme rammen til fagbrev på jobb 
som i 2021 og 2020, 46 millioner. Av det fikk TFFK 2,2 til sammen, som igjen må fordeles 
mellom Troms og Finnmark. Vi går ut ifra at det vil bli samme fordeling i 2022 som i 2021.  

   
2. Hvor mye vil det koste å rulle ut ordningen som en ordinær ordning? 

 
Svar: Hvor mye den vil koste kommer helt an på hvor mange kandidater som søker, hver 
kontrakt ligger på gjennomsnittlig 18 måneder og koster da ca. 150 000,- inkl. kostnader til 
fagprøve. I løpet av ca. 3 måneder høsten 2021 mottok vi ca. 70 søknader. Halvparten ble 
innvilget da de tilfredsstilte kriteriene vi satte her i Troms. Dersom vi antar at det kommer ca. 
20 søknader per måned x 12, utgjør det ca. 240 kontrakter årlig. Da har vi en samlet kostand 
på rundt 36 millioner årlig bare i Troms. 
De allerede inngåtte kontraktene for 2022 bruker hele budsjettet for 2022, altså det tildelte 
tilskuddet i Statsbudsjettet for 2022. Vi kan derfor ikke inngå nye kontrakter uten budsjett. 

  
3. Vil fylkesrådet vurdere å rulle ut ordningen som en ordinær ordning uavhengig av eventuelle 

mottatte tilskuddsmidler? 
 
Svar: I tillegg til finansiering av selve ordningen, trengs det også faglige ressurser for å følge 
opp, og det vil være behov for noen kriterier for ordningen. Når det er sagt, er det etter 
fylkesrådens mening en god ordning, og om det kommer mer penger til ordningen fra 
sentrale myndigheter er det mulig å utvide allerede i 2022. For øvrig vil fylkestinget få 
anledning til å diskutere framtidige prioriteringer gjennom arbeidet med strategi for voksnes 
læring og strategi for videregående opplæring som skal behandles i fylkestinget senere i 
2022. 
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