
 

Reglement for yrkesopplæringsnemnda 

Reglementet er utarbeidet etter L17.07.1998 nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande 

opplæringa (opplæringslova) § 12-3, inkludert  endringer i opplæringslova § 12-3 annet ledd med 

virkning fra 01.08.19 jfr. lov 21.06.2019 nr. 60.  

 
§ 1 Valg og sammensetning 
 
Yrkesopplæringsnemnda skal ha 15 medlemmer med personlige varamedlemmer: 
 
Fylkestinget oppnevner: 

• Tre medlemmer som representerer skoleeier hvorav en velges fra hovedutvalg for næring og to 
fra hovedutvalg for utdanning. 

• Fem medlemmer etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene, hvorav en fra 
Utdanningsforbundet.  

• Fem medlemmer etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjonene, hvorav en fra KS. 

• To lærling- eller lærekandidatrepresentanter eller praksisbrevkandidater etter forslag fra 
organisasjonene. 

 

En representant fra NAV og en representant fra Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark  
får møte og talerett i møtene. 
 
Yrkesopplæringsnemnda velger selv leder og nestleder.  
Som leder velges representant for NHO og LO med to-års rullerende intervall.  
 

Funksjonstiden for yrkesopplæringsnemnda følger valgperioden. Representanter for lærling - eller 
lærekandidater eller praksisbrevkandidater oppnevnes for to år om gangen. 
 

§ 2 Oppgaver 

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov hos og synspunkt fra arbeidslivet overfor 

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

fylkeskommunen etter opplæringsloven § 4-8 er pliktig til å framlegge for nemnda. Dette gjelder bla. 

saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens 

kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.   

 Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringa. 

Yrkesopplæringsnemnda skal særlig:    

• fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten av 
fag- og yrkesopplæringa   

• vurdere og uttale seg om rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og 
yrkesopplæringa 

• vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i  
fag- og yrkesopplæringa   

• vurdere hvordan samarbeidet mellom skoler og lærebedrifter kan bedres   

• vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres.           
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Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående 

opplæringen, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i sammenheng med den årlige fastsettelsen av 

tilbud.    

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

foreslå tiltak der nemnda finner det nødvendig.   

 Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om hvordan utvikling av fag- og yrkesopplæringa og samarbeidet 

mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, bla. utvikling av nye virksomheter og 

arbeidsplasser.   

 Yrkesopplæringsnemnda kan gi fylkeskommunen fullmakt til å gjøre den faglige vurderinga av 

bedrifter eller til å utføre andre oppgaver som etter lov eller forskrift er lagde til 

yrkesopplæringsnemnda.   

 

§ 3 Delegering av myndighet 

Yrkesopplæringsnemnda kan gi arbeidsutvalget eller fylkesrådmannen fullmakt til å gjøre vedtak i 

saker som er tillagt nemnda i lov, forskrift eller i gjeldende reglement.    

 Følgende saker kan ikke delegeres:  

• Planer og retningslinjer for nemndas virksomhet i budsjettåret og retningslinjer for 
arbeidet i sekretariatet  

 

§ 4 Møtetidspunkt 

Yrkesopplæringsnemnda avholder møte ca. en uke i forkant av hovedutvalgsmøtene.  

Yrkesopplæringsnemnda tilstreber å ha årlige felles samlinger/politisk verksted mellom 

yrkesopplæringsnemnd og hovedutvalg. 

 

§ 5 Andre bestemmelser 

Fylkeskommunen skal gi Yrkesopplæringsnemnda tilstrekkelig sekretariathjelp. Fylkesrådmannen 

administrerer sekretariathjelpen. 

For Yrkesopplæringsnemnda gjelder bestemmelser i reglement for delegering av ansvar og 

myndighet mellom politiske organer og godtgjørelsesreglement, så langt de passer. 

Fylkestinget i Vestfold og Telemark utvidet yrkesopplæringsnemnda til 15 medlemmer i sak 44/19 

møte 17.12.19 

 

Fylkestinget i Vestfold og Telemark utvidet yrkesopplæringsnemnda til 15 medlemmer i sak 44/19 møte 

17.12.19 

 



 


