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Service og Samferdsel Opplæringskontor SA

Att. Daglig leder, Egil Eggen

Vedr. fylkeskommunenes godkjenning av medlemsbedrift i et
opplæringskontor
Vi viser til deres e-post av 3. juni 2015 vedrørende godkjenning av medlemsbedrift.
Vi oppfatter det slik at dere søker om godkjenning for medlemsbedriften i Sogn og Fjordane
fylkeskommune.
Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune som skal godkjenne bedriften som
medlemsbedrift, jf. opplæringsloven § 4-3 andre ledd og forskrift til opplæringsloven § 111, forutsatt at vilkårene er oppfylt. Godkjenningen gir ikke bedriften status som lærebedrift,
men medfører at bedriften er en av flere samarbeidende bedrifter i Service og Samferdsel
opplæringskontor SA.
I Ot. prp. nr. 41 (2006-2007) pkt. 6.3.4 fremgår det at;
«Dersom ei bedrift anten aleine eller som del av eit opplæringskontor eller ein
opplæringsring fyller krava i lova for å få godkjenning, skal bedrifta få den godkjenninga ho
har krav på etter lova. Fylkeskommunen kan ikkje stille andre krav til bedriftene for
godkjenning enn dei som går fram av lova.»
I tillegg til teksten fra Ot. prp. nr. 41 (2006-2007) pkt. 6.3.4, hadde lovarbeidsgruppen
følgende kommentar:
«Lovarbeidsgruppen vil til slutt i tilknytning til godkjenning av lærebedrifter presisere at
dersom en bedrift enten alene eller som del av et opplæringskontor eller en opplæringsring
fyller lovens krav for å få godkjenning, skal bedriften få den godkjenningen den har krav på
etter loven. Med andre ord kan ikke en fylkeskommune foreta en nytte- eller
behovsvurdering, eller stille andre krav til bedriftene enn det som fremkommer av loven.»
Dersom medlemsbedriften oppfyller kravene i loven for å få godkjenning, bør den få
godkjenning av fylkeskommunen ifølge regelverket, dette gjelder også medlemsbedriftene i
et opplæringskontor.
Vi gjør oppmerksom på at det er fylkesmannen som gir veiledning og fører tilsyn etter
opplæringsloven. Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane.
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