
 

 

Maritimt Forum  

 

Rådhusgata 25,  

0158 Oslo  

Postboks 1452 Vika,  

0116 Oslo 

Tlf.: (+47) +47 22 40 15 50 

Org.nr.: 876 131 072 

post@maritimt-forum.no 

www.maritimt-forum.no 

Høringssvar NOU 2019: 23 Ny Opplæringslov 
 
Maritimt Forum viser til ovennevnte høringsbrev om ny opplæringslov, og vi ønsker å 
fremme følgende høringssvar. Vi har kun innspill til utredningens kapittel 29, Videregående 
opplæring i bedrift. Det vises også til innspillene fra Norges Rederiforbund, og fra 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som vi i all hovedsak slutter oss til.  
 
Maritimt Forum er en interesseorganisasjon for den hele norske maritime klyngen. Vi 
representerer 700 medlemmer fra alle segmenter i den norske maritime klyngen.  
 
Maritim næring 
I helhet utgjør den maritime klyngen en av Norges aller viktigste næringer. Klyngen 
sysselsetter nesten 90 000 kvinner og menn, og verdiskapingen i næringen er på om lag 
150 mrd. kroner årlig. Maritim næring står også for årlige eksportinntekter på 217 mrd. 
kroner, og er landets nest største eksportnæring. Den norske maritime næringen er en 
kunnskapsintensiv, teknologi- og erfaringsbasert næring med sterke globale avtrykk.  
 
Den norske maritime klyngens globale lederposisjon beror på at vi ligger i front på 
kunnskap. Derfor er maritim utdanning, etterutdanning og kompetanseutvikling helt 
avgjørende for å videreutvikle vår posisjon som en verdensledende maritim nasjon.  
 
Maritime opplæringskontor 
Det er fire maritime opplæringskontor i Norge. Opplæringskontorene har lærlinger i 
matrosfaget, motormannfaget, maritim elektrikerfaget, kokkfagene, servitørfaget og 
kontorfaget. Per i dag har opplæringskontorene 1 278 aktive lærlinger, dette utgjør ca. 80 
pst. av de maritime lærlingene i Norge.  
 
I tillegg til å være godkjent i sine respektive fylkeskommuner er de maritime 
opplæringskontorene også godkjent som maritim utdanningsinstitusjon i 
Sjøfartsdirektoratet, og har et kvalitetssikringssystem som er sertifisert i DNV GL.  
 
All maritim utdanning må være i henhold til de internasjonale kravene i STCW 
(International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers). 
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Opplæringslovutvalgets gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget viser hvor omfattende og 
nødvendig opplæringskontorenes arbeid er for å få elever ut i og gjennom læretiden.  
 
Opplæringskontorene utgjør en viktig del i fagopplæringen, og det er behov for å regulere 
opplæringskontorene gjennom lov og forskrift, men som noe annet enn en lærebedrift.  
  
Maritimt Forum viser til, og støtter, NHOs innspill og forslag til omtale av 
opplæringskontorenes rolle i lov og forskrift.   
  
Tilgang på rådgivning og karriereveiledning  

Det er viktig at lærlinger har tilgang på rådgivning og karriereveiledning, ikke bare når de 
er elever på skolen. Vi støtter forslaget om å innføre en plikt for fylkeskommunen til å 
sørge for at lærlinger skal ha tilgang på rådgivning om utdannings- og yrkesvalg og 
rådgivning som sosiale og personlige forhold.  
 
Vi mener at det er avgjørende at y-nemndenes råd tillegges avgjørende innflytelse, og at y-
nemndene bør ha vedtakskompetanse i dimensjoneringsspørsmål. Dette for å sikre en 
dimensjonering etter arbeidslivets behov for kompetanse og tilgangen på læreplasser.  

 
*** 

 

Vennligst ta kontakt dersom det er behov for avklaringer eller utdypninger av ovennevnte 
punkter.  

Med vennlig hilsen 

 
Ivar Engan 
Daglig leder  
 
 


