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Høringsuttalelse til forslag om endring i opplæringsloven –
innføring av praksisbrevordning i alle fylker
Norsk Vann mener at innføring av ordning med praksisbrev i den videregående
opplæringen kan bidra til å rekruttere ungdom til fagrettede stillinger i vannbransjen,
det vil si som teknisk personell for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg,
avløpsrenseanlegg og transportsystemer for vann og avløp. Dersom det skal utvikles
fag- eller læreplaner for dette tilbudet, må vannbransjen gis anledning til å delta
aktivt i dette med innspill for å sikre kvalitet og relevant sammenheng mellom
teoretisk grunnlag og praksis som skal føre fram til praksisbrev. Norsk Vann har et
kvalifiserende etterutdanningstilbud rettet mot teknisk driftspersonell ved vann- og
avløpsanlegg, som eventuelt kan være en del av læreplan for et framtidig tilbud om
praksisbrev. Norsk Vann stiller gjerne i et møte med Kunnskapsdepartementet med
nærmere informasjon om disse spørsmålene.
Norsk Vann* viser til departementets høringsbrev av 09.10.2015 med forslag til endringer i lov
om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven).
Høringsnotatet inneholder to forslag som omfattes av lovområdet:



Innføring av en ordning med praksisbrev i den videregående opplæringen
Godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring

Som interesseorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i den norske vannbransjen, vil
Norsk Vann med dette komme med innspill til høringsforslagets kapittel 1 –
praksisbrevordningen.
Når det gjelder godkjenningsordning for utenlandske fagbrev er dette ikke så relevant for
vannbransjen, da det ikke foreligger offentlige godkjenningskrav for teknisk personell innen drift
og vedlikehold på dette fagområdet.

Generelle kommentarer
For vannbransjen er det som nevnt ovenfor ikke fastsatt særskilte kompetansekrav for
driftsoperatører, som er spesialistpersonell på vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og
transportsystemer for vann og avløp. Det er imidlertid et stort behov for rekruttering til denne
yrkeskategorien, og nødvendig med kvalifisering i form av kurs og etterutdanning.
Det opplæringsløpet som foreslås ved innføring av praksisbrev, vil kunne føre til at flere unge
kan bli kjent med vannbransjen og vil kunne satse på den i framtiden. Norsk Vann er derfor på
generelt grunnlag positive til forslaget.
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Forutsetninger for god effekt av ordningen
I henhold til høringsforslaget skal ordningen med praksisbrev være et tilbud i alle fylker. For
praksis på vann- og avløpsanlegg bør spørsmålet være om man bør konsentrere seg om de
fylkene som har flest og mest avanserte anlegg, for å gi variert og relevant praksis.
Videre forutsetter ordningen aktive anleggseiere (dvs. i hovedsak kommuner og kommunale
foretak og selskap som eier vann- og avløpsanleggene), som kan ta i mot praksisbrevkandidatene og gi god og relevant opplæring.

Yrkesfaglig utdanningsprogram - etterutdanning
I høringsforslaget foreslår departementet at fylkeskommunene skal ha plikt til å ha et tilbud om
praksisbrev innen minst ett yrkesfaglig utdanningsprogram. Vann- og avløpsfaget er en del av
fagområdet kjemiprosess. Norsk Vann mener at bransjen bør komme inn i arbeidet med
læreplaner for denne ordningen.
Det kan i denne sammenhengen også nevnes at vannbransjen har etablert etterutdanning for
driftsoperatører gjennom Norsk Vanns kurs for driftsoperatører. Dette etterutdanningsprogrammet kan også tilbys for å avlaste den enkelte bedrift/kommune når det gjelder plikt til
opplæring. Dette gjøres i dag i forbindelse med lærlingeordningen i det ordinære fagbrevløpet.
Norsk Vann vil gjerne stille i et møte med Kunnskapsdepartementet, for å gi innspill til
praksismuligheter i vannbransjen, og for å drøfte spørsmål som vedrører kvalifikasjoner og
aktuelle kurs som kan tilbys kandidater i ordningen med praksisbrev.
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Kopi til: KS
* Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle
visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for
kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper,
kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca. 95
% av landets innbyggere. Norsk Vann har en samarbeidsavtale med KS.

