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Nytt opplæringskontor for statlige virksomheter i Oslo og Akershus besøksrunde
Det vises til tidligere brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(FAD) datert 24.10.12 vedrørende oppfølging av arbeidet med å øke antallet lærlinger i
statsforvaltningen.
Som det ble redegjort for i ovennevnte brev, ønsker regjeringen å intensivere arbeidet
med å øke antallet lærlinger i statsforvaltningen. Høsten 2012 ble det derfor bestemt å
opprette et eget opplæringskontor. Opplæringskontoret skal gi virksomheter støtte og
service i arbeidet med å tilrettelegge for flere lærlinger. Opplæringskontoret vil få en
viktig rolle i oppfølging av lærling og lærebedrift. Vi viser i denne forbindelse til
samfunnskontrakten som ble signert av partene i arbeidslivet våren 2012. Jamfør
samfunnskontrakten skal statsforvaltningen samlet øke antallet lærlinger med 20
prosent innen utgangen av 2015. Samfunnskontrakten forplikter imidlertid statlige
virksomheter til å ha egne målsettinger for å øke antall læreplasser da det er store
forskjeller i ulike sektorer og yrker.
Opplæringskontoret er et pilotprosjekt med varighet ut 2015. Prosjektet og resultatene
skal vurderes innen utgangen av 2015 som grunnlag for eventuell videreføring.
Til å drive det nye opplæringskontoret i pilotperioden har FAD tilsatt en prosjektleder,
Tor-Åge Brekkvassmo. Brekkvassmo har lang erfaring fra utdanningssektoren, både fra
Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I tillegg har han fagbrev og
erfaring med å rekruttere og følge opp lærlinger. Brekkvassmo skal i tiden fremover
jobbe aktivt med oppgaver knyttet til eksisterende lærekontrakter og berede grunnen
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for at statlige virksomheter skal kunne rekruttere flere lærlinger. Han skal etablere
kontakt med skoler og markedsføre staten som en attraktiv arbeidsgiver. I tillegg skal
han arbeide tett med Kunnskapsdepartementet (KD) og FAD for å utvikle en
overordnet strategi for å øke antallet lærlinger i statsforvaltningen. Ved siden av å ha en
tydelig rolle i oppfølging av lærling og lærebedrift, blir det en viktig oppgave for det nye
opplæringskontoret å sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen.
Opplæringskontoret skal i tillegg melde opp lærlingen til fagprøve og gjennomføre
lærlingsamtale. I korte trekk skal opplæringskontoret overta de administrative
oppgavene knyttet til et læreforhold slik at den enkelte virksomhet kan ha fokus på å
tilrettelegge for en best mulig opplæring.
For skoleåret 2013/2014 vil det være aktuelt å ta over de eksisterende lærekontraktene.
For skoleåret 2014/15 vil det bli utarbeidet måltall for formidling av lærlinger. Det nye
opplæringskontoret for statlige virksomheter er lokalisert i Jernbaneskolens lokaler på
Grorud.
Vi oppfordrer i første omgang departementer og direktorater å knytte seg til
opplæringskontoret. I tillegg vil enkelte andre virksomheter i Oslo og Akershus være
tilknyttet kontoret. Senere kan sirkelen bli utvidet og øvrige virksomheter få sjansen til
å knytte seg til. Med utgangspunkt i forpliktelsen som ligger i samfunnskontrakten om
å øke antallet lærlinger med 20 prosent, vil opplæringskontoret representere en svært
god støtte i arbeidet med å tilrettelegge for læreplasser.
At virksomheter knytter seg til opplæringskontoret innebærer følgende:
 Opplæringskontoret overtar og administrerer lærlingkontraktene. Dette gjøres
som en teknisk overføring fra Utdanningsetaten i Oslo
 Pilotprosjektet er fullfinansiert av KD og FAD. Virksomhetene beholder derfor
lærlingtilskuddet selv.
Vi ønsker å knytte kontakt med de aktuelle virksomhetene og berede grunnen for
videre samarbeid. Opplæringskontoret v/ Tor-Åge Brekkvassmo vil med det første
derfor komme tilbake med en orientering vedrørende besøksplan for høsten 2013. Med
referanse til besøksplanen vil hver enkelt virksomhet få nærmere orientering om hvilke
tjenester opplæringskontoret vil kunne tilby og hva det rent praktisk vil innebære for
den enkelte virksomhet å knytte seg til opplæringskontoret.
På bakgrunn av ovennevnte oppfordres alle statlige virksomheter om å følge opp målet i
samfunnskontrakten om å øke antallet lærlinger. Mange statlige virksomheter har
lærlinger i dag mens andre virksomheter har gitt tilbakemelding om at de har et
potensial for å ta inn lærlinger eller øke antallet. Det er svært viktig å følge opp slik at
færrest mulig dropper ut av videregående opplæring. I tillegg er det av stor betydning å
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sikre fremtidens arbeidskraft. Staten må gå foran i dette arbeidet og vise
samfunnsansvaret.
Vi ønsker statlige virksomheter lykke til i det videre arbeidet med å tilrettelegge for
læreplasser.
Med hilsen

Oddbjørn Tønder (e.f.)
avdelingsdirektør
Turid Semb
Seniorrådgiver
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