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Nytt opplæringskontor for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat) –
besøksrunde til departement og underliggende virksomheter

Det vises til kopi av vedlagte brev fra Fornyings- administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD) datert 13.09.13 om opprettelse av nytt opplæringskontor for
statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat) og kort informasjon fra FAD
v/prosjektleder på personallederkonferansen 13.09.13.
Vår nytilsatte prosjektleder gleder seg til å knytte kontakter til virksomhetene for å
diskutere status/ muligheter for inntak av lærlinger framover og fortelle om hvilke
tjenester OK stat vil tilby. Opplæringskontoret er et serviceorgan for
medlemsbedriftene som vil administrere tegning av nye lærekontrakter og oppmelding
til fagprøve, arrangere lærlingsamlinger og kompetansehevende samlinger for faglig
ledere/instruktører. Opplæringskontoret vil også markedsføre de statlige
virksomhetene som attraktive lærebedrifter med mer.
I første omgang fremmer FAD denne henvendelsen til departementene og
prosjektleder vil følge opp med å henvende seg til hvert enkelt departement og deres
underliggende virksomheter for å avtale tidspunkt for et kort orienteringsmøte.
Det er ønskelig at ledelsen/representant for HR-avdelingen deltar sammen med faglig
leder eller person/er som vil få et faglig ansvar for arbeidet med lærlingene. I tillegg vil
det være hyggelig for vår medarbeider å få hilse på lærlingen/e hvis virksomheten har
lærlinger i dag.

Postadresse
Postboks 8004 Dep
NO-0030 OSLO
postmottak@fad.dep.no

Besøksadresse
Akersg. 59
www.fad.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 785

Arbeidsgiverpolitisk
avdeling

Saksbehandler
Tor-Åge Brekkvassmo
92866696

Skisse til orienteringsmøte: (Maks møteramme: 1,5 time)
-

Info om OK stat – hvilke tjenester vil opplæringskontoret tilby
Status i virksomheten pr i dag:
o Hvis virksomheten har lærlinger, vil det være interessant å høre om i
hvilke lærefag, deres erfaringer med å ha lærlinger og hvordan
virksomheten organiserer arbeidet med lærlinger
o Hvis virksomheten ikke har lærlinger – hvilke muligheter og
begrensninger ligger i å ta inn lærlinger og hvordan kan
opplæringskontoret tilrettelegge for at virksomheten kan ta inn lærlinger
o Avklaringer om evt overføringer av lærekontrakter til OK stat
o Definere måltall for inntak av lærlinger i 2014/2015

Vi ser fram til et godt samarbeid med virksomhetene.

Med hilsen
fung. avdelingsdirektør

Asbjørn Valheim (e.f.)
Tor-Åge Brekkvassmo
prosjektleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Adresseliste
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og
omsorgsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Kommunal- og
regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og
matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og
handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
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