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Korleis fylkeskommunen kan kompensere for eventuelle
bortfall av læreplassar som følgje av situasjonen med
Covid-19
Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune vil kompensere for eventuelle bortfall av
læreplassar som følgje av situasjonen med Covid-19 med å opprette alternativ
fagopplæring Vg3 i skole, der forholda ligg til rette og talet på elevar overstig 7 per
klasse. Møre og Romsdal fylkeskommune vil oppmode lærebedriftene om å skrive
intensjonsavtalar med elevane.
Bakgrunn
Den pågåande situasjonen med virusutbrudd og auke i arbeidsløysa vil påverke
situasjonen for lærlingar som skal fullføre utdanning si, og elevar som har søkt om
læreplass hausten 2020.
Det er fare for at det innafor nokre lærefag blir ei utfordring med å plassere
lærlingar. Det vil truleg vere fleire elevar som ikkje får seg læreplass på bakgrunn
av at bedriftene er ramma av konkurs, eller ei meir forsiktig tilnærming til
nytilsettingar, også av lærlingar. Det vil truleg også vere lærlingar som er
permitterte, og som ikkje blir tatt inn igjen på grunn av at lærebedrifta har fått
økonomiske utfordringar.
Vurdering
Det er totalt 2403 lærlingar/lærekandidatar i Møre og Romsdal per 26. mai 2020.

Sidan veke 17 er det registrert 240 permitterte lærlingar og lærekandidatar i Møre
og Romsdal. I grafen under kan ein sjå utvikling i talet på permitterte lærlingar
sidan veke 17.
Utvikling i talet på permitterte lærlingar og lærekandidatar i Møre og Romsdal:

Kjelde: Utdanningsdirektoratet.

Av dei totalt 240 som har blitt permitterte i Møre og Romsdal har 59 starta opp
igjen. Det betyr at det per 26. mai er 181 permitterte lærlingar i Møre og Romsdal.
Det gjerast merksam på at det kan vere feilmargin i tala, då tala viser det som er
rapportert inn frå lærebedrifter og opplæringskontor. Det kan vere lærebedrifter
som ikkje har rapportert inn nye tall på rapporteringstidspunktet.

Tal på permitterte lærlingar og lærekandidatar:

Spesielt utsatte fag:

Møre og Romsdal fylkeskommune har kommunisert til opplæringskontor og
lærebedrifter at dei må strekkje seg langt for å unngå permittering av lærlingar.
Dette har blitt presisert til opplæringskontor og lærebedrifter gjennom perioden.
Gjennomføring av fag- og sveineprøver
Nasjonale retningsliner om smittevern påverkar gjennomføringa av fag- og
sveineprøver. Møre og Romsdal fylkeskommune har laga felles føringar for
gjennomføring av fagprøver, med oppfordring om å gjennomføre fag- og
sveineprøver der det er forsvarleg. Vurderinga blei lagt fram for LO og NHO i Møre
og Romsdal som slutta seg til føringane.
Det er kome ei endring i forskrift til opplæringslova som gjer at kandidatar som har
vore permitterte eller oppsagte i mindre enn tre månader, og som etter
lærebedrifta si vurdering har føresetnader for å gjennomføre prøva, ikkje må
fullføre læretida etter bestått prøve. Kandidatane må gi skriftleg samtykke til å
gjennomføre prøva på eit tidlegare tidspunkt i læretida. Dette kan bidra til å betre
situasjonen for inntak av nye lærlingar.

Søkarar til fagopplæring 2020
Av om lag 1200 søkarar til fagopplæring var det per 6.mai 2020 litt i overkant av
900 søkarar som ikkje hadde fått seg læreplass. I same periode i 2019 var det om
lag like mange som ikkje hadde fått seg læreplass, med tilsvarande antal søkarar.
Utdanningsprogram

Søkarar til fagopplæring per 2.mars
2020 (1.ønske, uavhengig av rett)

Bygg- og
anleggsteknikk
Design og handverk

171

Søkarar som ikkje
har fått læreplass
per 6.mai 2020
170

27 (21 av desse i frisørfaget)

23

Elektrofag

183

156

Helse- og
oppvekstfag
Medier og
kommunikasjon
Naturbruk

219

176

1

1

65

28

Restaurant- og
matfag
Service og
samferdsel
Teknikk- og
industriell produksjon

63 (18 av desse i institusjonskokkfaget
og 36 i kokkfaget)
97 (30 av desse i IKT-servicefaget og
28 i yrkessjåførfaget)
357

61
85
241

Det arbeidast for å få flest mogeleg elevar ut i lære. Dei tre formidlingsrådgivarane
med ansvar for kvar sine skolar vil bistå skolane i arbeidet i formidlingsprosessen.
Forventa inntak av lærlingar
Møre og Romsdal fylkeskommune har fått tilbakemelding frå opplæringskontora om
at dei fleste av dei permitterte lærlingane vil få starte opp igjen i lærebedrifta, og at
dei vil tilsette nye lærlingar i 2020. Det må likevel påreknast at færre får læreplass
i 2020 enn i 2019 med bakgrunn i lågare aktivitet for næringslivet i vår region.
I tabellen under er tilbakemeldingar frå opplæringskontor/lærebedrifter om
forventa inntak av nye lærlingar i 2020. Dette er anslag basert på dagens situasjon
så tala kan endre seg dersom situasjonen med Covid-19 endrar seg.

Utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk

Forventa inntak av nye lærlingar per april/mai
2020
Vil truleg ta inn om lag på same nivå som tidlegare år

Design og handverk

Få søkarar til læreplass, så dei fleste vil truleg få seg
læreplass

Elektrofag

Vil truleg ta inn om lag på same nivå som tidlegare år

Helse- og oppvekstfag

Vil truleg ta inn om lag på same nivå som tidlegare år

Naturbruk

Vil truleg ta inn om lag på same nivå som tidlegare år

Restaurant- og matfag

Usikkert på grunn av mange stengte bedrifter og
permitterte lærlingar
Få søkarar til læreplass samanlikna med førre år, så dei
fleste vil truleg få seg læreplass
Vil truleg ta inn om lag på same nivå som tidlegare år

Service og samferdsel
Teknikk- og industriell
produksjon

Spesielt utsatte fag er kokkfaget, resepsjonsfaget og salgsfaget, noko som også er
varsla frå Opplæringskontoret for Hotell-, Restaurant- og Matfag i Møre og
Romsdal. Om lag alle lærlingar innafor hotell- og restaurantbransjen er permitterte.
Mange bedrifter er stengd og det er usikkert når dei kan opne igjen. Det gjer at
bedriftene ikkje vil tilsette lærlingar frå sommaren 2020.
Det er kome eit innspel frå Opplæringskontoret for Hotell-, Restaurant og Matfag i
Møre og Romsdal:
«Ansettelse av lærlinger 2020
Opplæringskontoret har i forbindelse med koronaviruset mottatt henvendelser fra
medlemsbedrifter om hva en gjør angående ansettelse av nye lærlinger. Det er
forståelig at bedriftene ønsker økt fleksibilitet for å ruste seg mot mulige
nedgangstider som følge av viruset.
Et alternativ for bedriften er å gi eleven et tilbud om læreplass med tydelig
forbehold om at tilbudet avhenger av driftssituasjonen på et nærmere fastsatt
tidspunkt, og under forutsetning av at man på et senere tidspunktet ikke har fått
endringer i bemanningsbehovet, og at situasjonen som har oppstått i forbindelse
med koronaviruset er over.
Det må komme frem skriftlig at tilbudet om læreplass er å anse som foreløpig og
uforpliktende for både eleven og bedriften. Med andre ord blir det en
intensjonsavtale, hvor endelig ansettelse og inngåelse av arbeidsavtale mellom
bedrift og elev forutsetter en nærmere fremtidig avklaring av situasjonen. På et
senere tidspunkt vil arbeidsgiver i så fall kunne fremlegge en arbeidsavtale og
lærekontrakt for aksept og signering fra elevens side.
En slik løsning medfører imidlertid også at det ikke inngås noen forpliktende avtale
fra elevens side, og vedkommende vil derfor stå fritt til å ta annet arbeid eller
trekke seg fra intensjonsavtalen i løpet av perioden – på lik linje med arbeidsgiver.
Forslag til tekst på avtaleskjemaet:

«Det tas forbehold at situasjonen med koronavirus, stengt bedrift og permitteringer
er over ved avtalt startdato. Visst ikke, utsettes tiltredelsen til situasjonen er
normalisert»»
Møre og Romsdal fylkeskommune meiner at det kan vere ein fordel med
intensjonsavtalar som dette. Likevel må fylkeskommunen sjå til at elevane får eit
tilbod frå hausten 2020, og må derfor mest sannsynleg opprette alternativ
fagopplæring Vg3 i skole.
Alternativ fagopplæring Vg3 i skole
Fylkeskommunen må tilby søkarane opplæring i skole dersom det ikkje kan skaffast
læreplass. Lærlingar har i dei fleste fag 2 års læretid. Alternativ fagopplæring Vg3 i
skole har ei varigheit på 1 –1 ½ år, og elevane er utplassert i bedrifter i store delar
av perioden. Det er viktig at så mange som mogeleg får seg læreplass, så det er
framleis fokus på å skaffe læreplass til desse elevane gjennom heile perioden.
Det er ønskeleg at alle som startar på alternativ fagopplæring Vg3 i skole får seg
læreplass i løpet av perioden, og kan gå over i ein ordinær lærekontrakt.
Møre og Romsdal fylkeskommune vil opprette alternativ fagopplæring Vg3 i skole
for søkarane som ikkje får seg læreplass, med atterhald om at det er fleire enn sju
elevar. For elevar som går alternativ fagopplæring Vg3 i skole skal det så langt som
mogeleg forsøkast å plassere dei ut i lærebedrifter, slik at dei får praksis i ei
lærebedrift.
Dei siste to åra har det vore oppretta alternativ fagopplæring Vg3 i skole i desse
faga:



Barne- og ungdomsarbeidarfag/Helsearbeidarfag
Elektrofag

Slik som situasjonen er no vil det truleg bli vurdert å starte opp alternativ
fagopplæring Vg3 i desse faga:
•
•
•

Barne- og ungdomsarbeidarfag/Helsearbeidarfag
Elektrofag
Restaurant- og matfag

Dette er eit førebels anslag basert på dagens situasjon, det gjerast merksam på at
dette kan endre seg.
Alternativ fagopplæring Vg3 i skole gir auka kostnadar for fylkeskommunen. Ein
klasse alternativ fagopplæring Vg3 i skole er anslått til å koste om lag 2 mill.
kroner.
Nasjonale tiltak for å betre situasjonen
Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet arbeidar med å få oversikt
over lærlingsituasjonen i landet, og med å finne gode løysingar for å betre
situasjonen. Alle fylka har blitt bedt om å sende inn sine betraktningar når det gjeld
oppretting av alternativ fagopplæring Vg3 i skole til hausten.
Møre og Romsdal fylkeskommune håpar regjeringa vil bidra med stimuleringstilskot
til bedriftene for å sikre at flest mogeleg får seg læreplass. I tillegg arbeidar Møre
og Romsdal fylkeskommune med å auke talet på læreplassar, mellom anna

gjennom kampanja Tenk framtid – bli lærebedrift. Det er også satt i gong ei
nasjonal Læreplassjeger-kampanje i regi av WorldSkills Norway. Læreplassjegerar
over heile landet vil jobbe for å rekruttere fleire lærebedrifter og læreplassar.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Erik Brekken
kompetanse- og
næringsdirektør

