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Anmodning om snarlig iverksettelse av tiltak for å sikre læreplasser 

NHO og LO ønsker med dette å uttrykke vår bekymring for at det ikke iverksettes nødvendige tiltak 
for å sikre så mange læreplasser som mulig – og det haster. Det er bare noen uker igjen til 
sommerferien står for dør, og uten læreplasser står vi i fare for å miste et helt lærlingekull. 
Konsekvensene av at mange tusen nå kanskje ikke får læreplass er alvorlige for den det gjelder og for 
arbeidslivets tilgang til kritisk kompetanse.  

NHO og LO ønsker å peke på viktigheten av at flere tiltak må ses i sammenheng og det ene tiltaket 
kan ikke utelukke det andre. Vi er glade for at regjeringen har satt i gang tiltak som redder 
arbeidsplasser og hindre at bedrifter går konkurs, og at tiltak iverksettes for at det skal være mulig å 
avlegge eksamen og avslutte opplæringen for avgangslærlinger. Men dette vil ikke være tilstrekkelig 
for å hindre at flere tusen søkere til læreplass blir stående uten en bedrift å gå til i høst.  

Bedrifter går konkurs, og for mange av de som klarer seg gjennom krisen vil det være svært krevende 
å ta inn nye lærlinger. Og jo færre bedrifter som kan ta imot nye lærlinger, jo større blir presset på 
andre bedrifter til å kompensere for bortfallet av læreplasser. Alvoret forsterkes ytterligere når vi vet at 
vi nå har rekordstore kull i fag- og yrkesopplæringen. 

NHO og LO vil anmode kunnskapsministeren om å iverksettes følgende tiltak: 
 Stimuleringstilskudd direkte til lærebedrifter som tar over og/eller tar inne ekstra lærlinger

som følge av korona-situasjonen. For eksempel kan det føre til at bedriftene kan ta inn en til to
ekstra nye lærlinger enn de opprinnelig hadde planlagt for.

 Tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontor som samarbeider med
fylkeskommunen om konkrete oppgaver for å sikre flyt i gjennomstrømningen i de neste to
årene.

 Kjøp av læreplasser fra det offentlige. Partene i offentlig sektor bør oppfordres til å se på
muligheter for at virksomhetene kan bli godkjent innen flere lærefag.

 Sette i gang stimuleringstiltak slik at fagarbeidere kan ta videreutdanning slik at bedriftene kan
ta inn flere lærlinger.

 Oppfordre kommuner og fylkeskommuner om å få gjennomført vedlikehold og utført tjenester
gjennom offentlige anbud som stiller krav til flere lærlinger på prosjektene.

 WorldSkills Norway gjennomførte i 2018 «Yrkesfagenes år» med gode resultater for
regjeringen. Vi foreslår å bevilge midler slik at aksjonen «Læreplassjeger» kan gjennomføres
på nytt sammen med lokalt arbeidsliv og fylkeskommune for å rekruttere og godkjenne flere
nye lærebedrifter. Kampanjen vil gå delvis på sosiale medier og delvis som oppsøkende
virksomhet lokalt gjennom samarbeid med fylkeskommunen og partene lokalt.
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