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Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016–2020) 

Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og 

pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 

1 Innledning 

Det er nå ett år siden den nye samfunnskontrakt for flere læreplasser ble inngått mellom 

myndighetene og partene i arbeidslivet.  

Partene ble enige om at samfunnskontrakten skulle være et årlig tema i Arbeids- og 

pensjonspolitisk råd for å diskutere status og mulige nye innsatsområder.  

2 Bakgrunn  

Det norske arbeidslivet er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere for å kunne 

løse viktige samfunnsoppgaver. Nye framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tyder på 

at vi vil mangle veldig mange yrkesfagutdannede fram mot år 2030. Over halvparten av 

elevene som begynner i videregående opplæring velger yrkesfag, men for få fullfører med 

fagbrev. SSB peker på at den relativt lave gjennomføringsgraden hos elever på yrkesfaglige 

opplæringsprogram kan være med på å forklare denne udekkede etterspørselen. En viktig 

årsak til at mange elever ikke fullfører opplæringen, er at de ikke får læreplass. Når en elev 

ikke får læreplass, innebærer dette dermed både et ressurstap for eleven selv og for samfunnet 

i form av mangel på kvalifisert arbeidskraft.  

Ved utgangen av 2016 sto 8 600 søkere uten læreplass. Antall søkere uten læreplass har de 

siste årene ligget mellom 7 000 og 9 000. Samtidig fant Riksrevisjonen i sin undersøkelse av 

myndighetenes arbeid for å øke antall læreplasser, at det er et stort potensial for å øke antall 

lærebedrifter i alle fylkene. Riksrevisjonens undersøkelse  viser at det er mer enn 92 000 

virksomheter med to eller flere ansatte som ikke har lærling, til tross for at de driver innenfor 

en bransje der det allerede finnes registrerte lærebedrifter. 

I denne konteksten ble samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om flere 

læreplasser fornyet.  

3 Mål og innsatsområder i kontrakten  

Målet med kontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.  

Det er mange ulike faktorer som har betydning for om søkerne får læreplass og om bedriftene 

ønsker å ta inn lærlinger. Kvalitet i opplæringen og en god dimensjonering av skoletilbudet er 

viktige faktorer. Bedriftens inntak av lærlinger er også i stor grad påvirket av de økonomiske 

konjunkturene.  

Kontraktspartene ble enige om å konsentrere innsatsen om å rekruttere flere virksomheter til 

lærlingordningen og å jobbe for at allerede etablerte lærebedrifter tar inn flere lærlinger. En 

viktig erfaring fra den forrige samfunnskontrakten (2010-2015) var at en forutsetning for å 

lykkes, er å få ting til å skje lokalt. Ett sentralt grep i samfunnskontrakten er derfor å etablere 

nettverk lokalt som skal arbeide med å rekruttere flere lærebedrifter og skaffe flere 

læreplasser ute i det enkelte fylke og den enkelte kommune.   
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Kontraktspartene på nasjonalt nivå påtok seg et ansvar for å ta initiativ til at det etableres 

slike nettverk, og det er satt som mål at det skal etableres lokale nettverk i alle fylker løpet av 

det første året av avtalen.  

Kontrakten understreker at bransjene er forskjellige med ulike utfordringer, og at 

partsorganisasjonene er ulikt organisert. Partene forpliktet seg derfor både til felles innsats, 

men også til at det settes i verk tiltak i bedrifter og virksomheter som partene representerer.  

Gjennom kontrakten har partene forpliktet seg til å bidra:  

 i den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen 

 til å gjennomføre tiltak for å skaffe flere lærebedrifter og flere læreplasser 

 med innspill i formidlings og dimensjoneringsprosessen av fagopplæringen 

 til å spre kunnskap om lærlingordningen, betydningen og verdien av fagopplæring, 

om mulighetene i arbeidslivet til å ta fagbrev og om mulighetene til videre utdanning 

og kompetanseutvikling 

 til å bygge nettverk der alle relevante aktører deltar og jobber konkret for å nå målene 

i kontrakten, blant annet gjennom å påvirke viktige beslutningstakere. Partene skal 

bidra i de lokale nettverkene ut fra sine forutsetninger og organisasjonsmodeller. 

4 Status og måloppnåelse  

Hvert år utarbeides det en indikatorrapport for samfunnskontrakten som presenterer viktige 

nøkkeltall for lærlingsituasjonen. Siden dette er første stoppunkt etter at kontrakten ble 

inngått, gir tallene i rapporten ikke grunnlag for å si noe om resultatene av den innsatsen som 

er gjort hittil. Årets statusrapportering fra ressurs- og koordineringsgruppen vil derfor kun 

inneholde en analyse av nåsituasjonen og en beskrivelse av hva kontraktspartene har gjort.   

Under presenteres de mest sentrale tallene fra indikatorrapporten 2017.  

 Ved utgangen av 2016 var det 8 600 søkere som sto uten læreplass. Antall søkere har 

økt med 3 000 i løpet av siste femårsperiode, mens antall læreplasser kun har økt med 

1 600. Gapet mellom antall søkere og kontrakter har derfor blitt større.    

 De siste årene har andelen søkere som har fått læreplass innen utgangen av året ligget 

stabilt rundt 70 prosent, og ved utgangen av 2016 var andelen på 69 prosent 

 Det er store fylkesvise forskjeller på hvor stor andel av søkerne som står uten 

læreplass, og det er også store variasjoner mellom utdanningsprogrammene 

 

Tabell 1. Søkere og godkjente lærekontrakter. Per 31. desember. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall søkere til læreplass 24 624 25 511 25 790  26 959 28 038 27 687 

Antall godkjente lærekontrakter  17 444 18 038 18 056 18 616 18 958 19 083 

Antall uten kontrakt 7 180 7 473 7 734 8 343 9 080 8 604 

Andel godkjente lærekontrakter  71 % 71 % 70 % 69 % 68 % 69 % 
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4.1 Status for etablering av lokale nettverk 

Riksrevisjonens rapport pekte på at det i mange fylker ikke blir drevet et systematisk og 

aktivt arbeid for å rekruttere flere lærebedrifter. Et viktig grep i den nye samfunnskontrakten 

er å rekruttere flere virksomheter til å bli lærebedrift. For å følge opp at noen tok dette 

initiativet, sendte kunnskapsministeren et brev til alle fylkesordførerne i juni 2016 hvor de ble 

utfordret til å delta aktivt i arbeidet med å skaffe flere læreplasser. Konkret ble 

fylkesordførerne bedt om å invitere til et oppstartsmøte for å etablere lokale nettverk.   

Ressurs- og koordineringsgruppen v/ Kunnskapsdepartementet har vært i kontakt med alle 

fylkeskommuner for å innhente informasjon om hva som er status for arbeidet med 

samfunnskontrakten.  Basert på disse tilbakemeldingene, ser vi at det er stor variasjon mht. 

hvor langt det lokale arbeidet med samfunnskontrakten har kommet. Det er videre stor 

variasjon i hvordan arbeidet er organisert. Enkelte fylker er fortsatt i planleggingsfasen, mens 

andre har etablert regionvise nettverk eller nettverk knyttet til utdanningsprogrammene. Flere 

fylker har signert lokale samfunnskontrakter. Det varierer hvordan arbeidet med 

samfunnskontrakten er knyttet til/forankret hos yrkesopplæringsnemndene. Flere fylker har 

knyttet arbeidet med læreplasser nært opp til det samarbeidet som skjer mellom den enkelte 

skole og virksomhetene.   

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med IKT-senteret for utdanning, utarbeidet  

verktøyet finnlærebedrift.no som kan brukes for å gjøre det enklere å finne frem til relevante 

bedrifter. Verktøyet kobler data fra ulike registre og gjør det mulig å finne frem til bedrifter 

som har et potensial for å bli lærebedrift. Hensikten med verktøyet er å gjøre det enklere og 

mer effektiv å identifisere og kontakte bedriftene.  

Verktøyet kan både brukes strategisk for å lage gode og målrettede planer for det lokale 

arbeidet, og det kan brukes til å kontakte bedrifter (kontaktopplysninger). Det arbeides med å 

utvikle verktøyet til også å kunne brukes av fylkeskommunene i 

dimensjoneringssammenheng. Planen er at denne funksjonaliteten skal være tilgjengelig i 

løpet av 2017.  IKT-senteret har arrangert flere nasjonale samlinger for å presentere verktøyet 

og vært på besøk i en rekke fylker og fora. Alle fylkene har deltatt på de samlingene som 

IKT-senteret har arrangert.  

Oppsummert mener ressurs- og koordineringsgruppen at fylkene jobber aktivt med å etablere 

ulike møteplasser for de relevante aktørene, men det er viktig i fortsettelsen å legge mer vekt 

på det konkrete arbeidet med å rekruttere lærebedrifter og nye læreplasser.  

5 Ressurs- og koordineringsgruppens anbefalinger  

Det er store forskjeller når det gjelder samsvar mellom læreplasser og søkere. Det er store 

bransjevise forskjeller, men det er også stor forskjell på fylkene når det gjelder å skaffe 

læreplass til de som søker. Det er viktig å målrette innsatsen. Det er for eksempel lite 

hensiktsmessig  å rekruttere nye bedrifter, der det er underskudd på søkere til den type 

lærefag bedriftene har. Arbeidet bør rettes mot områder der det er et uttrykt behov for flere 

fagarbeidere og/eller mange søkere, og  de områder hvor potensialet for å øke læreplasser er 

størst.  

Ressurs- og koordineringsgruppen mener følgende prinsipper bør legges til grunn for det 

videre arbeidet i kontraktsperioden: 
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1) En spisset innsats basert på analyse av hva som er utfordringene 

2) Holde fast ved noen valgte innsatsområder over en lengre periode slik at innsatsen gir 

effekt 

3) Nye innsatsområder diskuteres årlig på bakgrunn av ny statistikk fra 

indikatorrapporten og oppdatert kunnskap fra ressurs- og koordineringsgruppen  

4) Om et år igjen må vi se resultatene fra indikatorrapporten og diskuterer nye 

innsatsområder.   

 

Anbefaling 1: Målrettet innsats mot noen utvalgte fylker og bransjer  

Som tabellen under viser, er det store variasjoner mellom fylkene i andel søkere som får 

læreplass. Det er også betydelige variasjoner innenfor hvert utdanningsprogram.  

Ressurs- og koordineringsgruppen foreslår at den videre innsatsen målrettes mot spesifikke 

bransjer/utdanningsprogrammer i utvalgte fylker. Målet er å redusere gapet mellom søkere og 

lærekontrakter mest mulig.  

 

Tabell 2. Søkere og godkjente lærekontrakter fordelt på fylke og utdanningsprogram. Per 31. 

desember 2016. Prosentandel. 

 

Tabellen over viser tydelig de forskjeller som er mellom ulike fylker og bransjer.  

Eksempelvis:  

- Østfold er det fylket der færrest av søkene får læreplass. Dette gjelder innenfor flere 

utdanningsprogram. Innenfor bygg- og anlegg er det kun er 56 prosent som fikk 

læreplass i 2016. Til sammenligning fikk 88 prosent av søkerne læreplass i Sør-

Trøndelag.   

- I Troms får bare halvparten av søkerne innenfor helse og oppvekst læreplass.  

- I Aust-Agder er det bare litt over halvparten av søkere innenfor 

utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon som får læreplass.  

Alle 

program

Bygg- og 

anleggs-

teknikk

Design og 

håndverk
Elektrofag

Helse- og 

oppvekst-

fag

Medier og 

kommuni-

kasjon

Naturbruk
Restaurant- 

og matfag

Service og 

samferdsel

Teknikk og 

industriell 

produksjon

Østfold 55,8 55,9 59,0 58,9 57,8 57,1 36,1 46,8 46,2 64,4

Akershus 71,9 83,1 79,0 67,0 70,4 10,0 72,5 71,1 65,5 76,8

Oslo 79,7 85,3 91,7 76,0 72,6 86,5 87,5 87,4 74,5 78,6

Hedmark 69,4 74,5 62,1 76,6 69,4 10,0 75,0 76,0 59,6 70,2

Oppland 67,1 79,9 57,1 63,6 64,8 0,0 61,5 60,3 62,5 71,7

Buskerud 62,8 79,1 58,1 61,3 57,6 50,0 72,3 48,1 54,1 60,5

Vestfold 63,1 79,2 72,1 64,1 62,0 25,0 46,7 59,8 50,2 64,5

Telemark 65,4 72,0 56,5 62,6 73,3 - 58,8 62,5 57,9 63,0

Aust-Agder 59,6 72,7 36,2 65,5 62,0 100,0 64,3 60,5 48,0 53,2

Vest-Agder 68,7 83,2 70,0 61,5 69,8 66,7 77,8 67,6 63,7 61,0

Rogaland 73,4 81,4 79,4 61,5 81,7 36,4 85,7 69,3 76,6 69,4

Hordaland 67,7 80,6 80,6 58,6 75,1 31,6 66,7 72,9 63,2 60,1

Sogn og Fjordane 71,0 80,9 54,5 78,9 66,7 0,0 85,7 56,5 54,4 72,8

Møre og Romsdal 66,5 65,3 67,6 61,3 68,5 66,7 59,4 56,1 63,4 71,6

Sør-Trøndelag 75,3 88,1 78,8 69,9 77,7 73,3 68,2 73,8 63,6 71,9

Nord-Trøndelag 67,3 81,8 66,7 71,3 63,7 0,0 65,1 57,5 49,6 69,0

Nordland 69,7 76,7 76,6 60,2 71,3 42,9 76,6 70,4 70,2 67,9

Troms 69,7 75,3 82,9 75,2 52,9 77,8 66,7 80,9 63,9 70,2

Finnmark 71,5 78,1 78,9 62,4 71,3 0,0 78,6 65,7 72,9 71,5

Alle fylker 68,9 78,5 73,1 65,5 69,0 48,8 68,5 68,8 62,5 67,4
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Den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen vil med utgangspunkt i tabellen over, gjør en 

grundigere analyse av hvilke fylker og utdanningsprogram innsatsen bør rettes mot. Når en 

slik analyse er ferdig, foreslår ressurs- og koordineringsgruppen at kontraktspartene retter en 

særskilt oppmerksomhet mot disse fylker og utdanningsprogram.  

Ressurs- og koordineringsgruppen vil invitere til en erfaringsdeling med de lokale 

nettverkene der det legges opp til å matche fylker som skårer høyt innenfor en bransje med 

fylker som skårer lavt innenfor samme bransje.   

 

Spørsmål til diskusjon:  

Kontraktspartene er ulikt organisert og har ulike typer av virkemidler.  

Hva kan din organisasjon gjøre for å øke antall læreplasser generelt? Kan dere gjøre noe 

spesielt mot utvalgte fylker og bransjer? Er det f.eks. noen av organisasjonene som kan 

samarbeide om det lokale rekrutteringsarbeidet? 

Anbefaling 2: Bidra til at nettverkene jobber aktivt med rekruttering  

Selv om det eksisterer ulike typer samarbeidsfora i fylkene, er gruppens vurdering at det er 

for lav fart på selve rekrutteringsarbeidet. Vi mener derfor at det er nødvendig med en ekstra 

innsats i året som kommer.  

Ressursgruppen anbefaler at det arrangeres et arbeidsseminar før sommeren med 

representanter fra fylkeskommunene, de lokale nettverkene og representanter fra 

yrkesopplæringsnemndene der disse ikke er knyttet opp mot nettverkene.  

Formålet er både å sikre at fylkene har nok oppmerksomhet om dette arbeidet og presentere 

konkrete eksempler på hvordan arbeidet med å rekruttere flere lærebedrifter kan organiseres. 

Seminaret skal bidra til konkrete planer for det lokale arbeidet fram mot 2020 om hvordan 

samfunnskontraktens mål om rekruttering av nye lærebedrifter og læreplasser skal nås.  

Ressurs- og koordineringsgruppen foreslår at det sendes et brev fra kunnskapsministeren til 

alle fylkesordførerne hvor det blir bedt om at det utarbeides lokale handlingsplaner.  

6 Plan for arbeidet i kontraktsperioden 

På bakgrunn av de prinsippene og de innsatsene som er forslått over, har gruppen utarbeidet 

følgende plan for arbeidet. Planen vil justeres årlig i tråd med oppdaterte analyser av 

utfordringsbildet.  

For 2017 har resurs- og koordineringsgruppen to hovedoppgaver. Den ene er å identifisere 

bransjer og fylker hvor det er behov for en særskilt innsats og komme med forslag til hvordan 

kontraktspartene kan målrette innsatsen mot disse (anbefaling 1).  

Den andre hovedoppgaven i 2017 er å bidra til at nettverkene jobber aktivt med rekruttering, 

herunder at det utvikles lokale handlingsplaner for rekruttering av lærebedrifter og 

læreplasser (anbefaling 2). For å bidra til dette vil ressursgruppen arrangerer et 

arbeidsseminar med fylkeskommunene, lokale nettverk/yrkesopplæringsnemndene. På 

seminariet vil vi ta opp tema som ansvarsfordeling og arbeidsmetoder for rekruttering.  
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Det er mange forhold som har betydning for om en søker får læreplass. Et godt samsvar 

mellom antall skoleplasser og arbeidslivets etterspørsel etter lærlinger og faglært arbeidskraft 

er særlig viktig. I løpet av kontraktsperioden vil derfor ressurs- og koordineringsgruppen sette 

dimensjonering på dagsorden. Gruppen vil også jobbe med å se på ansvarsforholdene knyttet 

til det lokale rekrutteringsarbeidet, og med å øke kunnskapsgrunnlaget om søkere som ikke 

får læreplass. 

 

Plan for arbeidet med samfunnskontrakten 

Innsatsområder 2016 2017 2018 2019 2020 

Etablering av lokale nettverk X     

Handlingsplaner for arbeidet 

i nettverk  

 X X   

Målrettet innsats mot 

bransjer og fylker  

 X X   

Arbeidsseminar med 

fylkene/nettverkene 

 X    

Utvikle digitale verktøy for 

rekruttering og 

dimensjonering 

X X X   

Videreutvikle 

kunnskapsgrunnlaget  

 X X X X 

 

 


