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Formålet med reglene 

• Bidra til et tilstrekkelig antall læreplasser for 

elever i yrkesfaglig utdanning og et tilstrekkelig 

antall kvalifiserte arbeidere med fag- eller 

svennebrev + motvirke økonomisk kriminalitet.  

 

 



Hva sier forskriften 

• Krav til at leverandør i offentlige kontrakter med en verdi over 1,75 

millioner og med varighet over 3 mnd. å være tilknyttet en læreordning og 

at én eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten. 

• Kontraktens hovedelement må omfatte arbeider der det er relevant å 

benytte arbeidskraft med fag-/svennebrev. Det må også være et særlig 

behov for læreplasser i den aktuelle bransjen. Plikten (til å stille krav om 

lærlinger) gjelder ikke dersom kravet må ansees som uforholdsmessig 

• Kravet stilles til hovedleverandør (men kan oppfylles av underleverandør). 

 



Veiledning på anskaffelser.no 

• Oppdragsgiver kan vurdere krav til lærlinger også i anskaffelser som 

faller utenfor forskriftens virkeområde. Men, det må uansett vurderes om 

et slikt krav er relevant og forholdsmessig i den konkrete kontrakten. 

• Kontraktens varighet skal vurderes ut fra den tiden de faktiske arbeidene 

tar fra oppstart til overlevering (ikke fra kontraktsignering til overtagelse). 

• Det er ikke lov å stille krav om lærlinger som kvalifikasjonskrav i 

anskaffelser over EØS-terskelverdi. Difi anbefaler at et krav til lærlinger 

alltid stilles som kontraktskrav, også for anskaffelser under terskelverdi.  

• Kravet til lærlinger trenger derfor ikke være oppfylt på tidspunktet for 

innlevering av tilbud, men først ved oppstart av kontraktarbeidene. 

 

 



Forslag til kontraktsklausul på anskaffelser.no 

• Kravet gjelder ikke dersom Leverandøren kan dokumentere reelle forsøk 

på å inngå lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom 

Leverandøren har inngått lærekontrakt, men på grunn av forhold som 

skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen. 

 

 



Utenlandske leverandører 

• Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet på to måter: 

– Godkjennes som lærebedrift og tegne kontrakt med norske lærlinger. 

– Benytte lærlingordning i opprinnelseslandet. Ordningene kan være 

tilsvarende den norske med lærlinger eller ordninger der 

praksiselever er utplassert i bedrifter for kortere eller lengre perioder.  

 



Særlig behov for læreplasser? 

• § 7 i forskriften: 

– Særlig behov for læreplasser er det i en bransje når det ved siste søkning til 

videregående skole var klart flere søkere til læreplass innenfor et 

utdanningsprogram enn antallet inngåtte lærekontrakter innen samme program. 

• Eget Excel-ark på anskaffelser.no med fylkesvis oversikt. 

• Utfordringer: 

– Krever uansett skjønnsmessige vurderinger av oppdragsgiver. 

– Hvilke utdanningsprogram er relevante å vurdere i vår bransje? 

– Hva er "klart flere søkere"? Først og fremst relevant for større lærefag?  

 



Eksempel 1 – innsamlingskontrakt i 

Akershus 

• Er det særlig behov for læreplasser i dette tilfellet? 

• Hva skjer hvis alle kommuner/IKSer i Akershus stiller krav til lærlinger? 

 

Antall 

søkere 

Antall godkjente 

lærekontrakter 

Andel godkjente 

lærekontrakter 

Logistikkfaget 37 30 81 % 

Gjenvinningsfaget 3 1 33% 



Eksempel 2 – drift av gjenvinningsstasjon 

i Vestfold 

• Kjemiprosessfaget relevant? 

• Hvis ikke – skal alle som gir tilbud konkurrere om den samme lærlingen? 

Antall 

søkere 

Antall godkjente 

lærekontrakter 

Andel godkjente 

lærekontrakter 

Kjemiprosessfaget 10 7 70 % 

Gjenvinningsfaget 1 0 0 % 



Oppsummering 

• Positivt med flere lærlinger i vår bransje. Utgangspunktet er at vi må 

sørge for at lærlinger som ønsker læreplass i vår bransje får det.  

• Forskriften må forvaltes fornuftig. Dersom det er veldig få søkere til 

gjenvinningsfaget, eller andre lærefag, er det kanskje ikke offentlige 

anskaffelser som er riktig virkemiddel for å øke interessen for faget. 

• Husk - ikke alle søkere er nødvendigvis skikket til å få læreplass.  

• Viktig at fylkene ikke oppretter flere/større klasser enn det er behov for. 

 

Viktig å få til fornuftig praktisering av reglene 

 


