
  

Vedtak fra LO Stat sin student- og ungdomskonferanse 2014. 

Rust opp satsingen på lærlinger! 
De siste årene har vi opplevd et skifte i debatten knyttet til lærlinger og yrkesfagarbeidere. Signalene 

fra både foregående og nåværende regjering er at man skal øke yrkesfagenes status og utdanne flere 

fagarbeidere. Hovedutfordringene er knyttet til antall læreplasser. Tall fra Utdanningsdirektoratet i 

2013 viser at bare 68 % av dem som er søker om lærlingplass og var kvalifisert hadde inngått en 

godkjent lærekontrakt innen desember 2013. Dette medfører at en betydelig andel må, mot sin vilje, 

fullføre videregående opplæring på skole i stedet for i arbeidslivet. 

Noe av dagens store utfordring er rådgivertjenesten i grunnskolen, som er preget av tradisjonelle 

valg og verdier.  Dette for å veilede folk inn på den utdanninga som passer elevene best, og 

fremsnakke yrkesfagene på lik linje med mer akademiske fag. Det bør også støttes opp om 

forsøksordningene med veiledere som har utdanning i veiledning og med utradisjonell fagbakgrunn. 

Offentlig sektor sysselsetter omlag 1/3 av arbeidstakerne i Norge, men en langt lavere andel av 

lærlingene. Selv om enkelte statlige virksomheter, som Forsvaret, har mange lærlingplasser og et 

systematisk arbeid knyttet til lærlingene, er andre ikke like flinke. Staten må åpne for læreplasser i 

alle statlige virksomheter.  

Offentlig sektor er også Norges største innkjøper og utbygger. Store byggeprosjekt, som sykehuset i 

Østfold, har blitt gjennomført uten at en eneste lærling har vært involvert. Både som innkjøper og 

byggherre må offentlig sektor stille langt tydeligere krav til leverandører og utbyggere om at disse må 

være aktive lærebedrifter.  

Lærlingordningen er et spleiselag mellom staten og lærlingbedriftene, gjennom at bedriftene mottar 

et tilskudd til hver lærling. For å stimulere til flere lærlingplasser må dette tilskuddet økes. Samtidig 

ser vi at elever innen enkelte fag velger bort lærlingtid til fordel for fortsatt teoretisk utdannelse, på 

tross av samfunnets behov. For eksempel for helsefagarbeidere henger dette klart sammen med den 

lave anerkjennelsen og lønn man kan vente seg som ferdig utdannet. Det er derfor av avgjørende 

betydning at også offentlig sektor bidrar til å heve anseelsen til fagarbeiderne, gjennom faste hele 

stillinger. 

 

LO Stats student- og ungdomskonferanse krever at LO Stat og forbundene: 

- Jobber aktivt for å fremme læreplasser i de virksomhetene de organiserer 

- Jobber for å endre dagens rådgivertjeneste i grunnskolen så den får vesentlig større innslag av 

karriereveiledning, noe som bør føre til endrede kompetansekrav for å være rådgiver 

- Jobber aktivt for at lærebedrifter skal prioriteres ved tildeling av leveranseavtaler og anbud, 

gjennom utformingen av anbudspapirene 


