
   
 

 

Samarbeidsavtale  
Læreplassgarantist 2020-2024 mellom 

 

Nordland fylkeskommune 
og 

 
_______________________ 

 
Nordland fylkeskommune vedtok i februar 2019 å innføre en læreplassgaranti for 
elever i videregående opplæring i Nordland fylke. Som et ledd i arbeidet for å utvikle 
ordningen med læreplassgaranti ønsker Nordland fylkeskommune å etablere et 
direkte samarbeid med bedrifter, virksomheter og bransjer i Nordlandssamfunnet. 
Virksomheter som inngår denne samarbeidsavtalen, kan profilere seg som 
Læreplassgarantist. Læreplassgarantisten vil i tillegg få enkelte andre fordeler i 
lærlingearbeidet sitt. Dette innebærer blant annet: 
 

- Materiell slik at de kan profilere seg som Læreplassgarantist.  

- Muligheter for at bedriften selv får velge ut aktuelle kandidater som skal være 

lærlinger 

- Blir prioritert av skolene ved utplassering av elever i YFF. Blant annet skal 

læreplassgarantistene få elever på utplassering som ønsker seg læreplass 

etter endt Vg2 så langt det lar seg gjøre 

- Mulighet for deltakelse på aktuelle samlinger  

 

Læreplassgarantien er ikke juridisk bindende for Læreplassgarantisten, avtalen kan 
endres i forbindelse med årlig revisjon. Garantiene som stilles skal benyttes som 
grunnlag for fylkeskommunens arbeid med dimensjonering og formidling.  
 
For å bli omfattet av læreplassgarantien må elevene oppfylle følgende kriterier: 
 

- Alle fagene må være bestått, både programfag og fellesfag 

- Søker må være aktiv søker til læreplass 

- Søker må vise interesse for faget og stille til intervju mot slutten av Vg2  

 
  



   
 

 

 

Partenes forpliktelser 
 
Begge partenes forpliktelser 
 

• Gi kunnskap om arbeidslivets fremtidige kompetansebehov 

• Gi innspill i arbeidet med dimensjonering av skolenes yrkesfagtilbud 

• Spre kunnskap om lærlingordningen, om betydningen og verdien av 
fagopplæring, karriereveier i arbeidslivet for fagarbeidere og om mulighetene 
til videre utdanning og kompetanseutvikling. 

 

 
Fylkeskommunens forpliktelser 
 

• Arbeide aktivt med merkevarebygging av Læreplassgarantist begrepet og 

sende ut materiell slik som beskrevet i vedlegget 

• Arbeide for å rekruttere elever til fag med læreplassgaranier 

• Ivareta bedriften og lærlingens interesser i lærlingetiden 

o Rettlede og følge opp bedriftene i arbeidet 

• Etablere en Elev- og lærlingetjeneste i skolen som læreplassgarantisten kan 

benytte i vanskelige saker  

• Utarbeide og kvalitetssikre rutiner for samarbeid med Nav og andre naturlige 

samarbeidspartnere i lærlingeoppfølgingen 

 
 
Læreplassgarantistens forpliktelser 
 

• Bruke følgende prinsipper for lærlingerekruttering 

o Prioritere søkere med ungdomsrett. I dette ligger det at alle søkere med 

ungdomsrett gis tilbud om plass før eventuelle søkere uten ungdomsrett  

o Elever med utfordringer skal gis muligheter, gjerne i samarbeid med 

Nav eller andre instanser  

• Dersom kandidat og opplegg rundt er tilfredsstillende skal man strekke seg 

langt for å ta inn lærekandidater  

Utviklingsmuligheter i felleskap 
• Tilrettelegge for gode ordninger for å gjennomføre YFF  

• Samarbeid om ordninger som gjør at lærlinger som må flytte for å få læreplass 

trives og ønsker å bli boende 

• Etablere nettverk av Læreplassgarantister innenfor fag/bransjer der man kan 

samarbeide om å gi alle en lærlingeplass 

• Utvikle andre ordninger som støtter opp i arbeidet med oppfølging av 

lærlingen i virksomheten 

• Tilrettelegge for ordninger som gir godt læringsmiljø hos Læreplassgarantisten  



   
 

 

 
Oppfølging 
 
Avtalen kan årlig evalueres. Dersom det er store endringer i konjunkturer eller det 

skjer store politiske endringer som endrer premissene for samarbeidsavtalen kan 

avtalen reforhandles og justeres. Begge parter kan melde inn et behov for revidering, 

fristen for innmelding er 30.4 og da skal avtalen være ferdig revidert innen 30.6. Det 

er fylkeskommunens ansvar å gjennomføre revideringen. 

 
 

Læreplassgarantisten garanterer: 
Årlig kan virksomheten ta inn følgende antall lærlinger med ungdomsrett i Nordland: 
 

Antall      Fag 

  

    

  

  

  

  

  

 
Læreplassgarantisten kan ta inn lærekandidat innenfor de ovenfornevnte fagene 
dersom forholdene er tilrettelagt for dette (sett kryss). 

  
Bodø ___/___ - 20___ 
 
 
 
 
Læreplassgarantisten  
       
Navn: 

 
Orgnr/Bedriftsnr: 

 
Kontaktperson: 

 
E-post: 

 
Telefon: 

 
Hjemmeside: 
 
 
Signatur: 


