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Delrapport 2, tiltak h:  
Iverksette tiltak for a  øke antall læreplasser for 
unge med funksjonsnedsettelser og 
minoritetsspra klige 

Innledning 
 

Denne delrapporten bygger på arbeidsgruppas Delrapport 1, som ble levert til sekretariatet 30. 

oktober 2015. I delrapport 2 kommer arbeidsgruppa med anbefalinger for videre arbeid for 

tiltak h; Iverksette tiltak for å øke antall læreplasser for unge med funksjonsnedsettelser og 

minoritetsspråklige. I denne delrapporten vil vi først kommentere tilgjengelig kunnskap på 

feltet, for deretter å gjennomgå noen sentrale virkemidler og gi anbefalinger om hvordan 

arbeidsgruppa mener at det kan utvikles bedre virkemidler for å øke antall læreplasser for 

unge med funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige. Herunder vil vi også berøre tiltak r; 

Vurdere om tilskuddet til lærebedrifter bør differensieres slik at det tar hensyn til ansettelse 

av lærlinger/lærekandidater med nedsatt arbeidsevne eller andre spesielle utfordringer. 

 

Videre i denne delrapporten vil vi gi en anbefaling om videreføring av arbeidet knyttet til 

tiltak h; Iverksette tiltak for å øke antall læreplasser for unge med funksjonsnedsettelser og 

minoritetsspråklige, innenfor 0 – 24 samarbeidet. Vi vil gi en anbefaling om i hvilken grad et 

eventuelt videreført arbeid bør ivareta ekstern involvering av aktører som Fylkeskommunen, 

partene i arbeidslivet, bruker/elevorganisasjoner og fagmiljøer på opplæring rettet mot 

målgruppene. Vi vil til slutt foreslå et mandat for eventuell videreføring av arbeid med de 

problemstillinger som ligger i tiltak h.  

 

I arbeidsgruppa har følgende vært representert: 

Knut Maarud, Utdanningsdirektoratet 

Randi Røed Andersen, Helsedirektoratet 

Benedicte Hollen, IMDi 

Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Solveig Tesdal, Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Arbeidsgruppa er ledet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, ved Jens Oldgard.  

 

Medlemmene i arbeidsgruppa for tiltak h ble oppnevnt av direktoratene i august 2015, og har 

forpliktet seg til å delta i arbeidsgruppa frem til 1. desember 2015. Det er opp til 

Styringsgruppa å avgjøre om det skal videreføres et arbeid med problemstillinger knyttet til å 

iverksette tiltak for å øke antall læreplasser for unge med funksjonsnedsettelser og 

minoritetsspråklige. Arbeidsgruppa i sin nåværende form vil avslutte sitt arbeid etter 

innlevering av delrapport 2. 

Anbefalinger om økt kunnskap om målgruppene 
 

I delrapport 1 redegjorde arbeidsgruppa for at utfordringer med å få oversikt over antall elever 

med nedsatt funksjonsevne, og dermed hvordan eventuelle tjenester og virkemidler bør 
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dimensjoneres og gjøres tilgjengelig for denne målgruppen. For elever med 

innvandrerbakgrunn finnes det tilgjengelig statistikk. At man er innvandrer/ har 

innvandrerbakgrunn er i seg selv ikke et argument for egne tiltak, så målgruppen må 

avgrenses sett opp mot konkrete utfordringer som er særskilte for noen innvandrerelever, som 

svake norskferdigheter 

 

På det grunnlaget anbefaler arbeidsgruppen at et eventuelt videreført arbeid baserer seg på ett 

av to alternativer. Enten i sterkere grad selv å skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som kan 

understøtte at det forsterkes innsats i form av virkemidler rettet mot målgruppene. Dette kan 

gjøres i form av kvalitative undersøkelser, da særlig gruppen funksjonshemmede elever vil 

være krevende å fange opp gjennom kvantitative undersøkelser. Kvalitative undersøkelser er 

imidlertid tidkrevende. Alternativt kan et videre arbeid basere seg på å hente inn flere 

ressurspersoner / fagmiljøer som kjenner målgruppen godt, og kan gi mer utfyllende 

informasjon om behov og utfordringer hos ulike grupper.  

Anbefalinger for rettigheter til virkemidler for 
lærlinger/lærekandidater 
 

Arbeidsgruppa anbefaler at det blir tatt initiativ til en klarere grenseoppgang av om lærlinger 

og lærekandidater er arbeidstakere som kan ha tilgang til arbeidsmarkedstiltak fra NAV. Vi 

viser til at lærlingeordningen er en del fag- og yrkesopplæringen som er regulert i 

opplæringsloven.  Arbeidsmarkedstiltak fra NAV er rammestyrte, ikke rettighetsbaserte, og 

regulert av arbeidsmarkedsloven/forskrift om arbeidsrettede tiltak.  At tiltakene er 

rammestyrte innebærer at årlige budsjettvedtak avgjør volum og prioriteringer og varierer 

med konjunkturene. De har i hovedsak kortsiktige formål om raskt å bidra til at arbeidssøkere 

finner nytt arbeid.  Det vil si at forutsigbarheten i disse virkemidlene vil være liten selv om 

lærlinger eventuelt skulle bli definert inn i målgruppen for virkemidlene. Da må det samtidig 

tas stilling til om det er ønskelig at lærlinger med særlige behov skal benytte NAV for å ha 

tilgang til virkemidler i læretiden, eller om ansvaret for virkemidlene skal ligge i 

fylkeskommunen. Slik det er nå ligger ansvaret for gjennomføring av fagopplæringen i 

utdanningssektoren i samarbeid med partene i arbeidslivet/arbeidsgiveren.  NAV disponerer 

derimot virkemidler som tilsynelatende fremstår egnede, men som kun skal benyttes for 

arbeidssøkere, ikke elever og som nevnt over kan være uforutsigbare. I praksisfeltet er 

grenseoppgangen ikke tilstrekkelig tydelig og arbeidsgruppa er kjent med tendenser til 

«tautrekking» i enkelttilfeller om hvor ansvaret for å gi tjenester ligger.  

 

Hvis elever i en opplæringsstilling eller lærlinger i økende grad skal kunne få tilskudd fra 

NAV så må det også tas stilling til om i hvilken grad det vil bety at det gis tilskudd fra to 

sektorer til samme formål; lærlinger/lærekandidater med særskilte behov. En eventuell 

tilgjengeliggjøring av NAVs virkemidler vil måtte ha konsekvenser for lov og forskrift og det 

må etableres en kontroll mot dobbeltfinansiering. 

Anbefalinger for innhold i virkemidler 
 

1. Forebyggende tiltak som kan kvalifisere målgruppa for læreplass 
 

 Rådgiving 
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Det bør økes kompetanse i rådgivingen som gis i skolen på utdannings- og 

jobbmuligheter, inkludert innen de praktiske yrkesfagene, for elever med 

funksjonsnedsettelser og for elever med svake norskferdigheter. Dette bør styrkes innenfor 

rådgiverutdanning og i lærerutdanning med sikte på å legge bedre til rette for 

karrierelæring og utvikling av karrierekompetanse. I tillegg til rådgivning fra skolen og 

pedagogisk-psykologisk tjeneste, kan også Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) 

være en bidragsyter med sitt tilbud om yrkespedagogisk kartlegging. I denne prosessen er 

det viktig at fagpersoner som kjenner eleven godt, eksempelvis fra habiliterings-

/rehabiliteringsteam, medvirker.  

 
 Prosjekt til fordypning 

Prosjekt til fordypning (PTF) er god en mulighet for elevene til å vise seg fram, og for 

mange blir kontakten utviklet videre til en lærekontrakt. For målgruppa unge med 

funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige vil det være særskilt viktig at PTF brukes på 

riktig måte, for å kompensere for utfordringer disse målgruppene har for å få læreplass. 

 

Det kan vurderes å gi et særskilt tilbud om oppfølging i PTF spesielt for elever med 

funksjonsnedsettelser og elever med svake norskferdigheter. Det kan videre vurderes å 

utvikle samarbeid med interesse- og bransjeorganisasjoner for å opprette plasser innenfor 

PTF øremerket for elever i disse målgruppene. 
 

 Forsøk med NAV veileder i VGS 

Forsøk med NAV veileder i videregående skole er en utprøving av modell for samarbeid, 

som bør vurderes for implementering ved alle skoler med yrkesfag som er over en viss 

størrelse. Ved at NAV-veiledere er en integrert del av skolens elevtjeneste fanges det opp 

elever med sosiale problemer før det blir en årsak til frafall. Dette vil være en måte å gjøre 

tilgjengelig arbeids- og velferdstjenester for ungdom i skolen uten at de skal måtte bli 

brukere i NAV. 

 

Ved flere videregående skoler deltar psykologer, ansatt i kommunens helse- og 

omsorgstjeneste, inn i de tverrfaglige teamene for elevtjenester. Det tverrfaglige teamet, 

som da vil kunne bestå av skolens sosialpedagogiske rådgivningstjeneste, 

skolehelsetjenesten, oppfølgingstjenesten, NAV-veileder og barnevernsarbeider, vil kunne 

tilby tidlig intervensjon, oppsøkende og forebyggende arbeid, koordinerte tjenester, 

lavterskeltilbud og bred tverrfaglig tilnærming overfor alle elevgrupper, inkludert elever 

med funksjonsnedsettelser.  

 

 Utvidet grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige –forslag  til endring i 

opplæringsloven  
Kunnskapsdepartementet har høsten 2015 sendt ut høringsforslag om endringer i loven for 

å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring 

til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som har behov for mer 

grunnskoleopplæring for å kunne følge opplæringen på videregående nivå. Arbeidsgruppa 

mener at et slikt forslag kan bidra til bedre forutgående skoleløp for elver med svake 

norskferdigheter, og dermed også kunne øke muligheten for at de på sikt får læreplass. 

Svake norskferdigheter og/eller mangelfull skolebakgrunn gir høy risiko for frafall og 

krever særlig innsats. Selv om lovendringen trer i kraft, vil det være behov for et ikke 

lovregulert samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om utvidet 

grunnskoleopplæring/ kombinasjonsklasser for å få en optimal organisering av 

skoletilbudet. Erfaringer fra forsøket på Thor Heyerdahl vgs viser at det er en styrke å 
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lokalisere tilbudet i en ordinær vgs, og at det er viktig å legge til rette for hospitering i fag 

på vgs allerede mens eleven er i grunnskoleopplæring. Det er også viktig å legge til rette 

for at elever med svake norskferdigheter i ordinær videregående skole kan få undervisning 

i kombinasjonsklasser ved behov.  

 

 Psykologisk-pedagogisk tjeneste 

Bedrifter som har ansvar for lærlinger/lærekandidater med redusert funksjonsevne, kan få 

tilbud om oppfølging og veiledning fra PP-tjenesten. Det bør vurderes å styrke 

informasjon om dette tilbudet til bedriftene. 

PP-tjenesten kan informere og veilede bedriftene i arbeidet med å tilrettelegge 

arbeidssituasjonen for lærlingen eller lærekandidaten, samt at lærlinger og lærekandidater 

kan få særlig tilrettelegging av fag- og svenneprøven og kompetanseprøven. 

 

2. Tiltak som kan gi flere læreplasser for målgruppa 
 

 Tilskudd til lærebedrifter- Differensiering av tilskudd  

Anledningen til at bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov 

kan få økt tilskudd bør gjøres bedre kjent og mer forutsigbar. Tilskuddet bør i større grad 

tilpasses elevens og arbeidsgivers behov. Det anbefales at et slikt økt tilskudd i større grad 

kan være øremerket den enkelte elev, slik at lærebedriftene har en garanti for at eventuelle 

ekstra kostnader vil bli dekket.  

 

3. Tiltak til støtte for gjennomføring av opplæringen 


 Mentor 

Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega på arbeidsplassen eller en 

medstudent ved utdanningssted. Tiltaket kan unntaksvis benyttes hvis ansettelsen er en 

lærekontrakt- eller opplæringskontrakt for lærekandidater. Da mentor er et rammestyrt 

arbeidsmarkedstiltak er det ikke en rettighet, og hvis dette tiltaket skulle benyttes mot 

lærlinger og lærlingekandidater så vil mye bero på lokale økonomiske rammer og 

prioriteringer i NAV. 

 

Arbeidsgruppa anbefaler at det vurderes å etablere en ordning etter modell av NAVs 

mentorordning som finansieres innenfor fylkeskommunen og som kan gi nødvendig støtte 

og ekstra oppfølging i lærebedrifter som ansetter elever med funksjonsnedsettelser og 

minoritetsspråklige. Et slikt tiltak vil kunne både redusere aktuelle lærebedrifters opplevde 

risiko ved å ta inn en lærling med ekstra utfordringer, men vil også kunne gi den 

nødvendige støtte og ekstra oppfølging som gjør at lærlingene i ordningen får bedre 

forutsetninger for å fullføre læretiden.  
 

 Kvalifisering av instruktører 

En viktig forutsetning for at bedrifter skal kunne ta inn minoritetsspråklige og unge med 

funksjonsnedsettelser som lærlinger er kvalifiserte instruktører og faglige ledere. 

Opplæring av instruktører er i første rekke en fylkeskommunal oppgave, men hvor 

Utdanningsdirektoratet tilbyr veiledningsmateriell. Dette består av ulike moduler, og det 

bør vurderes å utvikle nye moduler særlig rettet mot instruktører som skal ha ansvar for 

opplæring av lærlinger med svake norskferdigheter eller unge med funksjonsnedsettelser. 

Det er også utviklet modeller for hospitering, hvor instruktører kan hospitere i 

videregående skole, og lærere kan hospitere i lærebedrifter. Dette gir mulighet til å sette 
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lærebedriftene i stand til å ta inn minoritetsspråklige og unge med funksjonsnedsettelser 

på lærekontrakt. 

 

 Tilleggs kvalifisering – yrkesrettet norskopplæring 

Gode norskkunnskaper kan være en forutsetning for å få læreplass. Minoritetsspråklige 

elever som ikke kan norsk, eller som har svake norskferdigheter, skal ha et tilrettelagt 

tilbud i norskopplæringen. Elever i grunnskolen og videregående opplæring kan ha rett til 

særskilt språkopplæring, uavhengig av om eleven får opplæring i et innføringstilbud eller 

ikke. God kvalitet og tilgjengelighet for tilbud om språkopplæring for minoritetsspråklige 

elever og lærlinger vil kunne bidra til at flere i målgruppa får læreplass og fullfører 

opplæringen. 

Anbefaling om eventuell videreføring av arbeidet 
 

Det er opp til styringsgruppa å vurdere om problemstillingene for tiltak h skal videreføres helt 

eller delvis innenfor 0-24 samarbeidet. Som nevnt i innledningen så opphører nåværende 

arbeidsgruppe etter 1.desember, men det kan være flere av deltakerne i arbeidsgruppa som 

kan være tilgjengelig for et videreført arbeid. 

 

Ved at arbeidsgruppa høsten 2015 har virket i drøye 3 måneder med et tydelig mandat og krav 

til leveranser så har vi måttet gjøre prioriteringer der fremdrift og leveranser har blitt prioritert 

fremfor fordypning og grundighet. Arbeidsgruppas leveranser har derfor preg av et forarbeid. 

Arbeidsgruppa kommer i mindre grad med konkrete forslag, og har ikke hatt rom for å 

konsekvensvurdere forslagene, men peker på et utvalg virkemidler som bør vurderes 

videreutviklet. Vi er av den oppfatning at et eventuelt videreført arbeid bør ha et taktomslag 

hvor arbeidet gis et tidsløp mer i tråd med andre arbeidsgrupper i 0-24 samarbeidet, og hvor 

fordypning og grundighet kan prioriteres i større grad. 

 

Vårt arbeid og diskusjoner viser at utdanningssektoren er den primære sektor for diskusjonen 

om innretning av virkemidler. Utdanningsdirektoratet har kun hatt kapasitet til å oppnevne èn 

representant til arbeidsgruppa. Høstens arbeid har medført mye belastning på Udirs 

representant og i tillegg har Utdanningsdirektoratet signalisert et mye større behov for intern 

forankring av arbeidsgruppas skriftlige leveranser enn øvrige direktorater som er representert. 

Alt dette gjør at vi mener at i et eventuelt videreført arbeid så bør Utdanningsdirektoratet være 

representert med flere deltakere. Et flertall i arbeidsgruppa mener det bør vurderes om ledelse 

av et eventuelt videreført arbeid bør legges til Utdanningsdirektoratet. 

 

Arbeidsgruppas erfaringer så langt er at utfordringsbildet og aktuelle virkemidler for 

målgruppene unge med funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige er såpass ulikt at det kan 

være gode grunner til at et videreført arbeid i større grad bør forholde seg til disse to 

målgruppene adskilt. Arbeidsgruppa ser også at andre tiltak innenfor 0-24 samarbeidet har 

grenseflater opp mot målgruppen minoritetsspråklige elever, 

 

Arbeidsgruppa er av den oppfatning at høstens arbeid har avdekket flere problemstillinger 

som kan videreføres: 

 Det bør jobbes spesielt med å legge et grunnlag for en regelverksmessig avklaring av om 

lærlinger/lærlingekandidater skal ha tilgang til virkemidler etter opplæringsloven eller 

arbeidsmarkedsloven. Herunder bør problemstillinger knyttet til dobbeltfinansiering 

vurderes, jf side 2 i denne delrapporten 
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 Det bør vurderes om enkelte virkemidler bør etableres innenfor utdanningssektoren etter 

modell av hvordan NAV kan benytte virkemiddelet for arbeidssøkere 

(f.eks.Mentorordningen). 

 Et videre arbeid bør sette av tid og ressurser til å innhente mer kunnskap om målgruppene 

elever med funksjonsnedsettelser, og kunnskap om hvordan man skal målrette yrkesfaglige 

opplæringsløp for elever med svake norskferdigheter. 

Anbefaling om involvering av eksterne 
 

Arbeidsgruppa er av den oppfatning at en eventuell videreføring av arbeidsgruppas arbeid bør 

være i form av en videreføring av formatet med arbeidsgruppe med representasjon fra 

direktoratene. Involvering av aktører som Fylkeskommunen, partene i arbeidslivet og bruker- 

/elevorganisasjoner bør gjøres i form av en referansegruppe. Dette bør vurderes og avklares i 

forhold til hva som skal være formålet med videre arbeid, og hva det skal brukes til.   

 

Arbeidsgruppa har i løpet av den knappe tiden vi har hatt til disposisjon rukket å ha et besøk 

av en formidlingsleder ved lærlingekontoret i Oslo. Det var en svært god erfaring for 

arbeidsgruppa, og vi vil anbefale at operative fagmiljøer som har ansvar for tjenester til 

målgruppene blir involvert i likhet med organisasjonene nevnt over. Vi vil også anbefale at et 

videreført arbeid legger opp til eksterne ekskursjoner og besøk, som vi ser ville vært nyttig. 

Gjennom arbeidet er vi blitt kjent med at det finnes fagmiljøer som vil være meget aktuelle å 

trekke inn i arbeidsgruppas problemstillinger, men som det ikke har vært mulig å trekke inn 

gitt gruppas mandat og milepæler for høsten 2015. Spesielt vil vi trekke fram Nasjonalt senter 

for flerkulturell opplæring (NAFO) som aktuell representant i et videreført arbeid. 

Forslag til mandat 
 

Arbeidsgruppa anbefaler at et videre arbeid med tiltak h følger opp rapportene fra denne 

arbeidsgruppen med henblikk på å utrede endringer i de anbefalte virkemidler slik at de blir 

bedre tilpasset målgruppene.  

Virkemidler som forvaltes av flere direktorater med samme mål vurderes særskilt med 

henblikk på bedre arbeidsdeling. 

Utdanningsdirektoratets bør gis tilbud om å være sterkere representert i en videreført 

arbeidsgruppe og bør også gis tilbud om å lede et videreført arbeid. 

 

Formålet med å videreføre arbeidet bør være knyttet til behov for å bygge ned hindringer som 

gjør det vanskelig i dag å gjennomføre et lærlingeløp, f.eks bedre karriereveiledning, behov 

for oppfølging underveis og kompensatorisk differensiering av tilskudd. Videre bør formålet i 

tråd med 0-24 oppdraget, være å knytte sammen komplementære tjenester fra berørte 

instanser som kan sikre at ulike sider ved den enkeltes situasjon og behov blir møtt og støttet.     

 




