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Høringssvar Kunnskapsdepartementets høring om lærlingeklausul i offentlige 

anskaffelser  
 
Vi viser til høringsbrev av 16. august då. om forskrift for bruk av lærlinger i offentlige anskaffelser. BNL 
viser til NHOs høringssvar og høringssvar fra BNLs bransjer. 
 
Byggenæringens Landsforening (BNL) har alene og sammen med NHO, i mange år arbeidet for en 
innstramming i reglene for bruk av lærlinger i offentlige anskaffelser. Vi er godt fornøyd med at 
regjeringen foreslår innstramming og at dette er forankret i loven.  
 
Det er meget viktig for byggenæringen i Norge at det offentlige bruker sin bestillermakt til å bestille 
arbeidene slik at det blir bruk fagfolk i alle ledd i leveransene. En forutsetning for flere håndverkere og 
fagarbeidere over tid er at det stilles krav til bruk av lærlinger.  
 
For byggenæringen er det ikke en diskusjon om det er særskilt behov for flere læreplasser og lærlinger; 
det er et vedvarende stort behov. Det må derfor ikke være opp til den enkelte oppdragsgiver å vurdere 
dette, men kravet om lærlinger for byggenæringens del må derfor alltid gjelde. Videre er det viktig at 
kontraktene og anbudene innrettes slik at det blir lærlinger i alle fag. Det er like stort behov for 
blikkenslagerlærlinger som for tømrerlærlinger, selv om antallet er større for tømrerlærlinger. 
 
I byggenæringen er ofte mindre oppdrag vel så gode læringsarenaer som større oppdrag. BNL ber derfor 
om at terskelen for lærlingekravet settes til kroner 500 000. Det er kun unntaksvis at et byggeoppdrag 
ikke passer for lærlinger. Videre er det viktig at rammeavtaler og vedlikeholdsoppdrag også omfattes av 
reglen om lærlinger, og at terskelen også her settes til kroner 500 000. Vi vil i tillegg peke på at det bør 
være lærlinger i mindre oppdrag enn kroner 500 000, dersom det passer.  
 
For øvrig viser vi til NHOs høringssvar. Vi ber til slutt om at departementet holder god kontakt med 
næringen i det videre arbeidet og implementeringen av reglene.  

 
Vennlig hilsen 

 
Jørgen Leegaard 

Direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering 
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