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Kunnskapsdepartementet 

 
 
 

Høring- Lærlingklausul - Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av 

lærlinger ved offentlige anskaffelser 
 

Kunnskapsdepartementet har i kunngjøring datert 16.08.2016 bedt om kommentarer til forslag til 

forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. 

 

Forslaget til nye regler gjelder for hele offentlig sektor. Det vil si blant annet statlige, 

fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Lærlingeklausulen gjelder for tjenestekontrakter 

og kontrakter om bygge- og anleggsarbeider. I regjeringens forslag er det lagt opp til at statlige 

myndigheter skal kreve bruk av lærlinger for kontrakter verdt minst 1,1 millioner kroner ekskl. 

mva. og med varighet over tre måneder. Andre oppdragsgivere skal kreve bruk av lærlinger for 

kontrakter med en verdi på minst 1,75 million kroner ekskl. mva. og med varighet over tre 

måneder. Høringsfrist er 16.10.2016. 

Faglig råd for elektrofag behandlet saken tirsdag 06.09.2016, og gjorde følgende enstemmige 

vedtak:  

 
Vedtak:  

1. Faglig råd for elektro viser til terskelverdiene på 1,1 og 1,75 mill ex mva som er satt, samt krav om oppdrag 
av minst tre måneders varighet. 

2. De fleste offentlige innkjøp er under disse grensene. Effekten av lærlingklausulen vil derfor bli kraftig 
svekket. 

3. Prosjekter med varighet opp til 3 mnd utgjør en stor andel av det offentliges innkjøp av tjenester og vil ikke 
bli omfattet av forskriften. Dette vil svekke lærlingeklausulen. 

4. Rådet ønsker at det skal tydelig framgå av forskriften hvem som har ansvar for å følge opp 
bestemmelsene, og hvilke konsekvenser brudd på bestemmelsene vil gi. 

 

Rådet ber departementet ta hensyn til vedtaket i videre behandling av saken. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Svein Harald Larsen Are Solli 

leder nestleder 
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