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Tillegg nr. 8 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-019 om 
tilskudd til kvalifisering og formidling til læreplasser i videregående 
opplæring 

Oppdrag nr: 2022-019 
Oppdrag:  Tilskudd til kvalifisering og formidling til læreplasser i 

videregående opplæring. 
- Utbetale midler til fylkeskommunene 
- Rapportere på hvordan fylkeskommunene har brukt 
midlene   

Frist: Utbetaling av midler så snart som mulig i april/mai 
2022. 
 
Rapportering på virkningen av og hvordan midlene er 
brukt innen 1. september 2023.  
 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Det er tildelt 370 mill. kroner på kap. 225, post 69 i 
tildelingsbrevet for 2022, som skal utbetales til 
fylkeskommunene.  
 

Bakgrunn for oppdraget: 
For 2022 er det bevilget til sammen 370 mill. kroner til formidling og kvalifisering til 
læreplasser i videregående opplæring, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Innst. 12 S 
(2021–2022). Midlene skal brukes til å forbedre opplæringen frem til læreplass og for å 
forsterke oppfølgingen av elevene ute i bedrift. Fylkeskommunene skal særlig prioritere å få 
elever i Vg3 i skole tidlig ut til relevante praksisplasser, med mål om fast læreplass. 
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Side 2 
 

Tilskuddet skal bidra til å styrke fylkeskommunenes arbeid for flere læreplasser, herunder 
lokale initiativ om læreplassgaranti. Målgruppen er både elever som allerede fra Vg1 har en 
risiko for ikke å få læreplass, og elever som er i Vg3 i skole og som trenger læreplass.  
Satsingen følger opp den nye Samfunnskontrakten for flere læreplasser (2022–2026), som har 
som mål at alle elever som er formelt kvalifisert, skal få læreplass. Vi viser til Prop. 1 S 
Tillegg 1 (2021–2022), Innst. 12 S (2021–2022) for mer detaljer om bakgrunnen for 
oppdraget.  
 
Beskrivelse av oppdraget:  
 
Utdanningsdirektoratet skal utbetale 370 mill. kroner til fylkeskommunene. Midlene fordeles 
etter delkostnadsnøkkel for videregående opplæring i inntektssystemet til fylkeskommunene. 
Frittstående videregående skoler er ikke omfattet av ordningen. Følgende føringer for bruken 
av midlene skal inngå i tilskuddsbrevene til fylkeskommunene:  
 
Formålet med tilskuddet er å øke fullføringen i fag- og yrkesopplæringen for elever, lærlinger 
og lærekandidater. Målgruppen er alle som tar fag- og yrkesopplæring uavhengig av 
rettighetsstatus. Innsatte i fengsel og nylig løslatte er inkludert i målgruppen. 
Fylkeskommunene skal bruke midlene til å starte eller videreutvikle lokale 
utviklingsprosjekter hvor målet er å: 

a) Etablere tidlig samarbeid mellom skoler og bedrifter for å skaffe relevante 
praksisplasser for elever hvor det endelige målet er fast læreplass. 

b) Skape bedre sammenheng mellom opplæringen i skole og i bedriftene. 
c) Sikre elever som ikke får læreplass, en god opplæring slik at de kan fullføre med fag- 

eller svennebrev. 
d) Utvikle lokale læreplassgarantier. 
e) Iverksette tiltak for å motarbeide all diskriminering i rekruttering av lærlinger. 

 
Fylkeskommunene skal utvikle tilbudet lokalt i samarbeid med partene i arbeidslivet, 
yrkesopplæringsnemndene og lærer- og elevorganisasjonene. I dette arbeidet bør partene 
særlig ha som mål å: 

 Bidra i arbeidet med å sikre bedre dimensjonering av opplæringstilbudet i fylkene. 
 Arbeide for å lage systemer som sikrer tidligere formidling av søkere til læreplass. 
 Sikre mangfold i rekruttering av lærlinger. 

 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 
 
 



 

 

Side 3 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utdanningsdirektoratet orienterer Kunnskapsdepartementet når midlene er overført 
fylkeskommunene. 
 
Kunnskapsdepartementet ber om rapportering på følgende: 

 Hvordan og på hvilke tiltak fylkeskommunene har brukt midlene. 
 Fylkeskommunenes vurdering av utviklingen for målgruppen. 
 Utdanningsdirektoratet bes om å gi en overordnet vurdering av de ulike tiltakene som 

fylkeskommunene har iverksatt. 
 
Utkvittering av utført oppdrag skal sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og Jens Rydland jens.rydland@kd.dep.no innen 1. september 
2023.  
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Blom-Dahl (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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