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Bakgrunn

Det er behov for fagarbeidere i Norge

● Vil mangle arbeidstakere med yrkesfaglig bakgrunn i fremtiden

● Fagbrev er utdanningsnivået størst andel av NHO-bedriftene etterspør 

Mangel på læreplasser i staten

● Hvert år står en gruppe ungdom uten læreplass

● Antall lærlinger er lavt sammenlignet med privat sektor

● Flere offentlige virksomheter har ikke lærlinger

Lave ambisjoner for vekst i antall lærlinger

● 35% av statlige virksomheter har ikke fulgt opp styringskravet

● 8 av 10 statlige virksomheter planlegger ikke å øke sitt lærlinginntak

● Av de som planlegger å øke inntaket, er måltallene lave

Hvordan 
kan vi 

øke 
antallet 

lærlinger 
i staten?



Fem departementsområder har kartlagt muligheter og barrierer 

for å øke lærlinginntaket i departementer og underliggende 

virksomheter. 

Departementene har identifisert konkrete tiltak i sine områder 

for å øke lærlinginntaket. 

Involverte departementsområder

• Forsvarsdepartementet

• Kulturdepartementet

• Kunnskapsdepartementet

• Landbruks- og matdepartementet 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Pilotprosjekt med departementer 
og underliggende virksomheter



Deltatt i en samskapende tjenestedesignprosess

Kom opp med 26 idéer til tiltak

Departementene utarbeidet detaljerte 

beskrivelser av ideene med 

rolle- og ansvarsfordeling 

Samarbeidet på tvers

I workshops og prosjektmøter har 

departementene delt erfaringer og 

diskutert muligheter

Skape innsikt i

nåsituasjonen

Generere ideer

for tiltak

Utvikle og 

teste tiltak

Utarbeide

handlingsplaner

Identifiserte hovedinnsikter

Departementene har kartlagt av 

barrierer og muligheter for å ha 

lærlinger i statlige virksomheter



Utarbeide handlingsplaner for 
hvert dep.områd

Hvert departement utarbeider handlingsplaner for 

sitt område med tiltak for å øke antall lærlinger i 

departement og underliggende virksomheter. 

● Beskrivelse av tiltaket

● Roller og ansvar

● Oppfølging

● Gjennomføringsplan

Tiltakene skal iverksettes i det enkelte 

departementsområde våren 2022.



Veien videre

● Nyhetssak på Arbeidsgiverportalen når 

handlingsplanene blir offentliggjort

● Deling av handlingsplaner til alle departementer

● Maler, forslag til tiltak og metode for arbeidet på 

Arbeidsgiverportalen kommer i februar

● Ønsker dere bistand til arbeid med lærlingordningen i 

departementsområdet? Ta kontakt med OK stat!

okstat@dfo.no

● NB! Minner om nye lærefag fra våren 2022 og 

mulighet for flere læreplasser i kommunikasjons- og 

utviklingsavdelinger

OK stat

OK stat er et statlig tverrfaglig opplæringskontor 

med formål å støtte statlige virksomheter i å 

rekruttere og følge opp lærlinger. 

OK stat tar ansvaret for alt det administrative rundt 

det å ha en lærling, og kan tilby ni lærefag.

Mer informasjon: 

https://arbeidsgiver.difi.no/personalledelse/personal

oppfolging/laerlinger
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