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Søknad om stimuleringsmidler 2021 
Søknaden sendes i edialog 

Søkerinformasjon 
Opplæringskontor/lærebedrift Medlemsbedrift 

Postadresse Postnummer 

E-post Telefon 

Organisasjonsnummer Kontonummer 

Søknaden gjelder (sett kryss) Beløp: 

1. Ungdom med svake resultater
2. Lærekandidat
3. Søkbar formidlingspott (Fyll ut side 3)
4. Coronarelaterte tiltak (Fyll ut side 4)
5. Flerspråklige fra Vg3 (fyll ut side 5)
6. Elever fra Vg3 (fyll ut side 6)

Lærling/lærekandidat 
Navn Fødselsdato 

Postadresse Postnummer 

Lærefag Læretid oppstart 
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Overordnede kriterier for søknad 

Stimuleringsmidlene retter seg mot søkere til læreplass med rett til videregående opplæring 
(ungdomsrett). Når det gjelder coronarelaterte tiltak vil vi prioritere de med ungdomsrett. 

Søknadene ferdigbehandles etter at det foreligger en godkjent lære-/opplæringskontrakt i 
tilknytning til søknaden (gjelder ikke søknader vedr. punkt 5 med mindre det søkes på 
individnivå).  

Når lærebedriften er medlem i et opplæringskontor vil utbetalingen forgå gjennom 
opplæringskontoret.  

1. Søknad om tilskudd - svake faglige resultater fra
skolen

Opplæringskontorene/lærebedriften kan søke om inntil kr 40 000,- for å tilby lærekontrakt til 
lærlinger med svake faglige resultater fra skolen. Hovedkriteriet for denne søknaden er at det 
tegnes lærekontrakt med søkere som har et karaktersnitt på mindre enn 2,6.  

2. Søknad om tilskudd ved tegning av
opplæringskontrakt

Bedrifter eller opplæringskontor som inngår opplæringskontrakter med lærekandidater kan 
søke om stimuleringstilskudd på inntil kr 40 000,-.  
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3. Søkbar formidlingspott – tiltak for gjennomføring

Det kan søkes om stimuleringsmidler for tiltak som bidrar til flere læreplasser og økt 
gjennomføring. Søknadene må være velbegrunnede og vise utfordringer og muligheter i det 
det søkes om midler til.

Nærmere begrunnelse for søknaden 
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4. Coronarelaterte tiltak

Tiltak som kan bidra til økt formidling og gjennomføring. Målsetningen med disse midlene er 
å trygge bedriftene til å ta inn lærlinger og å gjennomføre allerede etablerte læreforhold i en 
turbulent tid.  

Det kan søkes på: 
• Tilskudd til å løse ekstraordinære situasjoner som har oppstått som følge av Covid19

og som fører til måloppnåelse.
• Tilskudd til nye læreplasser og gjennomføring av lærekontrakter.
• Tilskudd til lærebedrifter som får problemer/utfordringer underveis mht. økonomi eller

oppdrag som skal til for å gjennomføre læreløpet.
• Lærebedrifter som tar inn en eller flere lærlinger, med ungdomsrett, utover det man

allerede har planlagt, utløser det etter søknad, tilskudd på kr 40 000 pr ekstra lærling.
Utgangspunkt forberegningen er gjennomsnitt av antall lærlinger de siste to år.

• Det gis stimuleringstilskudd pålydende 50 000.- kroner til alle
førsteårslærlinger/lærekandidater med ungdomsrett, uavhengig av oppstart av
læretiden i 2021, i lærefagene kokk, servitør og frisør.

Kriteriet er at det sendes inn individuelle søknader sammen med dokumenterte utfordringer. 

Nærmere begrunnelse for søknaden 
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5. Forsterket språkopplæring for flerspråklige

For voksne flerspråklige elever som formidles fra Vg3 kan det søkes om stimuleringsmidler 
for å dekke kostnader til opplæringstiltak i norsk språk, enten i bedrift eller i annet organisert 
opplegg. Søknaden må inneholde en plan for hvordan opplæringen skal foregå og hvem som 
skal utføre den. Det kan søkes om inntil kr 100000 pr lærekontrakt til dette formålet. 

For allerede etablerte kontrakter med voksne flerspråklige med opplæringsrett, kan det også 
søkes midler til å dekke kostnader til opplegg som gir forsterket språkopplæring. Søknaden 
må beskrive opplegget, hvem som skal utføre det, når det skal foregå samt kostnaden ved 
det. 

Søknadsfrist 15. desember 2021
Nærmere begrunnelse for søknaden 
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6. Ungdommer fra Vg3 fagopplæring i skole

Det kan søkes om inntil kr 80000 for å tegne en lærekontrakt med elever som går på Vg3 
fagopplæring i skole og som har ungdomsrett.  

Søknadsfrist 15. desember 2021 

Nærmere begrunnelse for søknaden
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