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Tilskudd til opplæring av lærlinger/lærekandidater med særskilte behov
i Agder

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING
Tilskuddet som beskrives i disse retningslinjene kan kun gis til opplæringskontor eller
bedrifter med ansvar for:
• Lærlinger med i) særskilte behov og/eller ii) svake norskferdigheter og kort botid i
Norge. Lærling er den som har tegnet lærekontrakt med sikte på fagprøve eller
svenneprøve, jf. opplæringsloven §§ 4-1 og 4-5.
• Lærekandidater med i) særskilte behov og/eller ii) svake norskferdigheter og kort
botid i Norge. Lærekandidat er den som har tegnet opplæringskontrakt med sikte på
en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, jf. opplæringsloven §§ 4-1
og 4-5.

1. MÅL FOR ORDNINGEN
1.1 Målformulering
Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med
særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning.
For å stimulere lærebedrifter til å tegne flere lærekontrakter/opplæringskontrakter med
minoritetsspråklige er lærlinger og lærekandidater med svake ferdigheter i norsk og kort
botid i Norge også omfattet av tilskuddsordningen.
Intensjonen med tilskuddsordningen er å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det
ordinære arbeidslivet.
Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til opplæring av ungdom i
målgruppa, dvs. kostnader som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet som er gitt i
fylkeskommunens rammeoverføringer.
1.2 Målgruppe
Målgruppen er lærlinger/lærekandidater med særskilte behov og/eller med svake
norskferdigheter og kort botid i landet.
Ordningen er for ungdom under 25 år, jf. opplæringsloven § 3-1 tredje ledd.
Med særskilte behov menes her lærlinger/lærekandidater som ikke har eller ikke kan få
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.
Med kort botid i landet menes her inntil 6 års botid i Norge i perioden det blir gitt tilskudd
for.
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2. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER
2.1 Tildelingskriterier
Lærebedrifter kan søke fylkeskommunen om tilskudd til ekstra personellressurs når de
har inngått:


lærekontrakt med lærlinger som har særskilte behov og/eller med kort botid i
landet og svake ferdigheter i norsk



opplæringskontrakt med lærekandidater med særskilte behov og/eller med kort
botid i landet og svake ferdigheter i norsk

Vilkårene for tilskudd må være oppfylt i hele perioden det utbetales tilskudd for. Det kan
gis tilskudd for maksimalt ett år av gangen, eller så lenge kontrakten varer i søknadsåret.
2.2 Beregningsregel
Ekstra personellressurs
Lærebedriften som har ansvaret for opplæringen av lærlingen/lærekandidaten, kan få
tilskudd til ekstra personellressurs inntil 6 klokketimer pr. uke i 47 uker pr. år (52 uker –
5 uker ferie).
Tilskuddet skal benyttes til ekstra personellressurs til tilrettelagt opplæring i bedrift.
Veiledende tilskuddssats pr. klokketime fastsettes i forbindelse med det årlige
budsjettarbeidet. Satsen følger budsjettåret.

3. OPPFØLGING OG KONTROLL
Fylkeskommunen kan ved behov foreta stikkprøvekontroller av opplysninger som
tilskuddsmottaker gir ved søknad om tilskudd. Denne kontrollen foretas etter en
vurdering ut fra vesentlighet og risiko.

DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN
4 ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN
Ansvaret for forvaltningen av tilskuddsordningen er delegert til Fylkeskommunen
4.1 Fylkeskommunen skal:
 informere lærebedriftene om ordningen
 foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknaden
 utbetale tilskudd til lærebedriftene
 innhente internplan for tilretteleggingen
 innhente nødvendig dokumentasjon, herunder pedagogisk rapport, følge opp og
kontrollere
4.2 Opplæringskontor/lærebedrift skal:
 Sende inn søknad med dokumentasjon og plan for tilrettelegging
 Innen tre måneder sende inn oppdatert internplan for opplæringen som også
omfatter en beskrivelse av hvordan tilretteleggingen går.

5. SAKSGANG FRAM TIL TILSKUDD/AVSLAG
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5.1 Søknad om tilskudd
Lærebedriften sender søknad om tilskudd til fylkeskommunen. Søknads- og
rapporteringsskjema for lærebedriften finnes på Agderfk.no: https://agderfk.no/varetjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/tilskudd-til-opplaring-i-bedrift/
Søknaden skal vurderes og kvalitetssikres av fylkeskommunen, som har det faglige og
administrative ansvaret for gjennomføring av fagopplæringen i fylket, jf. opplæringsloven
§ 4-8. Fylkeskommunen skal påse at nødvendig dokumentasjon foreligger før evt. Vedtak
om tildeling av ressurser ferdigstilles og tilskudd utbetales.
En søknad om tilskudd til lærling eller lærekandidat med særskilte behov skal inneholde
opplysninger om:





inngått lære-/opplæringskontrakt eller intensjon* om inngåelse av lære/opplæringskontrakt
hvilke særlige behov lærlingen/lærekandidaten har, og hvilke behov for
tilrettelegging dette medfører ute i bedrift
hvilken tidsperiode det søkes tilskudd for
planlagt bruk av den ekstra personellressursen i lærebedriften

En søknad om tilskudd til lærling eller lærekandidat med kort botid i landet og svake
ferdigheter i norsk skal inneholde opplysninger om:







inngått lære-/opplæringskontrakt eller intensjon* om inngåelse av lære/opplæringskontrakt
hvilke språklige utfordringer lærlingen/lærekandidaten har, og hvilke særskilte
behov for tilrettelegging dette medfører ute i bedrift. Det må enten bekreftes at
ungdommen har karakteren 2 eller dårligere i norsk fra skoledelen av
opplæringen, eller det må foreligge et vedtak om særskilt språkopplæring fra
skoledelen av opplæringen. Det skal ha blitt gitt særskilt språkopplæring etter
dette vedtaket til skoleopplæringens avslutning i Vg2, eventuelt fremdeles dersom
ungdommen fortsatt mottar opplæring som elev.
botid i Norge. Dette skal dokumenteres med bostedsattest fra folkeregisteret
hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for
planlagt bruk av den ekstra personellressursen i lærebedriften

5.2 Vedtak om tilskudd
Etter hver søknad skal det fattes et vedtak om resultat. Vedtaket skal inneholde:
 tilskuddsmottakers navn, adresse og bankkontonummer
 målet med tilskuddsordningen
 tilskuddsbeløp og hvordan beløpet er beregnet
 utbetalingstidspunkt
 vilkår for bruken av midlene
 behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd, dersom for eksempel
kontrakten blir hevet i tilskuddsperioden
 mulige reaksjonsformer dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med
forutsetningene for tilskuddet
 krav til rapportering med tilhørende internplan
5.3 Utsettelse av utbetaling, bortfall av tilskudd
Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Fylkeskommunen holde
tilbake tilskudd, eventuelt kreve at for mye utbetalt tilskudd tilbakebetales. Ved feil i
utregning eller utbetaling av tilskudd kan hele eller deler av tilskuddet kreves
tilbakebetalt.
* Ved intensjon om inngåelse av lære-/opplæringskontrakt kan søknadsbehandlingen
påbegynnes og forslag til vedtak utarbeides. Lære-/opplæringskontrakten må være inngått
og godkjent før foreslått vedtak ferdigstilles og tilskudd utbetales.
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