Coronarelaterte tiltaksmidler i Agder fylkeskommune:

Med bakgrunn i den oppståtte krisen rundt Covid19, har Agder fylkeskommune fått
tildelt 10,5 mill. kr i statlige midler som er rettet mot lærlinger/lærekandidater som har
fått problemer som følge av krisen. I Agder er det pr 20.08.2020 314 lærlinger som
står uten læreplass.

Hovedmålsettingen i Agder fylkeskommune er at flest mulig skal få læreplass og at
opplæringen kan gjennomføres med fag- eller svennebrev. Midlene er derfor blant
annet planlagt brukt til å sikre en best mulig formidling av ikke-formidlede
lærlinger/lærekandidater. Vi vet at behovene er svært ulike i bransjene, og
lærebedrifter og opplæringskontor vet best hva som må til for å få flere ut i lære i sin
bransje. Opplæringskontorene blir derfor en viktig del av løsningen for å treffe med
tilskuddsmidlene. Kartlegging viser at noen bransjer har behov for hjelp nå, mens
andre signaliserer at utfordringene først kommer noe senere.
Midlene skal trygge bedriftene til å ta inn lærlinger og gjennomføre allerede etablerte
læreforhold i en turbulent tid. Det betyr at hvis det oppstår utfordringer underveis i
læreløpet som er relatert til Covid19, vil fylkeskommunen bidra med midler/ressurser
for å løse/avhjelpe situasjonen.
I tillegg kan man søke fylkeskommunen om midler/bistand når det oppstår andre
utfordringer med formidlingen eller gjennomføringen og som har sammenheng med
Covid19. Det kan derfor søkes om midler til alle typer tiltak som kan føre til
måloppnåelse, enten via ordinære stimuleringsmidler eller via coronarelaterte
midler. Søknader relatert til ungdom med opplæringsrett vil bli prioritert.
Opplæringskontor kan søke om støtte når det kan dokumenteres at det har vært
ekstraordinære kostnader med å formidle ekstra lærlinger.
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 for beregningen 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 2020, i lærefagene kokk, servitør og frisør.

Kriteriet er at det sendes inn individuelle søknader sammen med dokumenterte
utfordringer.
Søknadene vil bli behandlet fortløpende på Fag- og yrkesopplæringen.

