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Tilskuddsbrev 2020 - Tilskudd til tiltak for lærlinger, Vestfold og Telemark
fylkeskommune
Jamfør Innst. 360 S (2019-2020) og Prop. 127 S (2019-2020) er det bevilget 175 mill. kroner til et tilskudd
til fylkeskommunene til tiltak for lærlinger.

Om tilskuddet
Personer innen fag- og yrkesopplæringen har opplevd utfordringer i forbindelse med utbruddet av
koronaviruset. Tallet på permitterte lærlinger og lærekandidater er høyt, og det er en risiko for at færre vil
ha en læreplass høsten 2020.
Tiltaket retter seg mot lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert, eller miste
læreplassen, og for at flere får en læreplass høsten 2020. Praksisbrevkandidater omfattes også av tiltaket.
Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i offentlige videregående opplæring og i videregående
opplæring ved private skoler og friskoler inngår i målgruppen.

Hvordan tilskuddet kan brukes
Fylkeskommunen kan bruke midlene på en rekke ulike tiltak avhengig av utfordringene som oppleves, som
for eksempel:

Økt lærlingtilskudd for hardt rammede lærefag.

Stimuleringsmidler til godkjente lærebedrifter/opplæringskontorer som kan overta lærlinger fra andre.

Tiltak som kan bidra til å forlenge lærekontrakter og opplæringskontrakter (lærekandidat og
praksisbrevkandidat).

Dekking av mellomlegg mellom lærlingetilskuddet og basistilskudd 2 for lærebedrifter som tar inn i
lære personer som har brukt opp sin rett til videregående opplæring etter fullføring av VG2 yrkesfag.

Tiltak knyttet til arbeidet med å formidle personer til læreplass og rekruttere lærebedrifter.

Tiltak som kan stimulere lokalt næringsliv eller opplæringskontorer til å senke terskelen/redusere
risikoen ved å ta inn lærlinger og lærekandidater.

Tiltak for flere voksenlærlinger, inkludert økt lærlingtilskudd.
Tilskuddet kan ikke brukes til Vg3 i skole som alternativ til læreplass.
Fylkeskommunen oppfordres til å ta med yrkesopplæringsnemndene i beslutningen om hvordan tilskuddet
skal brukes i fylket.

Tilskudd
Midlene fordeles til fylkeskommunene basert på delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring i
kommunesektoren. Aktuelle kostnadsnøkler fremgår av «Inntektssystemet for kommunar og
fylkeskommunar 2020 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020), Grønt hefte».
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På grunnlag av dette har Utdanningsdirektoratet fattet vedtak om tildeling av følgende tilskudd til Vestfold
og Telemark fylkeskommune for høsten 2020:

Grunnlag
Tilskuddsbeløp
Totalt:

Antall/sum
14076000,00
14076000,00

Periode
Jan-Des

Sats
—

Beregnet tilskudd
14 076 000,00
14 076 000,00

Tilskuddet vil bli utbetalt i løpet av juli 2020 til Vestfold og Telemark fylkeskommune, konto 15062237578.
Midler som ikke kan brukes til formålet i år, kan overføres til 2021.

Rapportering
Medio september og medio desember 2020 skal fylkeskommunen rapportere til Utdanningsdirektoratet på
hvilke tiltak som har blitt finansiert av tilskuddet, og hvem som har mottatt tilskudd. Fylkeskommunen vil
motta en henvendelse fra Utdanningsdirektoratet med beskrivelse av hvordan rapporteringen skal gjøres.
Fylkeskommunen skal da også rapportere på:

Antall ekstratilskudd utbetalt, etter lærefag

Antall permitterte lærlinger som er tilbake i lære

Antall nye læreplass-søkere som har fått læreplass

Antall som har fått forlenget sin kontrakt

Antall som mister læreplassen igjen

Antall nye lærebedrifter som har blitt rekruttert
Det skal gjennomføres en evaluering av tiltakene som iverksettes. Fylkeskommunen må påregne å bidra til
denne, blant annet med å fremskaffe informasjon til evaluator ved behov.

Andre vilkår
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at
tilskuddet er benyttet etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.
Dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune har brukt midlene i strid med forutsetningene, eller på annen
måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve det
tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd kan tilskudd kreves tilbakebetalt.

Med hilsen

Bjørn Erik Rasmussen
avdelingsdirektør
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