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Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak for fullføring av videregående
opplæring for lærlinger, praksisbrevkandidater og
lærekandidater
I Innst. 233 S og Prop. 79 S (2020-2021) er det bevilget 100 mill. kroner til tiltak for lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater.
Midlene skal rettes inn mot utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og de lærefagene som er særlig hardt rammet av covid-19
pandemien. Tiltaket er en forlengelse av tilsvarende tiltak som ble gitt i 2020.

Om tilskuddet

Personer innen fag- og yrkesopplæringen har opplevd utfordringer i forbindelse med den pågående pandemien. Tallet på permitterte
lærlinger og lærekandidater er fortsatt høyt, og det er en risiko for at færre vil ha en læreplass høsten 2021.

Fylkeskommunene skal bruke tilskuddet til tiltak rettet mot lærlinger (ungdom og voksne), praksisbrevkandidater og lærekandidater
som er/står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen. Målet med tiltakene skal være at disse får komme tilbake eller beholde
læreplassen sin. Tiltakene skal også bidra til at �ere får læreplass.

Hvordan tilskuddet kan brukes

Målet med ordningen er å gi fylkeskommunen �eksibilitet slik at de kan gjennomføre gode tiltak lokalt. Fylkeskommunen kan bruke
midlene på en rekke ulike tiltak, avhengig av utfordringer i det enkelte fylke. Dette kan for eksempel være:

Tiltak knyttet til formidling av læreplasser

Tiltak knyttet til arbeid med å rekruttere lærebedrifter

Tiltak som stimulerer lokalt næringsliv eller opplæringskontor til å senke terskelen/redusere risikoen ved å ta inn
lærlinger/praksisbrevkandidater/ lærekandidater

Tiltak som bidrar til at lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten får fullført læreløpet sitt i bedrift

Økt lærlingtilskudd for lærlinger/praksisbrevkandidater/lærekandidater gitt til bedrifter i bransjer som er hardt rammet

Tilbud om alternativ Vg3 i skole som alternativ til læreplass

Tilskuddet skal ikke benyttes til ordningen "Fagbrev på jobb".

Fylkeskommunen kan vurdere 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, "Grønt hefte".
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På grunnlag av dette har Utdanningsdirektoratet fattet vedtak om tildeling av følgende tilskudd til Vestfold og Telemark
fylkeskommune i 2021:

Grunnlag Antall Periode Sats Beløp

Tilskuddsbeløp 7942000,00 Jan-Des — 7 942 000,00

Totalt: 7942000,00 7 942 000,00

Tilskuddet blir utbetalt til Vestfold og Telemark fylkeskommune, kontonummer 1506 22 37578.

Rapportering

Fylkeskommunen skal rapportere til Udir tre ganger (to delrapporter og en sluttrapport), og hver rapportering består av følgende
skjema:

Elektronisk rapporteringsskjema

Excel-skjema som lastes opp i det elektroniske rapporteringsskjemaet under punkt tre.

Rapporteringsskjemaene ligger på  Siden rapporteringen er kumulativ, er det viktig at samme Excel-skjema brukes gjennom
hele perioden (til alle tre rapporteringene).

21. mai 2021 for perioden til og med 15. mai 2021 (del 1)

8. oktober 2021 for perioden til og med 1. oktober 2021 (del 2)

våren 2022 for hele perioden (dato formidles gjennom e-post og Udir.no)

Eventuelle restmidler fra "tilskudd til lærlinger", som ble utbetalt til fylkeskommunen i 2020 og som det ikke ble rapport på pr. 16.
desember i 2020, skal inngå i alle rapporteringene. I tillegg skal tallmaterialet som sendes inn være akkumulerte tall. Dette betyr at
første delrapportering består av tall fra 16. desember 2020 til 15. mai 2021, andre delrapportering har tall fra 16. desember 2020 til 1.
oktober 2021 og sluttrapporteringen inneholder tall fra 16. desember 2020 til periodeslutt.

Spørsmål om rapporteringen kan rettes til aen@udir.no.

Det skal gjennomføres en evaluering av tiltakene som iverksettes. Ved behov, må fylkeskommunen påregne å bidra til denne med
blant annet å fremskaffe informasjon.

Andre vilkår

Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for budsjettåret 2021.

Tilskuddsmottaker har plikt til å melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort.

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene.

Udir.no.

Rapporteringsfrister:

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/tiltak-for-fullforing-av-videregaende-opplarling-for-larlinger-praksisbrevkandidater-og-larekandidater/
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Dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen, 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 det gjøres avregning i påfølgende tildelinger, eller tilskudd kan kreves tilbakebetalt.

For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside 

Med hilsen

Bjørn Erik Rasmussen
Avdelingsdirektør

Anne Berit Grøtta Endresplass
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

www.udir.no/

http://www.udir.no/

