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Notat 
-Lærlinger ved Ny Horten vgs. 
 

I Fylkestinget den 9. mars under sak 1/21 Sluttrapport ny Horten vgs, ble det 

forespurt om hvor mange lærlinger som hadde bidratt til å bygge Norges 

mest bærekraftige skolebygg -Horten vgs. Dette notatet har til hensikt å 

belyse problemstillingen. 
 

INNLEDNING 

Ny Horten videregående skole hadde fra start til slutt svært høye ambisjoner på flere viktige og 

framtidsrettede fokusområder med særlig vekt på det grønne skifte og et godt og bærekraftig 

arbeidsliv. Blant annet med fokus på å stimulere til økt bruk av lærlinger i gjennomføringen. Dette 

ble gjennomført med krav i kontrakt til minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsteknikk. Det er svært mange faggrupper som kommer inn under et bygge- og 

anleggsprosjekt. Innen bygg- og anlegg 27 fag, i tillegg til 5 fra elektro og 1 fra teknologi- og 

industrifag. Totalt 33 fag som kan komme til å jobbe ved bygge- og anleggsplasser. Det vil være det 

enkelte prosjekt og oppdrag som vil kunne avgjøre hvilke fag som det er naturlig å sette krav til. Her 

har også fylkeskommunen et ansvar for tilgangen av lærlinger ved sine skoler.  

 

For Ny Horten vgs. var det avtalt bruk av lærlinger i utførelsesfasen for 7 fag: 

Betong, Tømrer, Graving, Gartner, Rørlegger, Elektriker og Ventilasjon. Til orientering er dette 

antallet økt til 11 fag for rehabilitering av Sandefjord vgs1. 

 

For disse fagene ble det utført i alt 26 245 timeverk av lærlinger noe som utgjør 19,1% av totalt 

arbeidede timer innenfor disse fagene. Se tabell 1 -Siste månedsrapport fra Veidekke AS. 
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Tabell 1 – Månedsrapport 

 
1Per 1. februar 2021 er det for 11 avtalte fag utført arbeid av lærlinger i 4 215 timer som utgjør 

19,8% av totalt arbeidet timer innenfor disse fagene. Noe som indikerer at fokus på området gir 

merkbare resultater. 

 

Det konkrete spørsmålet 

• Hvor mange personer med lærlingekontrakt har vært involvert ved byggingen av Ny Horten vgs.? 

 

Dette tallet er det dessverre ikke per nå mulig å fremskaffe. Dette skyldes datatilsynets krav om 

sletting innen 6 mnd. for personopplysninger (overlevering 11.06.2019). Ved pågående prosjekter 

som for eksempel Sandefjord vgs. kan man få ut slike opplysninger i sann tid. 

 

Så for de 7 avtalte fagene var 19,1 % av arbeidene utført av lærlinger. 

 

 

Tønsberg 11.03.2021 

Runar Bekkhus 


