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Johnsenforslagble enstemmigvedtatt.
Rådmannensforslagble enstemmigvedtatt.
Rådmannensforslag til vedtak:
Sakentas til orientering.

Rådmannensf orslagtil vedtak:
Sakentas til orientering.

SAKENI KORTETREKK
I 2019 tas det inn til sammenca 50 – 55 nye lærlinger.I tillegg til de to store lærefagene;helsefag
og barne- og ungdomsfag,tas det inn lærlingeri IKT-servicefag,Menn i Helse,møbelsnekkerfaget,
institusjonskokk-faget og kontor- og administrasjonsfaget.Det gjøresen innsatsfor å øke antall
lærlingeri eksisterendefag og utvide med flere lærefag.
Kravetfor å bli vurdert som lærlinger bestått i alle fag. For norsk er kravet nå karakteren2, mens
den for forrige kull var 3.
Tidligerebehandling
Det har vært flere sakerknyttet til temaet lærlingerog lærlingeordningende sisteårene:
· «Kvaliteti lærlingeordningeni Bærumkommune»,sak003/16 i Utvalgfor samarbeid

·

·
·
·
·
·
·

10.2.2016, Hovedutvalg for barn og unge, sak 015/16 og Hovedutvalg for bistand og omsorg,
sak 029/16.
«Rekruttering og kompetanseutvikling innen pleie og omsorg, status 2015», sak 051/15 i
Eldrerådet, sak 48/15 i Funksjonshemmedes råd og sak 072/15 i Hovedutvalg for bistand og
omsorg.
«Prosjekt Menn i helse», sak 019/16 i Eldrerådet, sak 048/16 i Hovedutvalg for bistand og
omsorg.
Status rekruttering 2016, arkivsak 16/5376.
«Fra ufaglært til faglært – tiltak, kostnadsbilde og utfordringer», sak 041/16 i Utvalg for
samarbeid.
«Fagopplæringen – status og mål for lærlingene», sak 042/17 i Utvalg for samarbeid.
«Fagopplæringen – status», sak 052/18 i Utvalg for samarbeid.
Det vises også til behandling av sak «Virksomhetsanalyse for sektor organisasjon, styring og
utvikling» sak 088/19 i Formannskapet 24.04.19 hvor det ble fattet dette vedtaket:
«Rådmannen kommer tilbake med et notat om lærlingeordningen og praksisplasser»

Redegjørelse og vurdering
Status på rekrutteringssituasjonen i 2019.
Hovedtyngden av lærlinger er til helsefaget og barne- og ungdomsfaget. Til årets inntak er det 58
søkere til helsefag, av disse er det 29 søkere som er relevante for Bærum kommune.
Til barne- og ungdomsfaget er det 32 søkere, av disse er det 25 søkere med relevant bakgrunn. Det
er positivt med flere søkere til barne- og ungdomsfaget i år enn tidligere år.
For de øvrige fagene er situasjonen slik:
· Det tas inn 1 søker til møbelsnekkerfaget. Det er tre søkere, men det er kun kapasitet til å ta
imot en lærling.
· Det tas inn 4 søkere til Menn i helse.
· Det tas inn inntil 4 søkere til IKT-servicefaget. Her er det mange søkere og kapasiteten
begrenset.
· Det tas inn 1 søker til institusjonskokk-faget.
· Nytt lærefag i år er kontor- og administrasjonsfaget. Her tas det inn 2 søkere.
For å bli tatt inn som lærling må man ha bestått alle fag, ha lite fravær, ha karakteren god i orden og
være bosatt innenfor kommunens inntaksområde.
Hvor mange lærlinger som faktisk blir tatt inn blir klart etter at inntaksrunden er avsluttet i løpet av
mai.
Krav til norskkunnskap
Det er ingen spesielle krav til norskkarakter ut over at man må ha bestått, dvs karakteren 2. For
noen av søkerne til helsefag og institusjonskokk-faget er ikke norsknivået tilfredsstillende. Det gjør
det spesielt utfordrende både med hensyn til det faglige arbeidet og den sosiale inkluderingen i
arbeidsmiljøet. Det er nødvendig å styrke norskkunnskap og -ferdigheter.
Hva kan gjøres for å øke antall lærlinger i Bærum kommune?
Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å nå kommunens mål om økt antall lærlinger ansatt i
Bærum kommune innenfor aktuelle lærefag, blant annet ved:

1. Kommunen kan øke antall lærlinger som tas inn i eksisterende fag. I noen fag er det
begrensninger; for eksempel har ikke DigIT pt opplæringskapasitet til flere enn de som tas inn
nå. Det samme gjelder institusjonskokkefaget og møbelsnekkerfaget.
2. Flere lærefag kan på sikt være aktuelle, avhengig av hva skolene og fylkeskommunen har tenkt
og planlagt. Byggdrifterfaget er et eksempel på hva som kan være relevant for kommunen.
Kommunen er i dialog med fylkeskommunen om det.
3. Fagbrev på jobb. Fra høsten 2018 er det mulig å ta fagbrev på jobb. Det er en ordning der
personer som er i lønnet arbeid og i minimum 50 prosent stilling, kan bli
realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.
4. Godkjent fem års praksis i 100 prosent stilling innen fagfeltet, bestått teoretisk og praktisk
eksamen.
Fagopplæringen i hele kommunen
Det finnes ikke tall pt som viser antall lærlinger totalt innenfor Bærums kommunegrenser, dvs både
Bærum kommunes egne ansatte og i næringslivet. Kommunen har tatt initiativ til samarbeid med
ulike interessenter for å styrke fagopplæringen og rekrutteringen til lærefagene samt utarbeide en
samlet oversikt over antall lærlinger i ulike fag i kommunen.
Kommunen har etablert et internt nettverk for kunnskapsutvikling og næringssamarbeid. Arbeidet
skal fokusere på Bærum kommunes rolle som tjeneste- og samfunnsutvikler. I denne sammenheng
er det etablert fire prosjekter for å utvikle næringskommunen Bærum. Det ene prosjektet er
«Fagkommunen Bærum» der temaene er:
· I samarbeid med næringslivet avklare behov for fagopplæring og påvirke ungdom til å velge
yrkesfag og tilpasse utdanningen i regionen deretter.
· Samarbeide om praksisopplæring og lærlingeplasser etter ny og tradisjonell modell. Med ny
modell menes et mer åpent og fleksibelt opplæringsløp hvor gjennomføringen i større grad er
tilpasset bedriftenes situasjon og lærlingenes progresjon.
· Felles kampanje for å øke interessen for fagutdanning i skolen. Samarbeide med Nye Asker.

Behandlingen i møtet 05.06.2019 Utvalg for samarbeid
Forslag fremmet av ,
Bjørn M. Johnsen (LOK) fremmet følgende forslag:
Utvalg for samarbeid ber om en sak om videreutdanning for fagarbeidere gjennom Fagskolen.

Vedtak:
1. Utvalg for samarbeid ber om en sak om videreutdanning for fagarbeidere gjennom
Fagskolen.
2. Forøvrig tas saken tas til orientering.

Utvalg for samarbeid-05.06.2019- 025/19:
Johnsen forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

