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Digital signering av lærekontrakter 
Sist oppdatert – januar 2019

Rogaland fylkeskommune startet våren 2018 med digital signering av 
lærekontrakter. Fra 2019 ønsker vi at lærekontrakter opprettes og behandles 
i Vigobedrift og signeres digitalt med BankId/MinId.

Før signering:
Opplæringskontor/bedrift oppretter læreforholdet i Vigobedrift, fyller ut 
kontraktsdetaljer og oversender til fylket for kontroll. Fylket gjennomgår 
kontrakten og sender ut lærekontraktsdokumentet til signering av 
kontraktspartene. Med kontraktspart menes:

• Ansvarlig leder (Opplæringskontor/bedrift)
• Faglig leder (Bedrift)
• Lærling

Signering av lærekontraktsdokument:
Alle partene får tilsendt et varsel (sms eller e-post) fra Posten med melding om 
at de har mottatt et dokument til signering fra Rogaland fylkeskommune. For å 
signere dokumentet må man logge inn med BankId/MinId på: 
signering.posten.no  

Kontroller opplysningene i kontrakten før den signeres, ved feil er det mulighet 
for å avvise signeringen. For å signere dokumentet må man bekrefte med ny 
innlogging med BankId/MinId.

Det settes normalt en frist på 14 dager for å signere dokumentet, i 
sommermånedene vil denne fristen utvides for å tilpasses ferier.

Opplæringskontor/bedrift har oversikt over hvem som har/ikke har signert 
kontrakten på Vigobedrift.

Dersom ikke alle parter signerer innen fristen blir oppdraget avvist. 
Kontrakten må sendes ut på ny og alle partene må signere dokumentet på ny. 

Fylkeskommunen er siste part som signerer dokumentet og endelig 
godkjenning blir gitt. 

Etter signering:
Kontraktspartene får skriftlig melding om at lærekontrakten er signert av alle 
parter, da kan også lærlingen søke om lån og stipend.

Godkjent lærekontrakt blir tilgjengelig for Opplæringskontor/bedrift i Vigobedrift 
og lærlingens eksemplar blir tilgjengelig på Vigo.no. 

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål om digital signering kan du ta kontakt med ditt 
opplæringskontor eller Rogaland fylkeskommune ved 
Hege Svendsen, e-post: hege.svendsen@rogfk.no, tlf: 900 93 499 
Per Osland, e-post: per.osland@rogfk.no, tlf: 910 06 901
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