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Hvem kan benytte seg av tilskuddsordningen? 
 

Tilskuddet som beskrives i disse retningslinjene kan kun gis til opplæringskontor eller 

bedrifter (lærebedrift) med ansvar for:   

• Lærlinger med 1) særskilte behov og/eller 2) svake norskferdigheter og kort 

botid i Norge. Lærling er den som har tegnet lærekontrakt med sikte på 

fagprøve eller svenneprøve, jf. opplæringsloven §§ 4-1 og 4-5.  

• Lærekandidater med 1) særskilte behov og/eller 2) svake norskferdigheter og 

kort botid i Norge. Lærekandidat er den som har tegnet opplæringskontrakt 

med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, jf. 

opplæringsloven §§ 4-1 og 4-5.  

 

Lærebedrift som har inngått:  

• lærekontrakt med lærlinger med særskilte behov  

• opplæringskontrakt med lærekandidater med særskilte behov      

• lærekontrakt med lærlinger som har kort botid og svake ferdigheter i norsk  

• opplæringskontrakt med lærekandidater som har kort botid og svake 

ferdigheter i norsk 

 

kan søke Rogaland fylkeskommune om ekstra tilskudd.  

 

Mål for tilskuddsordningen 
 

Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater 

med særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en 

fagutdanning. For å stimulere lærebedrifter til å tegne flere 

lærekontrakter/opplæringskontrakter med minoritetsspråklige, er lærlinger og 

lærekandidater med svake ferdigheter i norsk og kort botid i Norge også omfattet av 

tilskuddsordningen. Intensjonen med tilskuddsordningen er å styrke ungdommens 

mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. 

Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til 

lærlinger/lærekandidater med særskilte behov, og til lærlinger/lærekandidater med 

kort botid i landet og som har svake ferdigheter i norsk, som ikke dekkes av de 

ordinære tilskudd til lærebedrifter.  

NB: Tilskuddet kan kun brukes til å dekke utgifter knyttet til ekstra personellressurs 

der det har blitt gitt/skal gis ekstra oppfølging til lærling/lærekandidat. 
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Målgruppen 
 

Lærlinger/lærekandidater med særskilte behov under 25 år, jf. opplæringsloven § 3-1 

tredje ledd. Med særskilte behov menes her lærlinger/lærekandidater som ikke har 

eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg er 

lærlinger og lærekandidater under 25 år med kort botid i landet og svake ferdigheter i 

norsk omfattet av denne tilskuddsordningen. Med kort botid i landet menes her inntil 

6 års botid i Norge ved søknad om tilskudd.   

 

Beregning av tilskudd 
 

Lærebedriften som har ansvaret for lærlingen/lærekandidaten, kan få tilskudd for 

maksimum 6 klokketimer per uke i 47 uker. Tilskuddssatsen per klokketime fastsettes 

i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet. Satsen følger budsjettåret.  

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen som overføres i rammetilskuddet 

fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) setter ramme for størrelsen på tilskuddet som kan 

innvilges. Dersom det samlede timetall for søkerne overstiger bevilgningen avsatt for 

posten, vil tilskuddet bli avkortet forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker.   

 

Søknad om tilskudd 
 

Lærebedriften sender inn søknad til Rogaland fylkeskommune. Søknaden skal 

kvalitetssikres av Seksjon for fag- og yrkesopplæring, som har det faglige og 

administrative ansvaret for gjennomføring av fagopplæringen i fylket. Lærebedrift 

sender inn søknadsskjema via eDialog (sikker elektronisk forsendelse).   

NB: dersom en lærebedrift er medlem i et opplæringskontor er det 

opplæringskontoret som sender inn søknad. 

Søknad fra lærebedrift skal inneholde følgende opplysninger når søknaden gjelder 

tilskudd for lærlinger eller lærekandidater med særskilte behov:   

• Beskrivelse av hvilke særskilte behov lærlingen/lærekandidaten har vist i 

opplæringen.  

• Beskrivelse av hvilke behov for tilrettelegging dette medfører i bedrift. 

• Beskrivelse av hvorfor det vurderes at lærling/lærekandidat ikke har eller kan 

få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.  

• Det kan vedlegges sakkyndig vurdering fra pedagogiskpsykologisk tjeneste og 

eventuelt uttalelse fra andre faginstanser, dersom lærling/lærekandidat 

tidligere har vært utredet. 

• Hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for.   

• En redegjørelse for planlagt bruk av tilskuddet (personalressurs).  
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• Dersom søknaden gjelder lærling/lærekandidat, og lærebedrift har mottatt 

tilskudd etter denne ordningen tidligere, skal det ligge ved rapport fra forrige 

tilskuddsperiode. 

  

Søknad fra lærebedriften skal inneholde følgende opplysninger når søknaden gjelder 

tilskudd til lærlinger eller lærekandidater med kort botid i landet og svake ferdigheter i 

norsk:  

• Hvilke utfordringer lærlingen/lærekandidaten har i forhold til ferdigheter i norsk, 

og hvilke særskilte behov for tilrettelegging dette medfører. Det må enten 

vedlegges en bekreftelse på at lærlingen/lærekandidaten har karakteren 2 

eller dårligere i norsk fra skoledelen av opplæringen eller et vedtak om 

særskilt språkopplæring fra skoledelen av opplæringen. Det skal ha blitt gitt 

særskilt språkopplæring etter dette vedtaket også ved skoleopplæringens 

avslutning, eventuelt fremdeles dersom lærlingen/lærekandidaten fremdeles 

mottar opplæring som elev.   

• Hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for.   

• En redegjørelse for planlagt bruk av tilskuddet.     

• Botid i landet skal dokumenteres ved bostedsattest fra folkeregisteret.   

• Dersom søknaden gjelder lærling/lærekandidat, og lærebedrift har mottatt 

tilskudd etter denne ordningen tidligere, skal det ligge ved rapport fra forrige 

tilskuddsperiode. 

  

Søknadsskjema for lærebedriften, rapporteringsskjema og sluttrapporten finnes på 

nettsiden www.rogfk.no.   

 

Søknadsfrist 
 

Søknad om tilskudd skal være mottatt av Rogaland fylkeskommune innen angitt 

søknadsfrist, som blir publisert hvert år på nettsiden www.rogfk.no.   

Søknader som er mottatt etter fristens utløp, blir ikke behandlet.   

 

Sakkyndig vurdering  
 

Søknader som oppfyller kriteriene og forutsetningene for tilskuddsordningen blir 

oversendt til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for utredning og tilrådning. Det 

gjøres oppmerksom på at det er Seksjon for fag- og yrkesopplæring som har det 

formelle ansvaret saksbehandlingen og som gjør endelig vedtak. 

 

http://www.rogfk.no/
http://www.rogfk.no/
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Tilskuddsbrev    
 

Rogaland fylkeskommune meddeler vedtak om tilskudd til den enkelte lærebedrift, i 

form av tilskuddsbrev.   

Søknader som ikke oppfyller kriteriene og forutsetningene for tilskuddsordningen, blir 

avslått.  

 

Klageadgang 
 

Rogaland fylkeskommunes vedtak om tildeling/avslag av tilskudd kan påklages. Etter 

forvaltningsloven §§ 28 og 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Etter 

forvaltningsloven § 32 er det gitt regler for klagens adressat, form og innhold. Det må 

komme frem hvilket vedtak det klages på og den endring som ønskes. Klagen bør 

begrunnes, og den skal være undertegnet av klageren eller klagerens fullmektig. Det 

understrekes at klagen skal sendes det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, i 

dette tilfelle Rogaland fylkeskommune v/Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Etter 

forvaltningsloven §§ 18 og 19 har sakens parter rett til å se sakens dokumenter.  

 

Utbetaling av tilskudd 
 

Tilskuddet skal utbetales til lærebedriften ved neste tilskudds utkjøring, og etter at 

søknad om ekstra tilskudd er innvilget.  

Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Rogaland 

fylkeskommune holde tilbake tilskudd. Ved feil i utregningen kan Rogaland 

fylkeskommune kreve at for mye utbetalt tilskudd tilbakebetales. 

 

Lærebedriftens rapportering 
 

Lærebedriftens rapport fra forrige tilskuddsperiode: 

Lærebedriften skal rapportere til Rogaland fylkeskommune v/Seksjon for fag- og 

yrkesopplæring, senest innen tre måneder etter søknadsperiodens utløp. Rapporten 

skal inneholde: 

• en redegjørelse av lærebedriftens bruk av tilskuddet i forrige tilskuddsperiode 

• en redegjørelse av lærebedriftens vurdering av nytten av tilskuddet 

Søknad om tilskudd for ny periode vil ikke bli behandlet før lærebedriftens rapport fra 

forrige tilskuddsperiode er mottatt.  
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NB: dersom lærebedriften kun har søkt om en periode så trenger ikke lærebedriften å 

sende inn rapport fra forrige tilskuddsperiode. Da benyttes skjemaet «lærebedriftens 

sluttrapport». 

 

Lærebedriftens sluttrapport: 

Lærebedriften skal rapportere til Rogaland fylkeskommune, senest innen tre 

måneder etter at fag- svenneprøven/kompetanseprøven er avholdt. Rapporten skal 

inneholde: 

• informasjon om resultat av avsluttende praktisk opplæring/ avsluttende prøve 

• en redegjørelse for lærebedriftens bruk av tilskuddet i forrige tilskuddsperiode 

• lærebedriftens vurdering av nytten av tilskuddet 

 

Avbrudd i læretiden og heving av lærekontrakt: 

Ved avbrudd i læretid eller heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt, innenfor 

perioden det er innvilget ekstra tilskudd for, kan Rogaland fylkeskommune sende 

krav til lærebedrift om tilbakebetaling av deler av beløpet. I slike tilfeller skal 

lærebedrift rapportere til Rogaland fylkeskommune v/Seksjon for fag- og 

yrkesopplæring om avbrudd i læreforhold.  

Skjema for rapportering finnes på nettsiden www.rogfk.no.  

 

Fylkeskommunens kontrollrutiner 
 

Rogaland fylkeskommune v/Seksjon for fag- og yrkesopplæring skal:  

• foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene 

• foreta stikkprøvekontroller av opplysningene tilskuddsmottaker gir ved søknad 

om tilskudd, ved behov  

 

http://www.rogfk.no/

