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Årlig rapportering, Lærebedriftsundersøkelsen(LBU) og 
Lærlingeundersøkelsen(LLU) 2021 
 
Vi sender i dag ut årets undersøkelser. Dette omfatter Årlig rapportering, 
Lærebedriftsundersøkelsen og Lærlingeundersøkelsen.  
 
Dere besvarer undersøkelsene i en egen administrasjonsportal som dere vil få tilsendt lenke til.  
  
Brukernavn og passord finner dere i en egen epost som vi sender ut til dere i løpet av dagen i dag. 
Informasjon fra UDIR vedrørende årets undersøkelser finnes på denne lenken. Anbefaler alle å 
lese denne informasjonen før dere går i gang, så vil det bli lettere å administrere og gjennomføre 
undersøkelsene.  
 
Siste frist for å besvare undersøkelsene er 20.12.2021. 
 
 

 

 

 
Årlig rapportering for opplæringskontor 
 
Årlig rapportering er en obligatorisk 
undersøkelse som alle opplæringskontor 
og lærebedrifter skal svare på. Den er 
knyttet til kravet for å være godkjent 
lærebedrift. 
 
Besvarelsen av Årlig rapportering innebærer i 
mange tilfeller mye arbeid for 
opplæringskontor, som må besvare 
undersøkelsen selv i tillegg til å følge opp 
medlemsbedriftene og deres besvarelser. Vi 
har derfor jobbet sammen med andre 
fylkeskommuner, VIGO IKS og 
Utdanningsdirektoratet for å finne en ny 
løsning som kan endre på dette.  

 

 
Vårt ønske er å selv administrere Årlig rapportering utenom Utdanningsdirektoratet og Conexus 
sin løsning. Videre er målet vårt er at Årlig rapportering i fremtiden kun skal besvares av det 
enkelte opplæringskontoret og ikke av medlemsbedriftene. Dette innebærer at man får 
myndighet til å rapportere på vegne av sine medlemsbedrifter mot at man følger punktene i 
undersøkelsen opp med den enkelte medlemsbedrift. 



 
Vi har dessverre ikke lykkes i å finne en hensiktsmessig og effektiv løsning på dette, men vår 
klare ambisjon er at en ny og mer fleksibel løsning er på plass i god tid før Årlig rapportering skal 
gjennomføres i 2022. Dette innebærer at Årlig rapportering i 2021 gjennomføres på samme 
måte som i fjor: Den må besvares av det enkelte opplæringskontor, før man deretter 
videresender Årlig rapportering til sine medlemsbedrifter og rapporterer resultatene til 
fylkeskommunen. Dere finner en nyttig veileder her.  
 

 

 

 
Årlig rapportering for selvstendige lærebedrifter 
 
 

 

 
Årlig rapportering er en obligatorisk 
undersøkelse som alle opplæringskontor 
og lærebedrifter skal svare på. Den er 
knyttet til kravet for å være godkjent 
lærebedrift.  

 
Også for disse lærebedriftene har vi en 
ambisjon om trekke Årlig rapportering ut fra 
Utdanningsdirektoratet og Conexus sin 
løsning.  
 
 

 

 
Selv om en selvstendig lærebedrift ikke har det samme omfanget av oppgaver knyttet til 
rapporteringen, ser vi at det er mange fordeler med å kunne lage vårt eget rapporteringsskjema. 
På denne måten vil vi kunne tilpasse spørsmålene til aktuelle problemstillinger og fokusområder, 
samtidig som vi kan knytte rapporteringen opp til dialogmøter og regelmessige, årlige 
oppfølgingsmøter. Dessverre er vår erfaring så langt at dette vil kreve mer arbeid på systemnivå.  

Selvstendige lærebedrifter skal derfor også fortsatt rapportere gjennom 
administrasjonsportalen til Utdanningsdirektoratet. 

 

 

 

 
 
Resultater Årlig rapportering, LLU og 
LBU 
 
Det ble i 2020 lagt ned en solid innsats 
blant opplæringskontor, medlemsbedrifter 
og selvstendige lærebedrifter for å oppnå 
svært god svarprosent på 
Lærebedriftsundersøkelsen og 
Lærlingeundersøkelsen.  
 
Rogaland fylkeskommune hadde den nest 
høyeste svarprosenten i landet med sine 
76% for lærebedriftsundersøkelsen, mot 
et landssnitt på 54%.  
 
Vi havnet på en fjerdeplass med vår 
svarprosent på 65% for  

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/larebedriftundersokelsen/brukerveiledning-llu-administrasjon.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_4#%C2%A74-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_4#%C2%A74-7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#%C2%A711-3


lærlingeundersøkelsen. Landssnittet her 
var 62%.  

Dette er gode resultater dere som lærebedrifter skal være stolte over.  
 
For Årlig rapportering – som er en lovpålagt oppgave – oppnådde vi en svarprosent på 77% når 
undersøkelsene ble avsluttet 20.12.2020. De manglende besvarelsene ble fulgt opp individuelt i de 
kommende månedene, og vi endte opp med 100% besvarelse. 2020 var et spesielt år, med 
pandemi, permitteringer og unntakstilstand hos flere bedrifter. Vi har i år et håp og en klar ambisjon 
om at alle selvstendige lærebedrifter, opplæringskontor og medlemsbedrifter har besvart Årlig 
rapportering innen 20.12.2021. 
 
Praktisk informasjon:  
Lærebedriftsundersøkelsen åpner automatisk når Årlig rapportering er besvart. Besvarelse er 
frivillig, men vi håper og ber om at alle som mottar den likevel tar seg tid til å svare også på denne. 
Den er enkel å besvare og det tar ikke mange minutter. 
 
Lærlingeundersøkelsen sendes ut av Rogaland fylkeskommune til 2 års lærlinger og 
lærekandidater. Vi oppfordrer dere til å avsette tid slik at lærlingene og lærekandidatene får 
besvart denne undersøkelsen. 
 
Resultatene fra undersøkelsene brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommunen og 
Utdanningsdirektoratet til analyse- og utviklingsarbeid, i tillegg til forskningsøyemed. For å kunne 
bruke datamaterialet på en effektiv og nyttig måte er en høyest mulig svarprosent en forutsetning, 
og vi setter stor pris på det gode arbeidet dere gjør for å bidra til at lærlingene besvarer 
undersøkelsen.   
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