
 

Spørsmål & svar #1, 08.10.21 

 

Fagopplæringen – spørsmål & svar 
 

Stillingsvern for lærlinger 
 

Det vises til møte med opplæringskontorene i Nord-Rogaland 9. september 2021, og til 

møte med opplæringskontorene på Næringslivets Opplæringshus 4. oktober 2021.  

 

Svar på spørsmålene er veiledende og generelle, og tar ikke høyde for alle eventualiteter. 

Ved tvilstilfeller kontaktes seksjon for fag- og yrkesopplæring for veiledning.  

 

Viktig forbehold: svarene kan justere seg ved endringer i opplæringsloven og forskrift til 

opplæringsloven, og dersom utdanningsmyndigheten utrykker annet gjennom rundskriv 

eller nye regelverkstolkninger.  

 

 
 

 
1. Ved søknad av heving av lærekontrakt. Hvor lenge har bedriften lønnsplikt? 

Både ved frivillig heving og ufrivillig heving. 

 

 
Svar:  

 

Så lenge lærlingen stiller seg disponibel til å jobbe, og har en rett til å jobbe, har 

lærebedriften lønnsplikt frem til vedtak om heving av kontrakt. Lærlingen har også rett på 

opplæring. Ved vedtak om heving av kontrakt bortfaller arbeidsavtalen og lønnsplikten 

deretter, fra den datoen kontrakten heves med virkning fra. 

 

Dersom lærlingen ikke ønsker å jobbe, og fortrinnsvis meddeler lærebedriften skriftlig om 

det, er ikke lærebedriften pliktet til å utbetale lønn. Lærebedriften bør i alle tilfeller sende 

varsel til lærlingen om at det ikke vil bli utbetalt lønn med oppgitt begrunnelse. Det er viktig 

at lærebedriften er tydelig og formidler dette skriftlig. NB: vis varsomhet dersom lærlingen 

eksempelvis er sykemeldt. 

 
 

 
2. Hvor lang behandlingstid kan vi forvente før svar på heving foreligger? 

 
Svar (ved enighet om heving av kontrakt):  

 

Seksjon for fag- og yrkesopplæring starter saksbehandlingen av søknad om heving av 

kontrakt samme uke som vi mottar den, fortrinnsvis samme eller påfølgende dag. Det tas 

forbehold om bemanningssituasjon, ferieavvikling m.m. Søknad om heving av lærekontrakt 

er første prioritet når det gjelder saksbehandlingsoppgaver, for de som har ansvar for dette 



i seksjonen. Saksbehandlingstid forutsetter at opplysningene som kommer frem av søknad 

om heving av lærekontrakt er korrekt. Alternativt må vi innhente tilstrekkelig med 

opplysninger for å sikre en forsvarlig saksbehandling. Etter forvaltningslovens § 11. a. 

første ledd skal Rogaland fylkeskommune  

 

• forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold 

• gi foreløpig svar dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før 

henvendelsen kan besvares 

• gi foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned 

etter at den er mottatt (gjelder enkeltvedtak) 
 

Svar (ved uenighet om heving av lærekontrakt):  

 

Så lenge søknad om heving av kontrakt er godt begrunnet, og forhold og ankepunkter er 

tilstrekkelig opplyst, sendes søknad om heving av kontrakt til den andre kontraktsparten 

med det samme, for kontradiksjon. Prinsippet om kontradiksjon innebærer at den andre 

parten får tilgang til- og anledning til å uttale seg om dokumentene og opplysningene i 

saken før endelig beslutning fattes. Vanligvis gis det en ukes svarfrist. Svarfrist vurderes ut 

ifra hensynet om å sikre en forsvarlig saksbehandling.  

 

Så snart vi har mottatt tilbakemelding fra den andre parten prioriterer vi å skrive 

saksframlegg til Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og 

yrkesopplæring har skrivefrister, opp mot politisk møtekalender. Dersom søknad om 

heving av kontrakt er fremsatt for nært opp mot skrivefristen blir saken lagt frem i neste 

nemnds-møte. Dersom det vurderes at saksbehandlingen vil ta uforholdsmessig lang tid 

har seksjonen anledning til å be om at det settes opp et ekstraordinært YON-møte. Der 

vanlig oppsigelse ofte er 3 måneder er forventet saksbehandlingstid, ved søknad heving 

av kontrakt ved uenighet, under 3 måneder. En målsetting er å holde dette innenfor en 

tidsramme på 1 måned, men forsvarlig saksbehandling er et bærende forvaltningsprinsipp 

som skal ivaretas.  

 
 

 

3. Avslag på heving fra YON må begrunnes i henhold til lovverket? 

 

Svar: 

 

Etter forvaltningslovens § 25 skal vedtak begrunnes ved å vise til: 

• De regler vedtaket bygger på 

• De faktiske forhold som vedtaket bygger på 

Som oftest vil det bli vist til saksframlegget til YON. 

 
 

 

 

4. Må lærekontrakt alltid heves ved bytte av læreplass? Tenker da når alle 

parter er enige. Hva da med tilskuddet? Endres det i fra Basis 1 til basis 2? 

 

Svar: 

 

§ 4-6 i opplæringsloven viser til endring og heving av kontrakt. Dersom bytte av læreplass 

er til gode for lærlingen, kan dere vise til/søke om endring av lærekontrakt, altså bytte av 

medlemsbedrift. Da benytter dere skjema melding om endring av lærekontrakt. Lærlingen 

må signere under på skjemaet og samtykke. 

 

Idet seksjon for fag- og yrkesopplæring imøteser søknaden, og endrer medlemsbedrift på 

kontrakten, er det et enkeltvedtak som kan påklages etter bestemmelser i 

forvaltningsloven. Vi underretter om endringen og enkeltvedtaket ved utgående brev til 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§11a
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§11a
https://einnsynrfk.public.cloudservices.no/motekalender
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§25
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§4-6
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/endre-og-avslutte-en-kontrakt/


lærlingen og opplæringskontoret. Det er derfor svært viktig at det har vært en ryddig 

prosess og enighet om endringen. Før vi gjør vedtak om endring av kontrakt vil vi kontakte 

lærlingen for å forsikre oss om at det er enighet om endringen. Altså, tilsvarende som vi 

gjør ved søknad om heving av kontrakt. Dette er ikke et lovkrav, men er i 

overenstemmelse med politiske føringer og intensjoner i Rogaland fylkeskommune.   

 

Bytte av medlemsbedrift er en vesentlig endring av kontrakt. For å sikre at man ikke 

tilsiktet eller utilsiktet går om regelverket kommer forvaltningslovens bestemmelser til 

anvendelse. Det betyr enkeltvedtak som kan påklages. Derfor skal alltid slike endringer 

behandles av fylkeskommunen.  

Det er betydelige stillingsvernsregler for lærlinger. Oppsigelse er uttømmende regulert i 

kapittel 4 i opplæringsloven, noe som innebærer at stillingsvernsreglene i 

arbeidsmiljøloven ikke gjelder for lærlinger. Dersom årsak til endring av medlemsbedrift 

skyldes forhold knyttet til mulig oppsigelse, eller nyttes for å unngå søknad om heving av 

lærekontrakt, må medlemsbedriftene og opplæringskontorene vise varsomhet.  

 

Oppsummert: endring av medlemsbedrift er en mulighet så lenge lærlingen selv ønsker 

det. Det er viktig at medlemsbedriftene og opplæringskontorene ivaretar 

stillingsvernsreglene for lærlingene i prosessen. Lærlingene skal være godt informert om- 

og innforstått med hva endringen medfører og hvorfor den skjer. Husk å grunngi årsak for 

endringen i søknadsskjemaet.  

 

Basistilskudd på lærekontrakten styres blant annet av hvilken opplæringsrett lærlingen har, 

beholder eller mister. Dere kan kontakte oss for veiledning, og vi kan vurdere hvert enkelt 

tilfelle deretter.  

 
 

 

 

5. Kan vi få en mal av YON på hvordan reglementet bør utformes? Tenker da på 

det reglementet lærlingen signerer på ved oppstart av læretiden. Hvilke 

brudd som kan resultere i heving av lærekontrakten/arbeidsavtalen? 

 

Svar: 

 

Det er ikke YON sin oppgave å utforme arbeidsreglement for lærebedrifter/bedrifter. 

Oppgaven tilfaller hver enkelt bedrift, eventuelt i samarbeid med respektivt 

opplæringskontor. 

 

Seksjon for fag- og yrkesopplæring forventer at medlemsbedriftene inngår arbeidsavtale 

med sine lærlinger etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven/ føringer fra Arbeidstilsynet. Et 

viktig supplerende dokument til arbeidsavtalen er arbeidsreglementet i 

lærebedriften/bedriften. Vi anbefaler at lærlingen får utlevert arbeidsreglementet ved 

oppstart. Det kan være hensiktsmessig at lærlingen bekrefter at arbeidsreglementet er 

mottatt og forstått, ved å signere under på dokumentet. Eventuelle brudd på arbeidslivets 

reglement kan f.eks. identifiseres med utgangspunkt i disse to dokumentene.  

 

Hverken YON eller seksjon for fag- og yrkesopplæring kan stå som garantist for utfallet av 

behandling av en hevingssak, før den er ferdigbehandlet.  

 
 

 

 

 

6. Hva skjer dersom lærling har behov for forskyving av læretid knyttet til for 

eksempel foreldrepermisjon eller militærtjeneste?  

Tidligere har vi sagt at lærlinger kan ha permisjon, men informert om at 

lærebedrift ikke er forpliktet til å utvide læretid utover opprinnelig 

arbeidsavtale. Opplæringskontoret har da bistått med å finne ny lærebedrift 

der opprinnelig bedrift ikke har hatt mulighet til å utvide. Er det slik pr i dag at 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Fag--og-yrkesopplaring/stillingsvern-ved-heving-av-arbeidsavtale-i-lareforhold/
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/


vi da må heve lærekontrakter ved søknad om permisjon dersom 

lærebedriften ikke kan garantere for fullføring?  

 

Resultatet av dette i praksis vil da være at vi f.eks. ved svangerskap må heve 

lærekontrakt fordi vi ikke får lov å flytte lærlingene internt uten å heve 

kontrakt.  

 

 

Svar: 

 

Dere trenger ikke å heve lærekontrakten i slike tilfeller. Medlemsbedriften er forpliktet ut 

fastsatt kontraktstid, altså læretid start til læretid slutt. Forlengelse av læretid forutsetter at 

kontraktspartene er enige om endringen. Dere kan søke om endring av medlemsbedrift 

underveis i læreforholdet, som vist til i svar på spørsmål 4. NB: stillingsvernsreglene for 

lærlinger skal ivaretas, også i slike tilfeller. 

 
 

 

 

7. En konsekvens av stillingsvernsreglene/strengere krav kan føre til at 

opplæringskontorene mister fleksibiliteten, og lærebedrifter som følge av 

dette. Hva kan vi gjøre? 

 

Svar: 

 

Fylkeskommune kan ikke fravike stillingsvernsreglene for lærlinger. Vi er forpliktet til å 

forvalte et lov- og regelverk, og har ikke lokalt handlingsrom til å praktisere dette 

annerledes. Fleksibiliteten finner dere blant annet i søknad om endring av medlemsbedrift. 

Fortsatt god kommunikasjon og informasjon til medlemsbedriftene er like viktig som før. 

Dersom det oppstår utfordringer i et læreforhold kontakter dere seksjon for fag- og 

yrkesopplæring. 

 
 

 

 

Kontakt fagopplæringen 

 

Kontaktperson: Stian Veland 

 

Oversikt over hvem dere kontakter i enkeltsaker finner dere her. 

 

 

 

www.rogfk.no | 51 51 67 50 

 

 

 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/kontakt-fagopplaringen/
http://www.rogfk.no/

