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Vedrørende bruk av lærlingeklausuler i offentlige anbud
Nelfo ønsker velkommen kravet i den nye obligatoriske forskriften om bruk av lærlinger ved offentlige
kontrakter. Vi er opptatt av at det skal lønne seg å investere i kompetanseutvikling for ungdom, og å ta
samfunnsansvar som opplæringsbedrift.
Nelfo har den siste tiden fått tilbakemelding om at noen offentlige innkjøpere ikke stiller samme krav om
lærlinger fra foretak som tilbyr tjenester innenfor elektriske installasjoner og elektroniske kommunikasjon
som foretak innenfor bygg og anleggsteknikk.
Nelfo understreker at elektrofag er et eget utdanningsprogram som skal behandles likestilt med
utdanningsprogrammet bygg og anleggsteknikk når det stilles krav om lærlinger. Vi understreker også at
begge disse utdanningsprogrammene tilfredsstiller vilkårene for særlige behov for læreplasser, slik Difi
redegjør for i veiledningen til forskriften 1
Det er behovet for lærlinger innenfor et helt utdanningsprogram som skal legges til grunn for vurdering ved
utforming av anbudsdokumenter.
Videre er det det nasjonale behovet for læreplasser som skal legges til grunn i vurdering om krav til bruk av
lærlingeklausuler. Dette fordi konkurransen om kontrakten vil være åpen for leverandører fra hele landet.
Vi anbefaler at det utarbeides gode rutiner og sjekklister for likebehandling når utenlandske aktører deltar i
anbudskonkurransen og som påberoper seg opplæringsordninger fra hjemlandet. Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen (NOKUT) 2 har god oversikt over utdanningssystemer i Europa. Vi gjør også
oppmerksom på at en rekke yrker innenfor elektrofagene er lovregulert. For å jobbe lovlig i Norge og
foretaket kommer fra et EU/EØS land f.eks. som elektroinstallatør må kvalifikasjonene for å videreføre
yrket i Norge være godkjent hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 3 Det samme
gjelder autorisert Ekominstallatør, men da er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) 4 som er
godkjenningsorganet.
Vi minner også om at det er fullt mulig å stille strengere krav i anbud enn det forskriften legger opp til jfr.
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Nelfo er en landsforening i NHO. Våre 1600 medlemsbedrifter har om lag 26 000 ansatte og over 4 000 løpende
lærekontrakter. Våre medlemmer leverer tekniske installasjoner og entrepriser til private og offentlige kunder, til
sektorer som bygg, energiproduksjon og -nett, ekomnett, samferdsel, offshore, verft og industri.
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Nelfo har et godt utbygd regions apparat i hele Norge. Regionskontorene 5 har god oversikt og kan bidra
med informasjon om den faktiske lærling situasjon i regionen innenfor elektrobransjen. Nelfo anbefaler
ulike oppdragsgivere å avklare med regionskontorene dersom det oppstår usikkerhet knyttet til om det skal
stilles krav om lærlinger i mindre eller små kontrakter og med vekt på lokale behov.
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