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Svar på spørsmål om Samfunnskontrakten og intensjonsavtaler
Fylkesrådmannen viser til spørsmål i Yrkesopplæringsnemnda 08.05.12. Melding 3/12:
«Samfunnskontrakt for fleire læreplassar angir at: Det skal lagast realistiske intensjonsavtalar mellom skule,
opplæringskontor og lærebedrifter. Yrkesopplæringsnemnda vil be opplæringsdirektøren om ei sak som gjer
greie for korleis dette kan organiserast og koordinerast i Hordaland.»

I Hordaland er det Fagopplæringskontoret som primært innhentar intensjonsavtalar om læreplassar og
publiserer dei på http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/opplaering/Fagopplaring/Larling/.
Desse vert brukt i arbeid med formidling av lærlingar. Det vert teikna mange intensjonsavtalar kvart år, men
det er behov for å få betre oversikt over det totale talet på avtalar.
Det er ikkje alle bedrifter som kan eller ønskjer å teikne intensjonsavtalar. Gjennom året endrar
lærebedriftene sine rammevilkår seg slik at intensjonsavtalane ikkje kan oppfyllast. Ei anna utfordring er at
bedriftene til tross for intensjonsavtalar vel å ikkje ta inn lærlingar fordi dei ikkje finn kandidatar som fyller
dei forventa krava.
Så langt har dei vidaregåande skulane i liten grad teke initiativ til å teikne intensjonsavtalar med bedriftene
for ordinære lærlingar. Når det gjeld TAF og prøveprosjekt med vekslingsmodell, ser vi likevel at skulane i
større grad tek initiativ til og ansvar for å teikne forpliktande avtalar og samarbeide med bedriftene om
gjennomføringa.
Lærebedriftene og opplæringskontora står fritt til å vurdere om dei vil ta inn lærlingar eller ikkje.
Organisering av intensjonsavtalar må difor vere forankra i lærebedriftene. Fylkesdirektør for opplæring vil i
det vidare vurdere korleis opplæringsavdelinga i endå større grad kan leggje til rette for tettare dialog kring
intensjonsavtalar mellom opplæringssektoren, partane i arbeidslivet, lærebedrifter og opplæringskontor.
Opplæringsavdelinga har til dømes gjennom bruk av stimuleringsmidlar lagt til rette for samarbeid med
«Aksjon lærebedrift i Hordaland» om tiltak som vert gjennomført vinteren 2014.
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Fylkesdirektør for opplæring planlegg å sette ned ei faggruppe med representantar frå fagopplæring,
seksjon skule og inntakskontoret som skal vurdere og fremje forslag om tiltak i høve:





Samanheng mellom dimensjonering av skuletilbodet og intensjonsavtalar
Styrking av samarbeid mellom opplæringssektoren og partane i arbeidslivet om korleis ein skal få
fleire intensjonsavtalar om læreplassar der det er behov for det, og styrke rekruttering til fag der det
er vanskeleg å rekruttere lærlingar
Skulane si rolle og ansvar i arbeid med intensjonsavtalar på vegner av eigne elevar
Styrking av samarbeid mellom opplæringssektoren og arbeidslivet når det gjeld elevar som treng
ekstra støtte for å fullføre utdanninga
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