Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Yrkesopplæringsnemnda 10.10.2016
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4
Fylkestingssalen
10.10.2016
14:00 – 14:22

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Siri Baastad
Leder
Jens-Petter Hagen
Medlem
Jonill Engesæter
Medlem
Ann-Christin Holtet
Medlem
Torbjørn Ness
Medlem
Hans-Markus Jensvold
Medlem
Kverneng
Marit Fulland Danielsen
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem

Representerer
NHO
AP
YS
VIRKE
LO
Elev
UF
KS

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Amit Ighani
Lise Hagen Rebbestad
Berit Madsen
Kari Hauge

Representerer
H
LO

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Lise Hagen Rebbestad
MEDL
Kari Hauge
Nestleder

Representerer
H
LO

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Erik Heier
Regiondirektør
Lill Therese Sørvik
Utvalgssekretær

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

21/16

Høringsuttalelse - Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved
offentlige anskaffelser
Orienteringsnotater

13/16

Utveksling og utdanning i utlandet

14/16

Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 16. august til 16. september 2016





Protokoll fra møtet 29.8.2016 ble godkjent.
Guillaume Jagle tok en oppsummering av studieturen som ble gjennomført 19. –
23.september.
Klokkeslett for møtene i yrkesopplæringsnemnda i 2017 vil være kl 14.00.

Eventuelt
1. Erik Heier orienterte om at det vil komme en sak om samfunnskontrakt etter jul.
2. Fellesmøte med Oslo kommune 5.desember er avlyst. Det planlegges et nytt fellesmøte
januar 2017 hvis møteplanen som foreligger blir godkjent.
3. Møte i yrkesopplæringsnemnda 7.november kl 14.00 vil være hos opplæringskontoret
for service og samferdsel.

Saker til behandling
21/16 Høringsuttalelse - Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved
offentlige anskaffelser
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 10.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune sender høringsuttalelse med innhold slik det framgår i saken.
Utvalgets behandling:
Møteleder Siri Baastad (NHO) fremmet alternativt forslag:
1. Yrkesopplæringsnemnda reagerer på at departementet beskriver lærlinger som noe
byrdefullt. Lærlinger er derimot normalen og en god måte å rekruttere arbeidskraft.
Yrkesopplæringsnemnda mener at lærlinger på prosjektet vil være et viktig krav for å
styrke lærlingordningen og at dette vil bidra til et seriøst og organisert arbeidsliv. Det må
derfor presiseres i forskrift at alle ledd i leverandørkjeden som utfører oppdrag med fag
under Opplæringsloven skal ha lærlinger, også underleverandører.
2. Terskelverdiene, som kun ser på kroneverdier, egne seg dårlig i vurderingen av om det
skal være krav om lærlinger på prosjektene. Det er sjelden kontraktens verdi som er
avgjørende for om det er hensiktsmessig med lærlinger. Arbeidets art er mer relevant. Vi
mener derfor at terskelverdiene bør erstattes med krav knyttet til funksjonen. Intensjonen
er at det skal være lærlinger i alle fag – dette må ligge til grunn for vurderingene.
3. Bedrifter må ikke fritas for krav om bruk av lærlinger fordi de ikke får tak i lærlinger. Ett
bedre alternativ er å stille krav til at bedriftene som ikke får tak i lærlinger sørger for at
det gis fagopplæringstilbud til ufaglærte i bedriften. Kravene bør derfor også kunne
oppfylles gjennom å satse på voksenlærlinger fra egen arbeidsstokk av ufaglærte. Dette
sikrer flere faglærte og flere som i framtiden kan drive opplæring av lærlinger.
4. Utenlandske aktører må også ha lærlingeordning og bruke lærlinger (ikke praksiselever)
ved utførelsen av kontrakten.
5. Yrkesopplæringsnemnda vurderer det som svært viktig at bruken av lærlingeklausulen
følges tett opp og at det får konsekvenser for leverandører som ikke etterlever
bestemmelsene. Mulighet til søksmål gjennom domstol er en god ordning.
6. Yrkesopplæringsnemnda ber om en sak der Akershus fylkeskommune redegjør for sine
rutiner for oppfølging av lærlingeklausulen.
Baastad understrekte at punkt 6 ikke skal oversendes departementet, men til Akershus
fylkeskommune for oppfølging.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag og forslaget fremmet av Baastad (NHO)
ble Baastads forslag enstemmig vedtatt.

Utvalgets vedtak:
1. Yrkesopplæringsnemnda reagerer på at departementet beskriver lærlinger som noe
byrdefullt. Lærlinger er derimot normalen og en god måte å rekruttere arbeidskraft.
Yrkesopplæringsnemnda mener at lærlinger på prosjektet vil være et viktig krav for å
styrke lærlingordningen og at dette vil bidra til et seriøst og organisert arbeidsliv. Det må
derfor presiseres i forskrift at alle ledd i leverandørkjeden som utfører oppdrag med fag
under Opplæringsloven skal ha lærlinger, også underleverandører.
2. Terskelverdiene, som kun ser på kroneverdier, egne seg dårlig i vurderingen av om det
skal være krav om lærlinger på prosjektene. Det er sjelden kontraktens verdi som er
avgjørende for om det er hensiktsmessig med lærlinger. Arbeidets art er mer relevant. Vi
mener derfor at terskelverdiene bør erstattes med krav knyttet til funksjonen. Intensjonen
er at det skal være lærlinger i alle fag – dette må ligge til grunn for vurderingene.
3. Bedrifter må ikke fritas for krav om bruk av lærlinger fordi de ikke får tak i lærlinger. Ett
bedre alternativ er å stille krav til at bedriftene som ikke får tak i lærlinger sørger for at
det gis fagopplæringstilbud til ufaglærte i bedriften. Kravene bør derfor også kunne
oppfylles gjennom å satse på voksenlærlinger fra egen arbeidsstokk av ufaglærte. Dette
sikrer flere faglærte og flere som i framtiden kan drive opplæring av lærlinger.
4. Utenlandske aktører må også ha lærlingeordning og bruke lærlinger (ikke praksiselever)
ved utførelsen av kontrakten.
5. Yrkesopplæringsnemnda vurderer det som svært viktig at bruken av lærlingeklausulen
følges tett opp og at det får konsekvenser for leverandører som ikke etterlever
bestemmelsene. Mulighet til søksmål gjennom domstol er en god ordning.
Følgende oversendes administrasjonen for behandling:
Yrkesopplæringsnemnda ber om en sak der Akershus fylkeskommune redegjør for sine rutiner
for oppfølging av lærlingeklausulen.

Orienteringsnotater
13/16 Utveksling og utdanning i utlandet
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 10.10.2016
Notatet ble tatt til orientering

14/16 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 16. august til 16. september 2016
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 10.10.2016
Notatet ble tatt til orientering

