
Lærlingejobb og velferden  

 

Norge er avhengige av yrkesaktive fagarbeidere i fremtiden. Det er derfor viktig å kjempe for en bedre 

lærlingevelferd og bedre lønn for lærlinger slik at den lever opp til levekostnadene som alltid er i 

vekst. Det er også viktig å lære av Skienmodellen. Med denne modellen ønsker Skien kommune å 

bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdiene vårt samfunn er 

bygget på. Bystyret i Skien vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser som skjerper 

kravene ved utlysning av offentlige anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter, samt kontrakter 

innenfor kjøp av varer og tjenester så langt de passer. Dette kalles Skienmodellen og benyttes nå av 

flere kommuner. Det haster med å få til et anbudssystem som styrker fagkompetansen og 

lærlingordningen, hindrer sosial dumping og kriminell atferd. Offentlig sektor er en stor byggherre og 

kjøper av varer og tjenester.  

 

Det kreves blant annet i Skienmodellen at alt arbeid skal utføres av fast ansatte hos entreprenørene, at 

ingen entreprenørkjeder er lengre enn to ledd, at over halvparten av de involverte i prosjektet har 

fagbrev og at bedriftene må ha lærlinger og at deler av jobben skal utføres av lærlinger. For 

håndverksbedriftene er et anbudssystem etter Skiensmodellen forutsetningen for å kunne drive seriøst 

med egne ansatte fagarbeidere, og kunne rekruttere lærlinger for å utdanne nye generasjoner 

yrkesfagarbeidere. Respekt og forståelse for yrkesfag og fagskoler må økes, retten til lærlingplass må 

lovfestes slik at det finnes nok lærlingeplasser når man er ferdig med studiedelen av utdannelsen. 

Lærlinger bør også få tilgang til samme rabattordninger som studenter, da dette kan hjelpe på 

levekostnadene til lærlingene. Det har vært nedgangsperiode for flere yrkesfagsyrker og med bedre 

lærlingevelferd og levekostnader under læretid kan dette hjelpe på å få en oppgang i lærlinger.  

 

NTL Ung krever derfor:  

• At Skienmodellen gjøres til nasjonal standard for anbud  

• At det opprettes flere lærlingeplasser  

• At lærlingesatsen skal utgjøre 60 prosent av startlønnen til en faglært 

 


