
Tilskudd til tiltak for lærlinger, Troms og Finnmark fylkeskommune 
 

Bakgrunn 
Troms og Finnmark fylkeskommune har blitt tildelt kr 8 965 000,00 i tilskudd som skal brukes til tiltak 
for lærlinger og lærekandidater. Fylkeskommunen kan bruke midlene på en rekke ulike tiltak 
avhengig av lokale behov. Disse midlene er et engangstiltak knyttet til Covid-19 pandemien. 

Målgruppen 
Målgruppen for tilskuddene er lærlinger og lærekandidater. Midlene skal brukes til å unngå 
permitteringer og til at flere får en læreplass høsten 2020. 

Hvem kan søke  
Lærebedrifter, skoler og opplæringskontor kan søke midler. Søker skal opplyse om de har søkt på 
noen av de andre tilskuddsordningene i Troms og Finnmark fylkeskommune. De andre 
tilskuddsordningene er:  

• Tilskudd til økt deltakelse i ordningen fagbrev på jobb  

• Tilskudd rettet mot sårbare barn og unge  

• Tilskudd til fylkeskommuner for at årets avgangskull skal fullføre videregående opplæring  

• Tilskudd for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre  
 

Søknadsfrist 
Fylkeskommunen behandler søknadene i to omganger. Midlene utbetales innen desember 2020. 

Første søknadsfrist: 20.09.20 

Andre søknadsfrist: 01.11.20 

Merk søknad med: Tilskudd til tiltak for lærlinger, prosjektnummer 2043219 

Søknad sendes inn via e-dialog.  

Kontaktpersoner i Troms og Finnmark fylkeskommune 
Randi Jernberg-Thune, seksjonsleder opplæring i bedrift, e-post: randi.jernberg-thune@tffk.no 

May Bente Eriksen, assisterende seksjonsleder opplæring i bedrift, e-post: 
may.bente.eriksen@tffk.no 
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Midlene vil bli tildelt med følgende prioriteringer i Troms og Finnmark fylkeskommune 
 

1. Av den totale potten på 8 965 000,00 er 7 000 000,- satt av til stimuleringstilskudd. 

Kriterier: Lærekontraktstruktur opprettholdes. Midlene brukes til tiltak som fører frem mot fag-
/svennebrev. Midlene øremerkes til tiltak som iverksettes fra 1.9.20. 

• Lærebedrifter som tar inn en lærling ekstra kan søke om inntil kr 70 000 i støtte til å 
dekke lønnsutgifter for første læreår. 

Det skal rapporteres på bruken av midlene innen utgangen av 2020. 

Det kan søkes om inntil kr 50 000 pr kontrakt innen følgende tiltak: 

• Tiltak som gir lærlinger opplæring som er mest mulig lik ordinær bedriftsopplæring 
og forbereder dem til fag-/svenneprøve.  

• Økt lærlingtilskudd til hardt rammede lærefag pr 1.9.20. 

• Tiltak rettet mot permitterte/oppsagte lærlinger slik at de får gjenoppta/forlenget 
opplæringen for å få avlagt fag-/svenneprøve.  

• Tiltak som fører til at personer som har brukt opp retten kan få læreplass. 

Det kan søkes om inntil kr 50 000 pr kontrakt for høsten 2020.  Søknaden må inneholde en 
kortfattet beskrivelse av tiltaket og plan for bruken av midlene. Fag hvor det er utfordringer med 
å få tegnet kontrakt pr.1.9.20 vil bli prioritert. Det skal rapporteres på bruken av midlene innen 
utgangen av 2020. 

Søknad 
Mal for søknadsskjema 

Navn opplæringskontor/lærebedrift: 

Antall lærlinger/lærekandidater det søkes for: 

Navn og fødselsnummer for lærling (er) det søkes om tilskudd til: 

Kort beskrivelse av hvordan tilskuddet skal brukes: 

Kort beskrivelse av hvordan søknaden er relatert til Covid-19 pandemien: 

Annet: 

 
2. Av den totale potten på 8 965 000,00 er 465 000,- satt av til rekrutteringstiltak for å rekruttere 
nye lærebedrifter og formidle søkere til læreplass. 

Søknaden må inneholde en kortfattet plan for gjennomføring av tiltaket. Det skal rapporteres på 
bruken innen utgangen av 2020. 

3. Av den totale potten på 8 965 000,00 er det satt av 500 000,- til engangsbeløp til nye 
lærebedrifter. 

Nye lærebedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater høsten 2020 for første gang gis en 
engangsstøtte på kr. 50 000,- pr. kontrakt. 



 

4. Av den totale potten på 8 965 000,00 er 1 000 000,- satt av til tiltak rettet mot at 
minoritetsspråklige lærlinger og lærekandidater skal få læreplass/få gjennomført opplæringen. 

For eksempel: 

- Hospitering som kan føre til læreplass 

- Norskopplæring 

Det kan søkes om inntil kr 50 000,- per kontrakt. Det skal rapporteres på bruken av midlene innen 
utgangen av 2020. 

 

Søknad 
Mal for søknadsskjema  

Navn på lærebedrift/opplæringskontor: 

Tilskudd til tiltak for lærlinger, prosjektnummer 2043219 

Antall lærlinger/lærekandidater det søkes for: 

Navn og fødselsnummer for lærling (er) det søkes tilskudd til: 

Kort beskrivelse av hvordan tilskuddet skal brukes: 

Annet: 

 


