
Lærlingeordningen i
Bodø kommune



Historikk

• Lærlinger i Bodø kommune har tidligere vært organisert 
gjennom opplæringskontor
– Bodø kommune var medlem av OKIS sammen med en rekke 

bedrifter i byen

• OKIS vedtatt nedlagt 30.6.15 
– Alle lærlinger overført til kommunen

• Etablering av Lærlingetjenesten m/ 40 lærlinger i drift
– Stor oppryddingsjobb 



• «Bodø kommune er én av de dårligste 
sett i forhold til befolkningstall, sier 
Olsen» (Hild Marit)

• «Det offentlige må ta langt større 
ansvar enn de gjør, sier Olsen. Hun 
syns blant annet at en så stor 
kommune som Bodø burde ha langt 
flere enn 42 lærlinger»
– High North News 11.1.2016



• 16 lærlinger gikk opp til fagprøve 
– 14 av disse fikk karakteren bestått meget godt, 2 fikk bestått

• 3 lærlinger avsluttet lærlingeforholdet av andre årsaker 
før læretiden var slutt

• 32 nye lærekontrakter ble inngått

Hva skjedde i 2016?



Status 2017  - 54 lærlinger og 2 lærekandidater

• Helsefagarbeider
o 25 lærlinger og 1 

lærekandidat

• Barne- og 
ungdomsarbeider
o 21 lærlinger og 1 

lærekandidat

• Anleggsgartner
o 2 lærlinger

• Kontor- og 
administrasjonsfaget
o 2 lærlinger

• Bilmekaniker, lette kjøretøy
o 1 lærling

• Anleggsmaskinmekaniker
o 1 lærling

• Aktivitørfaget
o 1 lærling

• Institusjonskokkfaget
o 1 lærling



Hva gjør Lærlingetjenesten?
Lærlingetjenesten er en intern ressurs i rekruttering, oppfølging 
og utvikling av fremtidig arbeidskraft innenfor fagfelt som til 
enhver tid er aktuell for Bodø kommune.

Lærlingetjenesten skal bidra eksternt med kompetanse og 
deling av erfaringer mot andre lærlingekontor, skoler, 
kommuner, fylkeskommunen og departement for utvikling av en 
best mulig opplæring for kommende fagarbeidere.

Bodø kommune skal gjennom sin lærlingeordning være en 
betydningsfull bidragsyter for opplæringen av fagarbeidere i 
regionen.



Lærlingemandatet
MÅLSETNING:

• Utdanne kompetente og attraktive fagarbeidere 
som er potensielle nye medarbeidere i Bodø 
kommune

• 80 % av lærlingene som starter et lærlingeløp 
skal fullføre i løpet av tre år

• 50 % av lærlingene skal oppnå karakteren 
«Bestått meget godt»



Lærlingemandatet
ANSVARSOMRÅDER:

• Oppfølging av lærlinger
– Fysiske møter ute på lærlingenes tjenestested sammen med 

lærling, instruktør og faglig leder annenhver måned
– Gjennomfører halvårssamtaler med kartlegging av kompetanse 

hvert halvår
– Dokumentere dette gjennom kvalitetssikringssystemet OLKWEB
– Fellesmøter for lærling og /eller instruktør/faglig leder

• Utarbeidelse og vedlikehold av læreplaner
– like læreplaner
– Ressursgrupper i de enkelte fag



Plan for 2017-2019

• Inntak 2017 - 40 lærlinger
Dette gir 70 lærlinger høsten 2017, og nye fag som kan være 
aktuelle er:

– Reiselivsfag
– Rørlegger
– Automasjonsfaget (elektriker)
– Bilmekaniker, tunge kjøretøy

• Inntak 2018 - 50 lærlinger
Da vil Bodø kommune ha 90 lærlinger høsten 2018

• Inntak 2019 - 50 lærlinger
Dette vil bety 100 lærlinger i Bodø kommune høsten 2019



Lærlingesatsning
- et strategisk rekrutteringstiltak!

• Det er et stort behov for fremtidige fagarbeidere

• Bodø kommune vil trenger 1000 nye helse-
fagarbeidere de neste 10 årene

• Gjennom Bodø kommunes lærlingeordningen 
utdannes det  25 helsefagarbeidere årlig

• Kan vi bruke Lærlingetjenesten til å utdanne 
kommunens ufaglærte medarbeidere



Utfordringer

• Rekruttering til Helse- og omsorgsfagene
– Usikkert om de har jobb etter endt lærlingetid, eventuelt hvor 

mye jobb
– Vi har hatt lave søkertall til kommunens lærlingestillinger de 

siste årene

• Liten kultur for lærlinger innenfor andre fag enn Helse-
og omsorgsfag

• Lærlingetjenesten trenger bred og sammensatt 
kompetanse for å levere 
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