
Krav om kurs til faglige leder og instruktører i godkjente 

lærebedrifter og industriens framtid i Østfold. 

LO må jobbe for at alle faglige ledere og instruktører i lærebedrifter gjennomfører et 

standardisert faglig lederkurs i regi av Fylkeskommunene. Kurset må være obligatorisk for å 

få godkjenning som lærebedrift.  

Når lærlingene kommer fra videregående skole har de som regel vært på utplassering i løpet 

av de to første årene, noe som gjør dem så godt som nye i arbeidslivet. For at disse skal bli 

tatt godt imot når de begynner lærlingtiden må faglig leder ha den kunnskapen som trengs for 

å videreformidle informasjon og ivareta lærlingen på en faglig tilfredsstillende måte.  

Østfold fylkeskommune tilbyr i dag kurs til sine lærebedrifter for faglig leder og instruktører, 

dette kurset er i dag et tilbud og ikke obligatorisk for at de skal bli godkjent lærebedrift. I for 

eksempel Trøndelag Fylkeskommune stilles det i dag krav til kurs for nye faglige ledere og 

instruktører i nye lærebedrifter fra 01.01.2018. Dette bør innføres i alle fylkeskommuner slik 

at lærlinger får samme ivaretagelse i alle godkjente lærebedrifter.  

Østfold er et tungt industrifylke med lange tradisjoner i eksportrettet industri og har vært med 

på å legge grunnlaget for vår felles velferd. I årene som kommer ser LO Østfold at industrien 

og den kompetansen Østfoldindustrien har opparbeidet seg fortsatt skal være med å bidra til 

vårt felles velferdssystem. 

LO Østfold viser til at vårt fylke / område i de neste årene vil trenge omlag 6000 nye 

arbeidsplasser. Mange av disse arbeidsplassene må komme i industriell virksomhet. LO 

Østfold mener at vi må bygge på den kompetansen de ansatte i Østfoldindustrien har og på 

samarbeidet mellom tillitsvalgte / fagforeninger og bedriftsledelse. 

 

LOs regionkonferanse vil:  

• Stille krav om obligatorisk kurs for alle faglige ledere og instruktører i alle 

lærebedrifter. 

• LO Østfold krever at myndighetene må legge til rette for at industrivirksomhetene i 

Østfold kan drive forskning og utvikling og være med å drive fram nye arbeidsplasser.  

• LO Østfold krever at myndighetene gir industrien rammevilkår slik at vi også i de 

kommende tiårene kan ha industri som er med å bidra til vårt felles velferdssystem. 
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