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Til nye lærebedrifter 
 
For at vårt samarbeid vedr. opplæring innen tømrerfaget skal bli så godt som overhodet mulig, ønsker vi å 
presisere enkelte ting som kan innvirke på resultatet: 
 
Godkjenning som lærebedrift. 
Når all dokumentasjon etter vårt første møte foreligger, får dere en bekreftelse fra vårt kontor om dere blir 
godkjent lærebedrift i hele eller deler av læreplanen. Vi oversender først søknaden til fylket når vi har fått en 
bekreftelse på at lærlingen har signert en arbeidsavtale med lærebedriften. 
 
Formidling av lærlinger 
Vi har kontakt med de videregående skolene innen byggfag i Oslo og Akershus og formidler elever til våre 
lærebedrifter. Dette styrker skolenes mulighet til å utplassere elevene og gjøre de synlige som fremtidige 
lærlinger. På den måten sikrer vi rekruttering av fagarbeidere til tømrerfaget. Når dere har valgt ny lærling så gi 
oss beskjed snarest mulig slik at vi kan ta denne ut av formidlingsbunken. Dette forenkler formidlingen. 
Lærekontraktene blir undertegnet når lærlingen innkalles til informasjon om læreplanen, dokumentasjons-
kravet og gjennomgang av opplæringsboken. Dette skjer normalt etter sommerferien - midten av august. 
 
Lærlingtilskudd 
Utbetaling av tilskudd skjer en gang per år - normalt i begynnelsen av februar. 
Tilskuddene er for tiden 
 
 Basistilskudd 1 kr 148.030,- for en 2 års periode 
 Basistilskudd 2 kr 57.239,- per læreår  
 
For vårt arbeid og faglige ansvar for lærlingen ble det på årsmøtet 3. mai 2012, revidert 2019, 
gjort følgende vedtak.  
Trekk for rettighetslærlinger settes til  15,0 % av basis 1 tilskuddet og gir kr 11 102,- per år 
Trekk for voksne lærlinger settes til  17,0 % av basis 2 tilskuddet og gir kr   9 730,- per år 
 
Rapporteringsplikt 
Vår målsetting er at lærlingene skal gjennomføre sin læretid med minst mulig avbrudd. Eventuelle 
avbrudd/permittering (3-4 uker) må meldes til vårt kontor så raskt som mulig slik at en eventuell omplassering 
kan skje snarest mulig. Andre forhold som har innvirkning på læreforholdet ber vi dere også ta opp med vårt 
kontor. 
 
Ifag 
Ifag er viktig og skal virke som en kvalitetssikring for at lærlingen når de mål som er angitt i læreplanen. Dersom 
lærlingen unnlater å føre på Ifag, vil både lærebedrift, opplæringskontor og lærling få 
dokumentasjonsproblemer ved en eventuell ankesak etter en ikke bestått svenneprøve. 
Vi ber derfor om et tett samarbeid når det gjelder denne type dokumentasjon i Ifag. Dokumentasjon er viktig! 
 
Bransjelære vg3 
Dette koster for tiden kr 6.000,- per lærling, og trekkes av lærlingtilskuddet. Gjennomføres i løpet av siste 
læreår med 10 heldagssamlinger, 5 på høsten og 5 på våren med en ukes mellomrom. Lærlingen blir kalt inn til 
denne undervisningen. 
 
Instruktørkurs for faglige ledere 
Alle nye lærebedrifter blir invitert til et slikt kurs. Styret ønsker at denne deltakelsen skal være obligatorisk for 
nye lærebedrifter slik at nødvendig dokumentasjon og halvårsvurderinger blir gjennomført. Det utstedes 
kursbevis til alle som har deltatt. 

mailto:oft@oft.no
mailto:oft@oft.no
http://www.oft.no/
http://www.oft.no/


 

 
 

Østre Aker vei 24 a, 0581 OSLO | tlf. 22 38 00 36 | e-post oft@oft.no 
www.oft.no | org.nr. 866 689 342 

  

 
LØNNSSATSER FOR LÆRLINGER - gjeldende fra 1. april 2019 
 
Rettighetslærlinger, Opplæringsloven § 3-3.3: 
Lærlinger avlønnes etter bedriftens lønnssystem.  
Grunnlaget for beregningen av lønnen er nyutdannede fagarbeideres fortjeneste.  
 
Følgende tabell viser avlønningen for lærlinger med: 

2 år i bedrift:  3 år i bedrift:  
0   -   6 mnd 30 % av fagarbeiderlønn 1. halvår 30 % av 

fagarbeiderlønn 
6   - 12 mnd 40 % av fagarbeiderlønn 2. halvår 35 %    
12 - 18 mnd 55 % av fagarbeiderlønn 3. halvår 40 % 
18 - 24 mnd 75 % av fagarbeiderlønn 4. halvår 45 % 
  5. halvår 55 % 
  6. halvår 75 % 

 
Rettighetslærlinger inntatt etter Opplæringsloven § 3-3.6 (4 år i bedrift):  
(Personer som etter sakkyndig vurdering er særdeles lite skolemotiverte.) 
 
For disse lærlingene gjelder følgende garanterte minstefortjeneste og prosentskala for akkordarbeid: 

1. halvår 30 % av fagarbeiderlønn 
2. halvår 30 % av fagarbeiderlønn 
3. halvår 40 % av fagarbeiderlønn 
4. halvår 40 % av fagarbeiderlønn 
5. halvår 50 % av fagarbeiderlønn 
6. halvår 55 % av fagarbeiderlønn 
7. halvår 55 % av fagarbeiderlønn 
8. halvår 75 % av fagarbeiderlønn 

 
Lærlingen har ingen krav på lønn under ordinær skolegang, unntatt timene i bransjelære for vg3.
       
Lærlinger inntatt etter Forskrift til Opplæringsloven § 4.5: 
(Lærling med avvikende kontraktsvilkår – ikke rettighetslærlinger.) 
 
Arbeidstaker med minst 10 måneders arbeidserfaring som ansatt i heltidsstilling, og som ikke er 
ansatt i bedriften fra før, og som inngår lærekontrakt etter forskrift til Opplæringsloven § 11-12, 1. 
ledd, avlønnes etter følgende prosentskala: 

1. halvår 45 % av fagarbeiderlønn 
2. halvår 45 % av fagarbeiderlønn 
3. halvår 55 % av fagarbeiderlønn 
4. halvår 60 % av fagarbeiderlønn 
5. halvår 70 % av fagarbeiderlønn 
6. halvår 80 % av fagarbeiderlønn 
7. halvår 80 % av fagarbeiderlønn 
8. halvår 80 % av fagarbeiderlønn 

 

Disse lærlingene har ikke krav på lønn under ordinær skolegang, unntatt timene i bransjelære for 
vg3. 
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TAF/BYSK/YSK 
Lærling i teknisk-allmennfag (TAF-BYSK eller YSK) skal for den tiden eleven er utplassert i bedrift 
(timer i produksjon) de to første årene, avlønnes med 30 % av nyutdannet fagarbeider. De to siste 
årene som lærling betales lønn for verdiskapingstiden (timer i produksjon), slik at de samlet over alle 
4 årene opparbeider en samlet lønn tilsvarende en årslønn for nyutdannet fagarbeider. 
 
Avlønnes i bedrift (som lærling) etter følgende skala: 

1. halvår 55 % av fagarbeiderlønn 
2. halvår 55 % av fagarbeiderlønn 
3. halvår 70 % av fagarbeiderlønn 
4. halvår 75 % av fagarbeiderlønn 

 
Ved overtidsarbeid skal lærlingene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. 
Rettighetslærlinger lønnes ordinært ved korte velferdspermisjoner.  
Bedriften holder lærlingen med nødvendig og godt verktøy, som ivaretas av lærlingen. 
Lærlinger lønnes med ordinær lønn for undervisningstimene i bransjelære for vg3. 
Bedriften dekker lønn ved den teoretiske del av svenneprøven. 
 

For fagarbeidere gjelder en garantert minstefortjeneste  kr 209.70 pr/time 
For ufaglærte/hjelpearbeidere gjelder en garantert minstefortjeneste kr 188.40 pr/time 
For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder en 
garantert minstefortjeneste  

kr 196.50 pr/time 

Overtidsgrunnlaget for fagarbeidere kr 268.66 pr/time 
 
Sats for kort velferdspermisjon erstattes med individuelle lønn (sykepengegrunnlaget),  
jfr. § 2-8 i Fellesoverenskomsten. 
 
Reisepenger: Gjelder fra 01.04.2019 
 

Når arbeidstaker selv besørger 
transport:  

 Når arbeidsgiver besørger 
transport: 

     0 -   7.5 km fra hjem til byggeplass kr     0.00              Kr     0.00 pr/dag 
  7.5 - 15.0 kr 101.40  kr   60.40 
15.0 - 30.0  kr 168.00  kr 101.05 
30.0 - 45.0   kr 197.30  kr 120.80 
45.0 - 60.0  kr 225.80  kr 140.97 
60.0 - 75.0   Kr 256.10  kr 161.96 

 
For unge arbeidstakere og lærlinger betales en redusert godtgjørelse som tilsvarer 85 % av 
ovenstående satser. 
 
Pålagt bruk av privat bil godtgjøres etter statens kilometergodtgjørelse. 
Arbeidsgiver dekker utgifter til bompasseringer. 
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