Innspill til Liedutvalget:
Vi ønsker med dette å komme med et innspill til Liedutvalget. Det gjør vi på vegne av
Opplæringskontorene i frisørfaget (OF). Vi er 12 opplæringskontorer, med ca 760
medlemsbedrifter og ca 550 lærlinger.
Juridisk ansvar for lærlingen.
Vi mener det er svært viktig at lærekontrakten blir tegnet med opplæringskontoret slik at vi
kan fortsette å ha det formelle/juridiske ansvaret for lærlingen. På den måten kan vi stille krav
til, men også sikre lærlingens interesser ved en eventuell konflikt. Når lærekontrakten er
tegnet med opplæringskontoret kan vi også være behjelpelig ved behov for nytt lærested uten
at lærekontrakten heves. Vi vil være en objektiv part for å finne gode løsninger i en eventuelt
fastlåst situasjon. Dette bidrar til færre hevinger av lærekontraktene. Opplæringskontorenes
primære rolle er å kvalitetssikre opplæringen til lærlingene og bidra til at de består
svenneprøven. Det gjøres, blant annet, ved hjelp av vurderingssamtaler, faglige kurs, prøver
og oppfølging. Det er en lav terskel for kontakt mellom faglig leder, lærling og
opplæringskontor. Vi mener det er viktig for å kvalitetssikre opplæringen og bidra til en
høyere fullføringsgrad.
Formalisering av oppgaver og ekstra driftstilskudd
Vi er svært positive til å få formalisert opplæringskontorenes roller versus fagopplæringens
rolle. Opplæringskontorene jobber i dag med mange oppgaver som i utgangspunktet ikke er
oppgaver som tilskuddet for lærlingene skal finansiere. Som for eksempel rekruttering, møter
med Fagopplæringen, videregående skoler og Nav. Dette er viktige oppgaver som vi ønsker å
fortsette å bidra til, men vi ser behov for et ekstra driftstilskudd for å finansiere disse
arbeidsoppgavene. På den måten kan vi øremerke lærlingetilskuddet til opplæring og
oppfølging av lærlingen.
Krav til etablering og drift av et opplæringskontor.
Vi er også svært positive til at det stilles krav til etablering og økonomisk drift av et
opplæringskontor, samt konkretisering av viktige oppgaver. Vi mener også det kan vurderes
om kontorene bør være objektive parter som ikke har eierinteresser i medlemsbedrifter eller
på annen måte kan risikere å opptre inhabilt i forholdet lærling - faglig leder.
Med hilsen Mirja Rahm og Line Ileby Sørensen for Opplæringskontorene i frisørfaget.
1. Opplæringskontoret for frisørfaget i Oslo og Akershus
2. Opplæringskontoret for frisørfaget i Nord.
3. Frisørenes opplæringskontor i Buskerud
4. Lærlingekontoret i Salten
5. Opplæringskontoret for frisørfag i Agder
6. Frisørfagets opplæringskontor i Hordaland og Sogn og Fjordane
7. OK frisør og DH-fag i Østfold
8. Opplæringskontor Design og håndverk Telemark og Vestfold
9. Opplæringskontoret for frisørfag i Midt-Norge SA
10. Opplæringskontoret for frisør- og velværefag i Møre og Romsdal
11. Opplæringskontoret for frisørfag i Sør-Rogaland
12. Lærlingkompaniet i Trøndelag

