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Vilkår om bruk av lærlinger - Bergen kommunes
standardbetingelser.
1.

Vilkår om bruk av lærlinger ved gjennomføring av kontrakten og om
tilknytning til lærlingeordning.
a) Leverandøren skal sørge for at det ved gjennomføring av kontrakten benyttes lærlinger ved
utførelsen av det arbeidet som skal utføres på følgende fagområde(r): Rørlegger/ sprinkel
faget.
Nærmere spesifisering av bruken av lærlinger: Ved utførelsen av kontrakt på vedlikehold
og utbedrings arbeid skal minimum 7 % av arbeidede timer utføres av lærlinger.
Lærlingekravet skal oppfylles uavhengig av om arbeidet på det aktuelle fagområdet utføres
av leverandøren selv eller av underleverandør(er).
Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet om bruk av lærlinger ved å benytte personer
som utfører slikt arbeid som ledd i en relevant fagutdannelse i et annet EU/EØS-land.
b) Leverandøren eller underleverandør(er) som skal oppfylle krav som fremgår av pkt. a), skal
i hele avtaleperioden være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning for
fagområdet/fagområdene som fremgår av pkt. a), eller ha etablert en tilsvarende ordning
som oppdragsgiver aksepterer.

2.

Dokumentasjon av oppfyllelse av vilkåret om bruk av lærlinger

Leverandøren skal dokumentere oppfyllelsen av lærlingekravet på følgende måte:
a) Innen kontraktsinngåelse (hvis ikke annet er avtalt) skal leverandøren levere til
oppdragsgiver en plan for bruken av lærlinger ved utførelsen av oppdraget . Planen skal
konkretisere bruken av læringer, basert på oppdragsgivers spesifisering i pkt. 1 a) om krav
om bruk av lærlinger og skal herunder angi
 hvilke oppgaver lærlinger skal delta i utførelsen av,
 i hvilke faser av utførelsen av oppdraget det vil bli brukt lærlinger, samt
 omfanget av bruk av lærlinger i utførelsen av oppdraget; antallet lærlinger og totalt
antall månedsverk.
Planen skal godkjennes av oppdragsgiver.
Hvis lærlingene(es) interne opplæringsplan (jf. opplæringslovens §4-4 første ledd) inneholder de
ovenstående opplysninger, kan leverandøren velge å sende inn denne i sin helhet, med markering
av relevante opplæringspunkter som gjelder oppdraget. Hvis opplæringsplanen ikke på god nok
måte illustrerer lærlingens arbeid på oppdraget, skal leverandøren legge ved tilleggsopplysninger
eller sende en «Plan for bruk av lærlinger» som bedre synliggjør at lærlingen utfører minst 7 % av
arbeidene (eller det som er spesifisert i kontraktbetingelsene). Lærlingenes navn og
kontaktopplysninger skal framgå av planen.
b) Ved oppstart av arbeidene hvor det skal benyttes lærlinger, skal leverandøren, uten
ytterligere varsel, dokumentere oppfyllelsen av lærlingekravet i henhold til godkjent plan,
ref. pkt. 2 a), herunder
 oppgi navn på de lærlingene som skal benyttes,
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 beskrive hvilket arbeid de respektive lærlingene skal delta i utførelsen av, samt
 dokumentere at det er inngått lærekontrakt med de lærlingene som skal benyttes.
Leverandøren skal samtidig også dokumentere tilknytning til relevant offentlig godkjent
lærlingeordning, ref. pkt. 1 b).
Leverandørens bruk av lærlinger i oppdraget skal dokumenteres underveis i
kontraktsperioden. For oppdrag som løper utover et år, skal leverandøren, uten ytterligere
varsel, sende egenerklæring for bruk av lærlinger.
Oppdragsgiver kan også når som helst i løpet av leveringsperioden be ytterligere om
dokumentasjon på at kravene til bruk av lærlinger og tilknytning til en offentlig godkjent
lærlingeordning er oppfylt.
c) Når den planlagte bruken av lærlinger er gjennomført, senest ved avslutning av oppdraget,
skal leverandøren uoppfordret levere oppdragsgiver dokumentasjon som viser at lærlinger
har blitt benyttet som beskrevet
 i godkjent plan, ref. pkt. a), og
 i dokumentasjon i henhold til pkt. b).
Dokumentasjonen skal som minimum leveres i form av egenerklæring.

3.

Manglende oppfyllelse av kontraktsvilkår om bruk av lærlinger

Bestemmelsene i denne kontrakten om dokumentasjon og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår får,
så langt de passer, tilsvarende anvendelse for bestemmelsene i pkt. 1 og 2 over om bruk av
lærlinger og for kontroll og dokumentasjon av henholdsvis bruk av lærlinger og tilknytning til
lærlingeordning. Det er særlig følgende bestemmelser som vil komme til anvendelse:






4.

Oppdragsgivers rett til å kreve dokumentasjon
Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller
Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger
Dagbot ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktbestemmelser
Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktbestemmelser

Bortfall av vilkår om bruk av lærlinger

Dersom leverandøren ikke klarer å få tatt inn lærlinger på det fagområdet som lærlingekravet i
denne kontrakten gjelder og kan dokumentere at det er gjennomført hensiktsmessige tiltak for å få
tatt inn lærlinger, bortfaller vilkåret om bruk av lærlinger ved gjennomføring av oppdraget. Det
skal bekreftes skriftlig fra oppdragsgiver at kravet anses bortfalt.

