
 
  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Postadresse: Innlandet fylkeskommune Bedriftssenteret Postboks 4404, 2325 Hamar 
Epost: Bruk lenken «Send med sikker digital post» nederst på nettsiden www.innlandetfylke.no 

Heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt 
Lærebedrift/opplæringskontor  Organisasjonsnummer 
  

Lærling/lærekandidat  Fødselsnummer 
  

Læretid start Læretid slutt Ønsket hevingsdato 
   

Fag 
 
 

 

Hvem ønsker heving?                                                                                             Merk av 
Begge parter (lærebedrift og lærling/lærekandidat er enige om heving):  
Kun lærlingen/lærekandidaten ønsker heving:  
Kun bedriften ønsker heving:  

 

Årsak til heving (merk av for ett av alternativene) 
Fått annet arbeid  Feilvalg 
Økonomiske årsaker Manglende oppholdstillatelse 
Brudd på arbeidsavtalen Personlig årsak/sykdom 
Flyttet Overført til ny kontrakt 

 

Hva er gjort for å løse situasjonen?                                                                                             Merk av 
Det er avholdt møter med møtereferat mellom partene:  
Fylkeskommunen er orientert om utfordringene i læreforholdet:  
Oppfølgingstjenesten er involvert:  
Elev- og lærlingombudet er involvert:  

 

Underskrift  
 
 
Sted/dato 

 
 
Lærebedrift 

  
 
Lærling/lærekandidat 

Kommentar 
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Postadresse: Innlandet fylkeskommune Bedriftssenteret Postboks 4404, 2325 Hamar 
Epost: Bruk lenken «Send med sikker digital post» nederst på nettsiden www.innlandetfylke.no 

 

Veiledning ved heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt 
 

Heving = avslutning av lærekontrakt før sluttdatoen på kontrakten og før fag-/svenneprøve eller 
kompetanseprøve er avlagt. 

Avklaringsmøte 
Før hevingsskjemaet fylles ut, skal som hovedregel fylkeskommunen involveres for å vurdere om det 
finnes måter å løse problemet på. Lærebedriften kan ta initiativ til et avklaringsmøte, hvor 
Oppfølgingstjenesten eller elev- og lærlingombudet kan delta.  

Utfylling av skjemaet 
Når lærebedriften og lærlingen/lærekandidaten er klare til å gi beskjed til fylkeskommunen, skal 
hevingsskjemaet fylles ut og underskrives av begge parter. Lærebedriften har ansvar for å sende inn 
skjemaet. Fylkeskommunen fatter enkeltvedtak som begge parter kan klage på. Dette er omtalt i 
forvaltningsloven. Lærebedriften skal skrive en læretidsattest.  

Skjemaet, som blir unntatt offentlighet, skal sendes enten som e-post ved å bruke lenken «Send med 
sikker digital post» nederst på nettsiden www.innlandetfylke.no, eller i vanlig post til Innlandet 
fylkeskommune Bedriftssenteret Postboks 4404, 2325 Hamar. 

Viktig for lærlingen/lærekandidaten å vite 
Du har rett til å få uttale deg muntlig til fylkeskommunen før vedtak om heving av lærekontrakten. 
Du har rett til å få hjelp fra rådgiver i fylkeskommunens Enhet for fag- og yrkesopplæring, og hos 
elev- og lærlingombudet. Dersom du hadde ungdomsrett da kontrakten ble inngått, vil denne retten 
bli utvidet med ett år, slik at du kan fullføre din videregående opplæring i en annen lærebedrift. 
Dersom du er under 21 år, har ungdomsrett og står uten opplæringstilbud, vil Oppfølgingstjenesten 
ta kontakt med deg. Ved heving får du tilsendt kompetansebevis fra fylkeskommunen som viser hvor 
lang læretid du har hatt. 

Personopplysninger  
Avdeling for fag- og yrkesopplæring samler inn de personopplysningene som er nødvendig for å 
kunne behandle ønsket om heving av kontrakten etter Opplæringslova §4-6, Forvaltningsloven og 
Arkivloven. Hevingsskjemaet med vedlegg anses som arkivverdig materiale, og blir ikke slettet. Når 
skjemaet sendes inn med sikker pålogging, er det trygt å oppgi fødselsnummer og helseopplysninger. 
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