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Vedlegg 1: Forslag til opplæring av praksisverter og praktikanter utenfor gården
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Innledning
Denne veilederen gir en kort informasjon om praktikantordningen i landbruket. Målgruppen for veilederen er
primært forvaltningen på fylkes- og kommunenivå. Veilederen har en form og et innhold som også gjør den
aktuell for interesserte søkere. Dette gjelder både de som ønsker praksisplass (praktikant), og de som ønsker å
være vertskap (praksisvert).
Praktikantordningen er hjemlet i forskrift om midler til bygdeutvikling – tildeling på fylkesnivå ved fylkesmannen. Forskriften finnes på www.lovdata.no.
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Formål og målgruppe
Det primære målet med praktikantordningen er å bidra til å sikre rekruttering til landbruket og landbruksrelaterte næringer. I St.prp.nr. 75 (1998-1999) om jordbruksoppgjøret 1999 heter det: ”ordningen skal bidra
til å sikre rekruttering til landbruket, spesielt for unge som ellers ville ha vansker med å skaffe seg praksis for
videre arbeid eller utdanning innen landbruket”.
Gjennom organisering og økonomisk stimulering skal ordningen bidra til å bedre praksismulighetene i landbruksnæringa. I tillegg til tradisjonelt jord-, hage- og skogbruk, kan også nye næringer innen landbruket
komme inn under ordningen. Det er ønskelig at det legges til rette for en allsidig praksis, for eksempel ved
at to eller flere praksisverter går sammen om én praktikant. Praktikanten skal i løpet av praksisperioden få
kjennskap til landbruksarbeid gjennom teoretisk opplæring, veiledning og praktisk arbeid.
Målgruppen er personer i alderen 16 – 30 år som ønsker praksis og utdanning innen landbruket. Ordningen skal
ikke prioritere noen grupper ungdom, men likestillingsperspektivet skal ivaretas. En bevisst strategi her kan være
med på å fremme likestillingen i landbruket.
Utenlandske søkere til praksisplasser må ha arbeids- og oppholdstillatelse. Ved korttidsopphold i Norge, kommer
ikke disse søkerne inn under ordningen. Ordningen kan heller ikke benyttes til rimelig sommerhjelp eller kortere
vikariater. Hensikten med ordningen er å bidra til rekruttering til norsk landbruk, og ikke til å lønne arbeidskraft
for kortere perioder eller for å skaffe billig arbeidskraft til landbruket.
I forhold til ordningens formål om at praktikanten skal ha som siktemål videre arbeid eller utdanning innen
norsk landbruk etter praksisperioden, må det ligge en sannsynliggjøring. Dette gjelder både for norsk og
utenlandsk ungdom.
For utenlandsk ungdom som ønsker arbeid i Norge for en kort periode, og som ikke ønsker å bosette seg i Norge
framover, fins det egne utvekslingsordninger.
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Lønn og andre arbeidsvilkår
Lønnen skal være minst 65 % av lønnstrinn 1 i Statens regulativ. Praksisvert og praktikant står imidlertid fritt til
å avtale høyere lønn.
Dokumenterte utgifter til barnepass og relevante kurs kan dekkes under forutsetning av at dette er tatt med
i søknaden, eller på forhånd er avtalt med fylkesmannen.
Utgifter til verneutstyr kan refunderes med inntil kr 2 000,-. Verneutstyret blir praktikantens eiendom etter
fullført praksisperiode.
Praktikanten skal betale for kost og losji. Offentlige satser tilrådes brukt.
Det forutsettes en normal arbeidsuke på 37,5 timer. Hvis det utføres arbeid i helgene, skal arbeidsuken være 35,5 timer.
Opplæring utenfor gården skal innarbeides i normal arbeidsuke. Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal følges.
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Varighet på praksisperioden
Praksisperioden skal normalt og maksimalt være 12 måneder, og den skal så langt som råd følge skoleåret.
Den kan ikke være kortere enn 6 måneder. Det bør legges vekt på at vekstsesongen inngår i perioden.
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Søknad om praksisplass i landbruket
Nedre aldersgrense for praktikanter er 16 år. Det er ønskelig med en jevn kjønnsfordeling blant praktikantene.
Praksis på egen, foreldres eller svigerforeldres gård kommer ikke inn under ordningen. Dette gjelder også for samboere.
Søknad om praksisplass i landbruket skal sendes til kommunen.

6

Søknad om tilskudd til praktikant i landbruket
Gårdbrukere, gartnere, skogbrukere eller andre som kan gi relevant praksis, kan enkeltvis eller sammen være praksisverter.
Praksisverten skal sende søknad om tilskudd til praktikant i landbruket sammen med arbeidsavtale til kommunen. Dersom to
eller flere praksisverter ønsker å søke om felles praktikant, må praksisvertene fylle ut hver sine søknader.
Det kan gis tilskudd til 60 % dekning av arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, lønn til praktikant tilsvarende 65 % av
lønnstrinn 1 i Statens regulativ og feriepenger i forhold til dette. Praksisvertens egenandel blir da 40 %. Dersom lønnen er
høyere enn minstelønn, vil egenandelen bli høyere.
All lønn over 65 % av lønnstrinn 1 må dekkes fullt ut av praksisverten. Dette gjelder også arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring og feriepenger knyttet til lønn over 65 % av lønnstrinn 1. Det er ikke tillatt å nytte avløsermidler til å dekke
egenandelen av lønnskostnadene til praktikanten.
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Arbeidsavtale mellom praksisvert og praktikant
Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale mellom praksisvert og praktikant om arbeids- og opplæringsvilkår. Praksisvert og
praktikant skal gå gjennom avtalen sammen før praksisperioden starter, og helst i samråd med kommunen. Dette for i størst
mulig grad å konkretisere opplæringen. Avtalen skal legge opp til en allsidig og god praksisopplæring, og det skal tas hensyn
til praktikantens forutsetninger.
Dersom to eller flere praksisverter ønsker å søke om felles praktikant, må praktikanten tegne arbeidsavtale med hver praksisvert.
Praksisvert og praktikant beholder hvert sitt eksemplar av avtalen. I tillegg skal praksisvert legge ved ett eksemplar av
avtalen sammen med søknad om tilskudd til praktikant i landbruket.
Hvis praktikanten slutter før avtalt tid, eller det oppstår andre forhold av betydning for gjennomføring av praksisperioden,
skal praksisvert og/eller praktikant kontakte kommunen.
Gjensidig oppsigelsestid for avtalen er én måned fra mottatt oppsigelse. En eventuell oppsigelse skal skje skriftlig, og kopi av
oppsigelsen skal sendes til kommunen. Praksisverten skal utbetale lønn til praktikanten i oppsigelsesperioden.
Praksisverten har arbeidsgiveransvaret for praktikanten i praksisperioden, og er ansvarlig for at praktikanten sikres en faglig
og regelmessig opplæring gjennom hele praksisperioden. I løpet av praksisperioden bør praktikanten ha fulgt korte kurs.
Praksisverten skal medvirke til at det blir tatt kontakt med aktuelle opplæringsinstitusjoner. Praksisverten plikter å tegne
yrkesskadeforsikring for praktikanten før praksisperioden starter, og er ansvarlig for å skaffe nødvendig og godkjent
verneutstyr til praktikanten.
Når praksisperioden er slutt, plikter praksisverten å gi en skriftlig attest til praktikanten.
Statens landbruksforvaltning Praktikantordningen i landbruket Veiledningshefte
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Avløserlag som arbeidsgiver
Avløserlag kan være arbeidsgiver for praktikanter. Dette letter administrasjonen for praksisverten med blant
annet ordna forhold for utbetaling av lønn. Samtidig øker mulighetene for en mer variert praksis ved at
praktikanten lettere kan få praksis hos flere praksisverter med ulike produksjoner.
Dersom et avløserlag skal være arbeidsgiver for en praktikant, må det inngås skriftlig avtale mellom praksisverten og avløserlaget. Praksisverten skal ha det daglige ansvaret for oppfølging av avtalt arbeids- og opplæringsvilkår. Ved å ha arbeidsgiveransvaret for praktikanten, må avløserlaget sørge for en arbeidsavtale mellom
praksisvert og praktikant (jf. pkt. 7), foreta utbetaling av lønn og innbetaling av arbeidsgiveravgift, samt tegning
av yrkesskadeforsikring. Avløserlaget skal ha en fast person, som er ansvarlig for kontakten med praksisverten.
Hvis det oppstår forhold av betydning for gjennomføring av praksisperioden, skal praksisverten gi beskjed til
avløserlaget.
Det stilles like store krav til et avløserlag som til en praksisvert, med hensyn til teoretisk opplæring av
praktikanten.
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Administrasjon
Interesserte søkere som ønsker en fyldigere informasjon om ordningen, kan henvende seg til landbruksforvaltningen i egen kommune. Kommunen formidler kontakt og har nødvendige skjemaer.
Fylkesmannen kan fastsette søknadsfrister eller behandle søknadene fortløpende. Søknad om praksisplass
i landbruket, søknad om tilskudd til praktikant i landbruket og arbeidsavtale skal sendes til kommunen.
Kommunen sender saken med sin uttalelse til fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør søknadene, sørger for at det
blir arrangert samlinger for praksisverter og praktikanter, samt utbetaler refusjon for godkjente utgifter.
Fylkesmannen utbetaler midler når utbetalingsskjema fra søkeren og utbetalingsanmodning fra kommunen,
foreligger. I tillegg til utbetalingsskjema kreves, kopi av lønnsutbetaling, samt kopi av kvittering for betalt
arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring, fra søkeren. Utgifter til barnepass og opplæringstiltak må
dokumenteres. Fylkesmannen kan foreta utbetalinger etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Før sluttutbetaling kan skje, må praksisvert og praktikant ha sendt inn rapport fra praksisperioden til kommunen. Krav om
refusjon må være fylkesmannen i hende seinest tre måneder etter avsluttet praksisperiode.
Fylkesmannen skal sammen med eventuelt vedtak om avslag på søknad om tilskudd til praktikant i landbruket
legge ved skjemaet ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”, til søkeren.
Statens landbruksforvaltning er klageinstans over vedtak i medhold av forskrift om midler til bygdeutvikling –
tildeling på fylkesnivå ved fylkesmannen. Klagefristen er tre uker fra melding om avgjørelsen er mottatt. Klagen
skal sendes til fylkesmannen.
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Opplæring av praksisverter
Fylkesmannen bør sørge for at det blir gjennomført obligatoriske samlinger for praksisvertene som en strategi
for veiledning, opplæring, oppfølging og kvalitetssikring av praksisvertene. Før tilskudd kan utbetales, bør
fylkesmannen stille krav om at nye praksisverter skal ha gjennomført en slik samling, eventuelt kreve at søkerne
på annen måte dokumenterer at de er kvalifiserte som praksisverter.
Gjennom disse samlingene skal praksisvertene bli bevisst sin rolle og sitt ansvar som arbeidsgiver og arbeidsleder, for eksempel gjennom gruppearbeid. Motivering, oppfølging og hvordan legge til rette for tilpasset opplæring av praktikant, er sentrale elementer i opplæringen. Det bør også tas høyde for nettverksbygging mellom
praksisverter.
I tillegg bør praksisvertene delta på deler av samlingene for praktikantene. Disse samlingene er nærmere omtalt
under pkt. 11.
Dokumenterte utgifter til avløser, kursavgift, reise og opphold i forbindelse med opplæring kan dekkes.

11

Opplæring av praktikanter
Det bør benyttes et systematisert og konkretisert opplæringstilbud både på og utenfor gården.
Opplæringstilbud på gården skal inngå i arbeidsavtalen mellom praksisvert og praktikant, jf. pkt. 7 ovenfor.
Fylkesmannen bør sørge for at det blir arrangert samlinger for praktikantene. Praktikantene er pliktige til å
delta på de opplæringstiltakene som fylkesmannen bestemmer.
Forslag til opplæring utenfor gården fremgår av vedlegg 1. Planen, som inneholder forslag om inntil fire
samlinger i løpet av praksisperioden, er bare veiledende. Den må tilpasses lokale forhold. Forslaget bygger på
lærerplaner for studieretning naturbruk.
Følgende fire samlinger kan være aktuelle:
Samling

Målgruppe

Tema

Nr. 1, begynnelsen av
Praksisvert (deler av programmet) Bli kjent, opplæringens innhold,
praksisperioden, fortrinnsvis august og praktikant
forventninger
Gården som bo- og arbeidsplass
Helse, miljø og sikkerhet
Internett
Husdyrlære
Nr. 2, oktober

Praktikant

Husdyrlære
Maskin- og redskapsvedlikehold

Nr. 3, januar

Praktikant

Næringsutvikling, landbrukspolitikk
Besøk på offentlige kontorer
Skogbruk

Nr. 4, april

Praksisvert (deler av programmet) Jord- og plantekultur
og praktikant
Felles samling for praksisvert
og praktikant, evaluering

Dokumenterte utgifter til kursavgift, reise og opphold i forbindelse med opplæring kan dekkes.
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Vedlegg 1
Forslag til opplæring av praksisverter og praktikanter utenfor gården

1. SAMLING:
Tidspunkt:
Begynnelsen av praksisperioden, fortrinnsvis august
Målgruppe: Praksisvert (frem til lunsj 2. dag) og praktikant (hele samlingen)
Innhold:
1. DAG:
Bli kjent og opplæringens innhold
Starte med lunsj kl 1200
Etter lunsj:
Bli kjent
Opplæringens innhold
Ansvar, oppgaver og roller som praksisvert
Kartlegging av deltakernes nivå
Forventninger fra praksisvert og praktikant
Kvelden:
Sosialt samvær
2. DAG:
Før lunsj:

Etter lunsj:
Kvelden:
3. DAG:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Gården som bo- og arbeidsplass
Kvalitetssystem i landbruket (KSL), HMS og ergonomi
Yrkesskadeforsikring
Arbeidsmiljølovens bestemmelser
Traktoren som arbeidsplass – øvelseskjøring, redskapskopling, sikkerhet, daglig og periodisk vedlikehold
Innføring i bruk av internett
Husdyr
Fordøyelsesprosessen til enmaga dyr og drøvtyggere
Formidler til ku, gris, sau og geit
Forsvarlige etiske normer for dyrestell
Dyreatferd

2. SAMLING:
Tidspunkt:
Oktober
Målgruppe: Praktikant
Innhold:
1. DAG:
Husdyr
Innendørsmekanisering – ventilasjon, gjødseltrekk, forutlegger, med mer. Enkelt vedlikeholdsarbeid.
Praktikantene kan dele seg etter produksjonene ku, gris, sau og geit:
- foringsteori – gjennomgang av forplaner,
- anatomi og fysiologi,
- avlslære – fruktbarhet og brunst.
2. DAG:
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Maskin- og redskapsvedlikehold
Praktikantene gjennomfører daglig og periodisk vedlikehold av maskiner, redskaper og annet utstyr
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3. SAMLING:
Tidspunkt:
Målgruppe:
Innhold:
1. DAG:
Før lunsj:
Etter lunsj:

2. DAG:
Før lunsj:

Etter lunsj:

3. DAG:

Januar
Praktikant
Næringsutvikling og landbrukspolitikk
Besøke gårdbrukere som med utgangspunkt i gårdens ressurser har utviklet nye produksjoner og/eller produkter
Landbruket i et lokalt og nasjonalt perspektiv
Regelverk for internasjonal handel
Representanter fra landbrukets organisasjoner besøker samlingen. De orienterer om organisering, formål
og arbeidsoppgaver.
Besøk på offentlige kontorer
Besøke landbruksforvaltningen i en kommune, aktuelle temaer:
- arbeidsoppgaver for offentlig forvaltning,
- produksjonstilskudd i jordbruket,
- velferdsordninger,
- overtakelse, leie og forpaktningskontrakt
Besøke Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) eller Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA),
aktuelle temaer:
- etablererkunnskap og vurdering av søknader om tilskudd til etablering,
- ulike tilskuddsordninger.
Skogbruk
Motorsagas oppbygging og bruk
Verneutstyr
Skogkulturarbeid
Virkesutnytting, felling og kvisting
Skogen som ressurs

4. SAMLING:
Tidspunkt:
April
Målgruppe: Praksisvert (2. dag) og praktikant (hele samlingen)
Innhold:
1. DAG:
Jord- og plantekultur
Jordkultur
Aktuelle kulturvekster
Planlegging av våronna
Miljø- og ressursplan
Næringstilførsel
Plantevern
Stell av beite og kulturlandskap
Formidler
Økologisk landbruk
2. DAG:
Før lunsj:

Felles samling for praksisvert og praktikant
Gjennomgang av arbeidsbok
Evaluering
Avslutte med lunsj
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