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YRKESFAG UNDER PRESSYRKESFAG UNDER PRESS –
GJELDER OGSÅ ASFALTFAGET

Yrkesfag under press
K k i i t il k i

DAGENS NÆRINGSLIV  25. NOVEMBER 2014

Kunnskapsministeren vil røske opp i 
yrkesfagene. Ryddesjauen må skje i 
samarbeid med arbeidslivet.
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NYE KRAV OM LÆRLINGER INYE KRAV OM LÆRLINGER I 
OFFENTLIGE PROSJEKTER

NHO 13.01.2015:
Må ha lærlinger for å få offentlige 
oppdrag pp g

Regjeringen vil innføre lærlingeklausuler iRegjeringen vil innføre lærlingeklausuler i 
offentlige anbud. – Dette er veldig positivt, 
og noe vi har etterspurt lenge, sier NHO-
direktør Svein Oppegaard.pp g
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ER BRANSJEN VÅR FREMDELESER BRANSJEN VÅR FREMDELES 
EN AV DE «HELDIGE»?

Stort sett får vi nok folk når sesongen starter –
enn så lenge
• Takket være at «kara» våkner opp når det 

begynner å lukte asfalt
Vi er helt a hengige a folk som il jobbe bare i• Vi er helt avhengige av folk som vil jobbe bare i 
sesongen

• Vanskelig å få tak i kompetente folk, må satse på 
egenopplæring

• Det er ikke liv laga å ha ansatte hele året

Bransjen har foreløpig lite utenlandsk 
arbeidskraft
• Hvor lenge vil det vare?
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HVA BETYR NEDGANG IHVA BETYR NEDGANG I 
OLJEBRANSJEN 

Bra for rekrutteringen, men er det slik vi 
ønsker det?

Vi er ikke førstevalget!

Når andre bransjer er i vekst så sliter viNår andre bransjer er i vekst, så sliter vi
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HVA BETYR ØKT SATSINGHVA BETYR ØKT SATSING 
PÅ SAMFERDSEL ?

Kan det øke attraktiviteten?
Vil yngre medarbeidere være med å 
bygge landets infrastruktur og ser verdien i                     ygg g

det?

Forvaltning og nye kontraktsformer – harForvaltning og nye kontraktsformer har 
bransjen den kompetanse og organisasjon 
som dette vil kreve?
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UTEN SKOLE INGEN LÆRLINGERUTEN SKOLE – INGEN LÆRLINGER
UTEN LÆRLINGEPLASSER – INGEN SKOLE!

Hvordan velger en ungdom utdanning i asfaltfaget?
2 VG skoler med linje med asfaltfag i dag
Asfaltfaget kommer på VK2 om noen klarer å finne detAsfaltfaget kommer på VK2 – om noen klarer å finne det….

ER VI DER?
Litt tilf ldi• Litt tilfeldig…..

Hvem og hvor skal vi påvirke?
• Er det på ungdomsskolen?

å ?• Hvem påvirker ungdoms yrkesvalg?
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SKOLER UTENSKOLER UTEN
UTSTYR

Bransje-
samarbeid?
Praksis plasserPraksis-plasser
Vise frem ny
teknologi
Bruke de unge
vi har som 
«markedsførere»
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OPPLÆRING I FAGET -
KVALITETSKRAV KREVERKVALITETSKRAV KREVER 
KOMPETANSE

Veidekke:
Mye intern opplæring
Fagpakker for asfalt
Erfaringsoverføring/Fadderordninger
Tilrettelegger for fagbrev internt
Kompetansesenter med fagekspertise
Involvering og kontinuerlig forbedring
Bruker deler av vinteren  til å heve 
kompetansen
Fagbrev ikke «beskyttet», alle kan legge 
asfalt!asfalt!
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INDIVIDUELLE LÆRINGSLØPINDIVIDUELLE LÆRINGSLØP -
KOMPETANSEMÅL FOR 
ALLE STILLINGSNIVÅ
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HVEM ER VÅRE FREMTIDIGE ARBEIDSTAKERE?HVEM ER VÅRE FREMTIDIGE ARBEIDSTAKERE?

C li j«Curling-generasjonen»
Ungdom som curlingsteiner
Foreldre som koster banen for at steinene 
skal komme lengst mulig
Hva er den generasjonen opptatt av?
Vet vi nok om det?Vet vi nok om det?
Men vi skal ikke innfri alle forventninger, men også
stille krav. 
Stå i j t i t«Stå opp om morran, og vise engasjement og interesse»
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HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE INNENHVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE INNEN 
REKRUTTERING?

Tungt arbeid? «Myter»
Mangel på helårsarbeid
Arbeidsintensive perioderArbeidsintensive perioder
Sesongansatte er ikke fast ansatt
Vi tiltrekker oss ikke jenter
Usikker (ujevn) avlønning
Gj.snittsberegning, timebank, sykepenger

«Hva skal vi leve av på vinteren?»
«Vi får ikke lån i banken»
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HVEM ER VÅRE FREMTIDIGE LEDERE?HVEM ER VÅRE FREMTIDIGE LEDERE?

K til f li k t kKrav til faglig kompetanse øker
Vi trenger ledere med god lederatferd
Vi trenger ledere som stiller krav til høy etisk standard
og redelighet i forretningsforhold
Vi trenger ledere som er miljøbevisste
Vi trenger ledere som er fremtidsrettetVi trenger ledere som er fremtidsrettet

Alle virksomheter vil ha disse
H d k l i få d til å l å b j ?Hvordan skal vi få dem til å velge vår bransje?
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NORSK ASFALTFORENINGSNORSK ASFALTFORENINGS 
VISJON: Å ENGASJERE SEG 
I BRANSJENS FREMTID!

Fra visjonsdokumentet 2003:
Dårlig søkning til asfaltfaget
Hvordan kan interessen for faget bedres?
S li j i På i k k til å tSynliggjøring: Påvirkes unge mennesker til å ta 
asfalt fagbrev?
Skape interesse for bransjen
Jobbtilfredsstillelse
Utfordringer: Verdiskapning, ansvar, 
synliggjøring, karrieremuligheter, avlønning

***********************************

Gj ld d t i d ?Gjelder det samme i dag?
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HVA ØNSKER BRANSJEN?

BNL – glad for regjeringens forslag til 
satsing på lærlinger, men hva gjør de?
Hva gjør vi i bedriftene? 
Hva ønsker vi? Egne ansatte?

Arbeidsmiljøloven og overenskomstene 
kan være til hinder for effektive og gode 
arbeidsforhold – hvordan kan vi arbeide for 
enkle men gode vilkår for våre ansatte?enkle, men gode vilkår for våre ansatte?
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ET KRAFTTAK MÅ TIL !

Vi kan kjøpe maskiner og utstyr
Penger finnes i banken
Men hvordan få tak i og beholde de godeMen hvordan få tak i og beholde de gode 
folkene?

Sammen er vi sterke, så hvordan kan vi 
kraftsamle for å gjøre bransjen attraktiv?

18
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