
Rekruttering til
Gjenvinningsfaget

OKAB Møre og Romsdal



Angrepspunkt for OKAB Møre og Romsdal
• Hvilke behov har bransjen?
• Hvilke tilbud har bransjen?
• Informasjon ut til skoler
• Informasjon ut til bedrifter
• Kan man øke formalkompetanse innad i bedrift?
• Jobbe lokalt samtidig som nasjonalt.



Hvilke behov har bransjen?
Har sendt ut en medlemsundersøkelse gjennom Avfallsforum Møre og Romsdal. Fått flere tilbakemeldinger 
der, men venter på flere. Bransjen trenger som de fleste andre bransjer tilgang på kompetente fagfolk. Dette 
blir og kommunisert gjennom daglig kontakt med medlemsbedriftene i OKAB.  

Hvilke tilbud har bransjen?
Mange firma opplyser at de er, eller har vært godkjente lærebedrifter. Det finnes flere bedrifter som 
har ledige læreplasser. 



Informasjon ut til skolene våre.
OKAB Møre og Romsdal har i forkant av medlemsundersøkelsen til Avfallsforum vært i kontakt med en 
videregående skole for å se på mulighetene for å komme inn der og informere om de ulike mulighetene og 
vegen til fagbrev i gjenvinningsfaget. Vi venter på tilbakemelding. Dette er noe vi har lyst å få til flere plasser, 
men vi vil se på opplegg og dialog med denne skolen først.  

Informasjon ut til bedriftene.
Vi har gjennom medlemskap i Avfallsforum Møre og Romsdal begynt å knytte mer kontakt med bedriftene der. 
Viktig for OKAB og kunne komme ut til dere med informasjon om de ulike læreløp og mulighetene for å ta 
fagbrev og kompetansebevis.  



Kan man øke formalkompetanse innad i bedrift?
OKAB Møre og Romsdal jobber mye med kompetanseheving innad i egen bedrift i mange andre fag. Dette 
burde og være ett satsingsområde for flere bedrifter i gjenvinningsfaget. Muligens kan man skrive 
lærekontrakter med ansatte som allerede er ansatte. Hvis ikke kan praksiskandidatordningen benyttes. 
Ansatte med fagbrev i andre fag kan og ta fagbrev i gjenvinningsfaget.  

Jobbe lokalt samtidig som nasjonalt.
Mulighetene og eventuelle begrensninger er nok lik over hele landet. OKAB har 11 
kontorer fordelt utover landet. Her vil det fortsatt være dialog og erfaringsutveksling på 
tvers av disse. 



Film
Møre Miljøsanering vEspen Høidal
Planleggingsmøter
Gjennomføring av filming
Redigering og endelig resultat
Budsjett innenfor rammer

https://www.youtube.com/watch?v=UQNI9GTxdcg
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