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Pr. 24.04.2013 

 

Vedtekter  

OKIndustri 
 

1. Formål 
 

Opplæringskontoret skal være Østfoldindustriens naturlige valg for fagopplæring med 

høy kvalitet. 

 

Opplæringskontorets formål er å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring innen 

medlemsbedriftenes arbeidsområder i Østfold i samsvar med «Opplæringsloven» og 

Foreningens vedtekter herunder: 

 

 Skaffe tilstrekkelig antall dyktige lærlinger til Opplæringskontorets medlemmer 

 Yte ønsket oppfølging av lærlinger og bedrifter i tråd med Opplæringsloven 

 Tilrettelegge og bistå med gjennomføring av generell kompetanseutvikling i 

medlemsbedriftene innenfor de fagområder som er aktuelle 

 Være koordinator og pådriver i informasjonsarbeidet overfor elever, lærere, rådgivere 

og foreldre 

 Holde kontakt med mediene slik at rekrutteringsgrunnlaget til aktuelle 

programområder blir ivaretatt 

 

Virkeområdet er fagopplæring i kontorets godkjente medlemsbedrifter og lærefag. 

 

2. Medlemmer 
 

Opplæringskontoret organiseres som forening.  

 

Medlemmer i Opplæringskontoret er bedrifter som har virksomhet som naturlig bygger på de 

samme fagområder som er gjeldende for Opplæringskontoret. I vedtektene er disse betegnet 

som medlemsbedrifter. 

 

Opplæringskontorets styre avgjør hvilke type bedrifter som kan være medlemmer av kontoret. 

Medlemsbedrifter skal være godkjent som lærebedrift eller sammen med andre være i stand til 

å gi opplæring innenfor en fastsatt del av læreplanen i ett av fagene Opplæringskontoret er 

godkjent for. 

 

Medlemmene kan ha ulike behov for støtte under opplæringsløpet.  

 

Medlem kategori A: Medlemmer som ønsker oppfølging av lærlingløpet gjennom bistand til 

gjennomføring av lærlingsamtaler og utvidet hjelp til opplæringsplaner.  

 

Medlem i kategori B: Medlemmer som selv tar ansvar for lærlingsamtaler og interne 

opplæringsplaner. 

 

Medlemskapet kan endres etter behov. 

Opplæringskontoret inngår alle lærekontrakter med Fylkeskommunen på vegne av alle 

medlemsbedriftene.  



Vedtekter i OKIndustri                                                                                                                    

2 

3. Årsmøtet 
 

Gjennom årsmøtet utøver medlemsbedriftene den øverste myndighet i Opplæringskontoret. 

Årsmøtet skal avholdes hvert år og innen utgangen av april måned. Innkalling skjer skriftlig 

med minst 14 dagers varsel. 

 

Styret kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer etter de samme kriterier 

som for ordinært årsmøte. 
 

 Årsmøtet skal godkjenne årsmelding, regnskap, budsjettforslag og virksomhetsplan. 

 

 Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og hvor stor andel av tilskuddet som skal 

beholdes av Opplæringskontoret og andre former for finansiering i henhold til pkt. 7. 

 

 Årsmøtet velger leder, styremedlemmer og varamedlemmer.  Ett styremedlem skal 

være fagforeningsrepresentant, og ett medlem skal være lærling i en av 

medlemsbedriftene. Det velges med alminnelig flertall på årsmøtet. 

 

 Styregodtgjørelse bestemmes av årsmøtet. 

 

 Årsmøtet oppnevner revisor. 

 

 Årsmøtet velger også en valgkomité på tre medlemmer. 

 

Endring i vedtektene krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. Forslag til endring av 

vedtekter sendes ut sammen med innkallingen. Det kan også avgis stemme ved fullmakt. 

 

Vedtak om oppløsning av Opplæringskontoret krever ¾ flertall av fremmøtte medlemmer. 

Forslag til oppløsning av Opplæringskontoret skal være sendt ut sammen med innkallingen. 

 

I årsmøtet kan hver bedrift møte med to representanter, fortrinnsvis èn arbeidsgiver- og èn 

arbeidstakerrepresentant. Hver medlemsbedrift har kun én stemme. 

 

 

4. Styret for Opplæringskontoret 

 

Styret består av 7 medlemmer med 4 varamedlemmer. En av varamedlemmene skal være 

fagforeningsrepresentant en skal være lærlingrepresentant og to for medlemsbedriftene. 

Lærlingen skal velges inn mens vedkommende er i sitt første læreår i bedrift og velges for ett 

år. De øvrige styremedlemmer skal normalt ha en funksjonstid på 2 år. Leder velges hvert år. 

Styret oppnevner nestleder. Opplæringskontorets daglige leder har møte-, tale- og forslagsrett 

i styremøter. 

 

Styret skal: 

 

 ansette daglig leder av kontoret og foreta årlig lønnsvurdering 

 

 gi nødvendige fullmakter til ledelsen. 
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 behandle budsjett, regnskap og virksomhetsplan for kontoret. 

 

 utarbeide årsmelding og innkalle til årsmøte. 

 

 utarbeide eller komplettere retningslinjer for den daglige driften av 

Opplæringskontoret dersom vedtektene ikke er tilstrekkelig utfyllende. 

 

 styreleder avholder årlig medarbeidersamtale med daglig leder. 

 

Styret har for øvrig full myndighet i alle saker som ikke er spesielt tillagt årsmøtet. 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt 50 % av styremedlemmene er 

tilstede. Styreleder har dobbeltstemme ved vedtak der stemmetallet er likt. Dette gjelder 

også nestleder i leders fravær. Varamedlemmer til styret har møterett men ikke stemmerett, 

når styret er fulltallig. 

 
 

5.  Medlemsbedriftenes ansvar 
 

Medlemsbedriftene:  

 skal utpeke erfarne og kompetente personer som faglige ledere og instruktører  

 skal tilrettelegge for praktisk opplæring i henhold til læreplanen  

 skal ha arbeidsgiveransvaret og betaler lærlingene lønn, feriepenger, samt holder 

lærlingene trygdet og forsikret i læretiden. Bedriften oppretter arbeidsavtale etter 

AML  

 skal delta i informasjons- og rekrutteringsarbeid i de aktuelle fagområder  

  plikter å underrette Opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres. 

Slik melding må gis straks slikt vedtak er truffet.  

 skal gi opplæringskontoret melding om uregelmessigheter i læreforholdet 

 Som medlem av opplæringskontoret inngås alle lærekontrakter i virksomheten med 

OKIndustri  innenfor opplæringskontorets fagområder.  
 

 

6. Økonomi 
 

Opplæringskontorets inntekter er: 

 

 Medlemskontingent 

 Andel av lærlingtilskuddet for hver lærling  

 Inntekter fra kurs og andre utviklingsaktiviteter 

 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent. 

 

Årsmøtet fastsetter andel av lærlingtilskudd som skal beholdes av Opplæringskontoret.  

Alle lærlingtilskudd formidles direkte til Opplæringskontoret. Bedriftens andel utbetales 

medlemsbedriften (en gang i året så snart som praktisk mulig etter årsmøtet.) 

Refusjonsandelen av lærlingtilskuddet kan være ulik avhengig av medlemmenes behov for 

utvidet bistand. 

 

Inntil årsmøtet vedtar endringer er refusjonssatsen for medlemmene slik: 
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 Medlemmer i kategori A: 70% til bedrift og 30% til opplæringskontoret. 

 Medlemmer i kategori B: 78% til bedrift og 22% til opplæringskontoret. 

 For lærlinger som trenger særskilt oppfølging kan det avtales en egen refusjonsording 

med den enkelte bedrift uavhengig om de er i medlemmer i kategori A eller B.  
 

 

Årsmøtet kan også bestemme andre former for finansiering av opplæringskontorets drift. 

Dersom tilskuddsatsene endres eller opphører, eller andre forhold fører til underskudd i 

driften, plikter medlemsbedriftene å dekke underskuddet etter hvor lenge den enkelte 

lærling har vært i bedriften. 
 

 

7. Oppløsning og utmelding 
 

Dersom en medlemsbedrift ønsker å avvikle sitt medlemskap i Opplæringskontoret, er 

oppsigelsestiden 6 måneder. Ansvaret for de inngåtte lærekontraktene kan oppfylles av den 

utmeldte bedriften alene, eller overføres til andre medlemsbedrifter i samråd med 

Opplæringskontoret og Fylkeskommunen.  

 

Årsmøte bestemmer fordeling av egenkapital ved oppløsing. 

 

 

 

 

Sarpsborg den 24.april 2013 
 


