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ÅRSMELDING FOR 2018

Opplæringskontoret Innlandet
Opplæringskontoret Innlandet (OKINN) er et samarbeidsorgan mellom
kommuner og bedrifter som driver opplæring av lærlinger og lærekandidater. Kontoret hadde
i 2018, 23 medlemmer.

OKINN ledes av et styre valgt av medlemmene. Årsmøte er kontorets øverste myndighet.
Marit Liberg er ansatt som daglig leder av kontoret, og det er i tillegg en fast ansatt fagkonsulent og to  
fagkonsulenter som er frikjøpt fra medlemsbedrifter. Den fast ansatte konsulenten har hatt foreldrepermisjon 
fra april tom desember. I denne perioden har det vært ansatt to vikarer i tilsammen 150% stilling.

Opplæringskontoret Innlandet leier kontorer på Fylkeshuset i Hamar.

OKINN tilbyr en rekke tjenester, herunder rekruttering av lærlinger og lærebedrifter, og formidling av søkere 
til læreplasser. Videre administrerer OKINN lærlingeordningen for sine medlemmer og følger opp lærlingene 
og medlemsbedriftene i hele læretiden. Kontoret søker om tilgjengelige tilskudd til fagopplæring på vegne av 
sine medlemmer.

I oppfølgingsarbeidet besøker OKINN lærestedene, gir veiledning og bidrar til å løse eventuelle problemer. 
OKINN sikrer at opplæringen er i henhold til offentlige læreplaner, og gjeldende lover og regler. Kontoret 
har utviklet et eget kvalitetssystem som bl.a. inneholder elektroniske og manuelle arbeidshefter og standard 
skjemaer. 

Kontoret har også tilbud om samlinger, kurs og faglige nettverk for lærlinger, lærekandidater, faglige ledere, 
veiledere og tilsynspersoner.

OKINN er høringsinstans ved endringer i skolestruktur og læreplaner, og representerer medlemmene på en 
rekke møter og konferanser lokalt og nasjonalt.

Inntak av lærlinger og resultater
OKINN hadde i løpet av driftsåret 2018 opplæringsansvar for 191 lærlinger og 13 lærekandidater, 
herav 151 med ungdomsrett. Lærlingene var fordelt på 13 fag; aktivitørfaget, anleggsmaskinførerfaget,  
dataelektronikerfaget, bakerfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, byggdrifterfaget, feierfaget, 
helsearbeiderfaget, hestefaget, IKT-servicefag, institusjonskokkfaget, kontor- og administrasjonsfaget  
og renholdsoperatørfaget.

11 kontrakter ble hevet i fjor. De fleste pga flytting, tilbud om annen læreplass, feilvalg eller andre personlige 
årsaker. En valgte å avslutte pga for svake norskkunnskaper, og en sluttet uten å avlegge prøve.
Ved utløpet av året hadde Opplæringskontoret 139 løpende kontrakter hvorav 9 opplæringskontrakter med 
lærekandidater.

Oversikt over løpende kontrakter fordelt på fag

I 2018 hadde kontoret en liten økning i løpende lærekontrakter

Det ble registrert 71 intensjonsavtaler for inntak av nye lærlinger. Resultatet ble 
69 nye kontrakter, hvorav 66 lærekontrakter og 3 opplæringskontrakter  fordelt på 10 fag.

I de tilfellene intensjonsavtalene ikke førte til kontrakt, skyldtes det som hovedregel mangel på kvalifiserte 
søkere enten til det aktuelle  faget eller til en aktuell lærebedrift. Søkerne er ofte lite villige til å flytte for å 
få læreplass. I 2018 gjaldt dette Byggdrifterfaget (1),barne- og ungdomsarbeiderfaget (2),  
dataelektronikerfaget (2), institusjonskokkfaget (1) og renholdsoperatørfaget (2)
I bakerfaget, dataelektronikerfaget (1), helsearbeiderfaget og hestefaget ble det tatt inn 1 lærling utover 
intensjonsavtalene i hvert fag. Det ble tatt inn en ekstra dataelektronikerlærling og 2 plasser i dette faget 
ble erstattet med  lærlinger i IKT-servicefag.  
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Oversikt over intensjonsavtaler og inngåtte avtaler fordelt på fag Oversikt over resultater - andel beståtte fagprøver i 2018

OKINN kan vise til gode resultater. Av 54 avlagte fagprøver I 2018 har 37 oppnådd karakteren bestått, 15  har 
fått karakteren meget godt bestått og 2 har ikke bestått prøven ved første gangs forsøk

Lærlingene i dataelektronikerfaget er de som har oppnådd best resultater i 2018. 62% av alle som gikk opp til 
fagprøve fikk resultatet Bestått Meget Godt

Det er inngått flest nye lærekontrakter innen helsearbeiderfag i 2018
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Lærlingeundersøkelsen 2018 
For OKINN er det viktig å ha fornøyde lærlinger, og et godt samarbeid med lærebedriftene. 
Lærlingeundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen er tiltak Utdanningsdirektoratet har iverksatt for å 
bedre kvaliteten i norsk fagopplæring. Det er fylkene som er ansvarlig for gjennomføringen. Dessverre valgte 
Hedmark Fylkeskommune å ikke gjennomføre Lærebedriftsundersøkelsen i år, noe vi synes er beklagelig da 
den gir opplæringskontoret nyttig informasjon om hva medlemsbedriftene mener om driften av kontoret. 
Vi får imidlertid mange gode tilbakemeldinger i løpet av året slik at vi har grunn til å tro at de stort sett er 
fornøyd med de tjenestene de mottar.

Alle lærlinger som har hatt kontrakt i mer enn 11 mnd. får invitasjon til å delta i Lærlingeundersøkelsen. Det 
er frivillig å svare. 
Lærlingeundersøkelsen for 2018 viser at lærlingene som formidles og følges opp av OKINN, er fornøyde. 
Hele 87% prosent av OKINN sine lærlinger (67 av 77) deltok i undersøkelsen. Dette er en betraktelig økning 
fra i fjor, og langt over gjennomsnittet for Hedmark, der gjennomsnittlig svarprosent var 66%, og landet for 
øvrig der svarprosenten var 60%. Det faktum at så mange av våre lærlinger har svart, gjør undersøkelsen til et 
verdifullt styringsdokument for opplæringskontoret.

Resultatene viser at lærlingene i OKINNs medlemsbedrifter trives godt på arbeidsplassen, med kollegaene og 
arbeidsoppgavene sine. De får god veiledning og støtte fra instruktører/veiledere og dyktige kolleger som gir 
dem tilbakemeldinger slik at de kan bli bedre. De scorer høyt på motivasjon.

Områder som kan forbedres er oppfølging av intern plan, dokumentasjon og skriftlige tilbakemeldinger til 
lærlingene. Dette har vi grunn til å tro vil forbedre seg neste år da vi har gjennomført samlinger for faglige 
ledere/instruktører med underveisvurdering som tema og lærlinger i alle fag har nå tatt i bruk elektroniske 
opplæringsbøker. Bedriftene kan fortsatt bli bedre på opplæring i HMS.

Viktige hendelser i 2018
På Årsmøte i juni 2018 vedtok medlemmene å endre kontorets navn til Opplæringskontoret Innlandet,  
forkortet til OKINN. Ambisjoenen er å utvide kontorets geografiske virkeområde, og tilby Oppland  
Fylkeskommune og kommunene i Oppland, medlemskap i kontoret når regionreformen trår i kraft,  
og Hedmark og Oppland fylker blir til Innlandet fylke den 01.01 2020. 
 
Våren 2018 lanserte Worldskills Norway på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet “Yrkesfagenes År 2018”. 
OKINN har gjennom profilering av kampanjen på sine trykksaker og i forbindelse med ulike arrangementer 
i løpet av året, forsøkt å bidra til økt oppmerksomhet om yrkesfagene i vårt område.

Kontoret har i mange år vært medarrangør  av fylkesmesterskapet for lærlinger i barne- og  
ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget sammen med Hedmark Fylkeskommune, 
Ringsaker kommune, Fagforbundet og DELTA. Mesterskapet ble arrangert på Prøysenhuset i Ringsaker den 
I8. april i år med 12 deltagende lag. Lag i fra vår medlemsbedrift, Elverum kommune, vant konkurransene 
i begge fag, og representerte Hedmark Fylke i Yrkes NM på Lillestrøm i oktober 2018. Dessverre nådde de 
ikke til topps i konkurransen, men representerte Hedmark og lærebedriften sin på en god måte. 

Hanne Sætre Hagelund representerte Hedmark i helsearbeiderfaget under Yrkes-NM på Lillestrøm

Dessverre er det også i år noen få som har opplevd mobbing og/eller uønsket seksuell oppmerksomhet på  
arbeidsplassen. Fordi antallet er så lavt fremkommer det ikke opplysninger om hvem som utsatte dem for 
dette, hvor ofte det har forekommet eller om de har varslet noen om det. Vi har nulltoleranse for slike  
hendelser i våre lærebedrifter og oppfordrer lærlingene til å varsle dersom de eller andre utsettes for slik  
adferd. Opplæringskontoret har også et godt samarbeid med elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark 
som inviteres til alle våre lærlingesamlinger, og er tilgjengelig for samtaler. 

Det har vært en fin utvikling i resultater på fagprøver
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Utfordringer og muligheter
Vi står foran et år med høy aktivitet og mange spennende utfordringer

Med ca. 139 løpende lærekontrakter ved inngangen til 2019 og 81 intensjonsavtaler for 
inntak av nye lærlinger i løpet av året, står vi foran et år med et høyt antall lærlinger og mange  
arbeidsoppgaver å ivareta. 
En av våre erfarne medarbeidere med ansvar for oppfølging av et stort antall lærlinger, 
er i permisjon ut april måned, men vi har dyktige og motiverte vikarer som ivaretar arbeidet.
 
I mai vedtok Stortinget å innføre ordningen “Fagbrev på jobb” som ordinært tilbud for å dekke fremtidig  
behov for fagarbeidere. En spennende ny mulighet for ansatte i våre medlemsbedrifter som ønsker å  
formalisere sine kunnskaper og ferdigheter. 
Tilbudet er nytt og behovet for informasjon er stort. Positive tiltak som krever ressurser til tilrettelegging av 
opplæring, og oppfølging fra opplæringskontoret.

Ny nasjonal struktur for videregående opplæring med innføring av nye læreplaner på VG1 
fra høsten 2020, krever gjennomgang og oppdatering eller utarbeidelse av helt nye arbeidshefter
i alle fag som må være klare til reformen iverksettes for VG3 /opplæring i bedrift høsten 2022.

Det arbeides med en gradvis overgang til elektronisk kommunikasjon, og tilpassing av rutiner til 
ny personvernlovgivning.

Den 19. og 20 september arrangerte OKINN oppstartsamlinger for årets nye  lærlinger og lærekandidater 
og deres faglige ledere og instruktører. Også i år ble påmeldingen så stor at vi valgt å arrangere to samlinger. 
Tilsammen deltok ca. 130 personer på oppstartsamlingene. 
For første gang fikk lærlinger/lærekandidater og faglige ledere/instruktører i alle fag, tilgang til elektroniske 
arbeidshefter, og opplæring i bruk av det web-baserte dokumentasjonssystemet Kompetanseboka.no.  
Ordningen har blitt godt mottatt og vi tror at dette på sikt, vil gi bedre oversikt og kontroll over opplæringen.

I slutten av oktober arrangerte kontoret sin årlige samling for 2-års lærlingene, faglige ledere og veiledere på 
Terningen Arena. Som vanlig var det fagprøven og veien videre som sto i fokus.
På denne samlingen var det 117 deltagere.

OKINN har deltatt i nettverket for helse- og oppvekstfagene som Hedmark Fylkeskommune har etablert i 
forbindelse med Samfunnskontrakten mellom staten og partene i arbeidslivet. 
Nettverket  har i oppdrag å diskutere og foreslå tiltak som kan bidra til at alle kvalifiserte søkere får læreplass. 

Høsten 2018 fikk vi besøk av 22 lærlinger og 3 faglige ledere i fra  Bærum kommune. 
Gruppa besto av lærlinger i barne-og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og IKT-servicefag.  
Vi hadde lagt opp et innholdsrikt program med både faglig og sosialt innhold, der gjestene i løpet av to dager 
fikk besøke Hedmark Fylkeskommune, en barnehage, en grunnskole, en videregående skole, og to sykehjem i 
Hamarregionen samt Norsk Tipping og Hedmark IKT. 

I begynnelsen av november var OKINN vertskap for Regionkonferansen til NOOS, Nettverk for fag-           
Opplæring i Offentlig Sektor. Viktige temaer på konferansen var GDPR (ny personvernlovgivning) for 
opplæringskontorer, ny struktur/nye læreplaner i videregående opplæring, tilbud om fagbrev på jobben og 
presentasjon av forsøk med prøvestasjon i helsearbeiderfaget i Oslo.

I sommer gikk vår mangeårige fagkonsulent i helsearbeiderfaget av med pensjon og ny fagkonsulent ble 
engasjert i 50% stilling til å følge opp lærlinger i helsearbeiderfaget og institusjonskokkfaget. En annen av 
våre fagkonsulenter har foreldrepermisjon og to av våre tidligere lærlinger i kontor-og administrasjonsfaget 
og dataelektronikerfaget er midlertidig ansatt for å ivareta hennes oppgaver. De nye konsulentene er kurset i 
administrasjonsprogrammet  SAFIR-web og Kompetanseboka.no som våre lærlinger benytter for å  
dokumentere opplæringen. 
I tillegg har opplæringskontoret arrangert tre dag-samlinger for fagkonsulentene. De har også fått delta på 
regionkonferansen for NOOS og Utdanningsdirektoratets konferanse; “Arena for kvalitet I fagopplæringen” 
som ble arrangert på Hamar 28. og 29.nov. 2018.

Kontoret har også i år tilbudt sine medlemmer fellesannonsering av ledige læreplasser i de største  
lokalavisene. 

Opplæringskontoret har på vegne av sine medlemsbedrifter, søkt og mottatt tilskudd til ekstra  
veiledningsressurs fra Utdanningsdirektoratet for 6 lærlinger/lærekandidater  med særskilte behov i 2018. 

I samarbeid med Hedmark Fylkeskommune ble det i mars og april i år arrangert samlinger for 
faglige ledere og instruktører i opplæringskontorets medlemsbedrifter.
Tema var underveisvurdering, sluttvurdering (fagprøve/kompetanseprøve) og relasjonsbygging mellom 
faglig leder/instruktør og lærling.
Høgskolen i Hedmark presenterte sitt nyutviklede nettkurs i vurdering, og medlemmer fra prøvenemndene 
deltok i gruppearbeid om sluttvurdering sammen med deltagerne fra sine fag.
Hovedambassadør for Yrkesfagenes År 2018, og Mesternes Mester deltager, Marco Elsafadi,
bidro med foredraget; “Samspill, ansvar og sunt selvsnakk” om betydningen gode relasjoner har for læring. 
Tilsammen var det ca 90 deltagere de to dagene.

Bilde fra oppstartssamlingen for nye lærlinger
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Styret for kontoret har I 2018 bestått av:

Randi Sletnes    styreleder (1år)  Hedmark Fylkeskommune  til 2019
Eldri Svisdal   personlig vara   Elverum videregående skole  til 2019

Trond Stenhaug  nestleder (1år)   Eidskog kommune   til 2020
Geir Kristian Øvrevik  personlig vara   Trysil kommune   til 2020

Lasse Bolstad   medlem   Trysil kommune   til 2019
Heidi Mellum   personlig vara   Elverum kommune   til 2020

Trine J. Hansen  medlem   Nord-Odal kommune   til 2019
Randi Standerholen  personlig vara   Nord-Odal kommune   til 2019

Susanne Sandsengen Darell medlem   Åmot kommune   til 2020
Liv Wang Pedersen  personlig vara   Grue kommune   til 2019

Det er avholdt  2 styremøter og behandlet 18 saker i 2018.

Administrasjon 

OKINN har i 2018 leid kontorer på Fylkeshuset i Hamar, Parkgata 64, 2317 Hamar

I 2018 hadde OKINN følgende bemanning:

Daglig leder:
Marit Liberg  100%stilling

Styret og administrasjonen i OKINN

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Kontoret har tilfredsstillende egenkapital og 
likviditet. Inntektsgrunnlaget er avhengig av antall lære- og opplæringskontrakter som blir inngått. Innta-
ket styres av medlemmenes egne beslutninger. I 2018 ble det inngått 69 kontrakter. Dette er 15 færre enn 
foregående år. 

Kontantbeholdningen per 31. desember 2018 var kr.1.658.240 mot kr. 1.191.274 i 2017.

Resultatet ved årets slutt viser et overskudd på kr. 180 325 mot et underskudd på kr -274 494 
året før. 
Styret anbefaler at årets overskudd tilføres egenkapitalen.
Kontoret har en opptjent egenkapital på kr. 1.775 493 mot kr.1.595.168 året før.
Totalkapitalen ved utgangen av året utgjør kr. 5.507.990 mot kr. 5.220.289 I 2017.

Økonomi

Fagkonsulenter:
Ann Kristin Farstad 100%stilling permisjon april tom desember
Gaute Uthushagen   20%stilling   vikariat mars – juni
Gaute Uthushagen 100% stilling  vikariat juli tom desember
Simen Bekkevold    50% stilling  vikariat juni tom desember
Gunn- Brith Rinden    40%stilling  tom juli
Ingunn Roskifte    50% stilling  august tom desember
Vivi-Ann Strand    30%stilling  tom juli 
Vivi Ann Strand     40% stilling  fom august tom desember

Foreningen legger vekt på at det skal være likestilling i forhold til kjønn, etnisitet og funksjonsevne, men lyser 
ikke ut stillinger på ordinær måte, og har derfor ikke mulighet til å sikre en bred rekruttering.
Ann Kristin Farstad er ansatt i fast stilling. De øvrige deltidsstillingene har sine  
hovedoppgaver knyttet til spesifikke fag. Tjenesten kjøpes fra medlemskommuner med unntak av vikarene 
som er midlertidig ansatt i kontoret. 

Foretaket anses ikke å påvirke det ytre miljøet.

Den største utfordringen vi står overfor er imidlertid Innlandet Fylkeskommunes valg av modell 
for opplæring av egne lærlinger. I forbindelse med sammenslåing av Hedmark og Oppland til Innlandet 
Fylkeskommune f.o.m. 01.01.2020, vil det også bli tatt en beslutning om den nye fylkeskommunen skal delta i 
opplæringssamarbeidet med kommunene og andre lærebedrifter gjennom Opplæringskontoret Innlandet.  

Hedmark Fylkeskommune er i dag den største medlemsbedriften i OKINN, med ca.en tredel av kontorets 
løpende lærekontrakter/opplærings-kontrakter. Det vil således få store konsekvenser for kontorets drift  
dersom fylkeskommunen trekker seg ut av samarbeidet. Det vil bli utfordrende å opprettholde et kvalitativt 
godt faglig tilbud innen så mange fagområder i et mindre kontor. Mulighetene til å engasjere fagkonsulenter 
i ulike fag vil være begrenset. For å kunne opprettholde og videreutvikle tilbudet til våre medlemmer vil vi 
være avhengig av rask rekruttering av nye medlemmer dersom Fylkeskommunen melder seg ut.  

Hvis den nye fylkeskommunen velger å fortsette medlemskapet i OKINN åpner det for muligheten til å bygge 
et stort og solid opplæringskontor med allsidig kompetanse og et bredt faglig tilbud til medlemmene. 

Randi Sletnes
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BALANSEN

Balanse Note 2018 2017

EIENDELER

Anleggsmidler Note 3 -                              -                   

Finansielle driftsmidler
Investering i aksjer -                              
Sum finansielle anleggsmidler -                              

Sum anleggsmidler -                              -                   

Omløpsmider
Kundefordringer -                              -                   
Andre fordringer (1530) 3 849 750                    4 029 015        
Sum fordringer 3 849 750                    4 029 015        

Bankinnskudd, kontanter og lignende (1920) Note 6 1 658 240                    1 191 274        

Sum omløpsmidler 5 507 990                    5 220 289        

SUM EIENDELER 5 507 990                    5 220 289        

 
EGENKAPITAL OG GJELD  

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 
Overkursfond
Vedtatt ikke registrert nedsettelse -                              -                   
Sum innskutt egenkapital -                              -                   

Annen egenkapital 2 132 605                    1 595 168        

Sum opptjent egenkapital 2 132 605                    1 595 168        

Sum egenkapital 2 132 605                    1 595 168        

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser -8 814                         -                   
Sum langsiktig gjeld -8 814                         -                   

Kortsiktig gjeld
Skyldig tilskudd medlemsbedrifter -                              -                   
Leverandørgjeld (2400) 3 250 165                    3 534 393        
Annen kortsiktig gjeld (2600,2770,2990) 134 034                       90 729             
Sum kortsiktig gjeld 3 384 199                    3 625 122        

Sum gjeld   3 375 385                    3 625 122        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 507 990                    5 220 289        

-                              
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Opplæringskontoret

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Det er utarbeidet resultatregnskap, 
balanse og noter etter RL § 3-2.
Regnskapet er utarbeidet etter god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:
Eiendeler bestemmes til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler. 
Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å 
ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres dersom årsaken til verdifallet ikke lenger er tilstede. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer 
Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatter
Opplæringskontoret er ikke skattepliktig.

Note 2 – Ansatte, lønnskostnader 
Lønn til daglig leder dekkes av Hedmark Fylkeskommune. Opplæringskontoret har utgifter knyttet til 
honorar, diett og bilgodtgjørelse som kommer frem i resultatregnskapet samt lønnskostnader for 1 ansatt og 
2 vikarer. Den fast ansatte har hatt fødselspermisjon i 2018 derfor har det vært ansatt 2 vikarer. Selskapet har 
lite sykefravær.
 

Lønnskostnader består av følgende poster: 2018 2017

Lønninger 802 343 511 250
Arbeidsgiveravgift 75 752 74 692
Pensjonskostnader 13 246 21 265
Andre lønnskostnader  1 648 1 517
Refusjon fødselspermisjon -277 443 0

Sum lønnskostnader 615 546 608 724

Andre lønnskostnader 2018 gjelder prosjektet «Fylkesmesterskap» kr 1 648.

Ytelser til daglig leder 2018

Lønn, daglig leder 617 387
Premie til pensjonsordning, daglig leder                                                12 218
Annen godtgjørelse, daglig leder                                                4 392

Hedmark Fylkeskommune dekker regnskapstjenesten for Opplæringskontoret.

Det er kostnadsført honorar til revisor med kr. 14 625
Beløp er inklusiv merverdiavgift.

Note 3 – Varige driftsmidler
Ingen nye investeringer i 2018.

Note 4 – Driftsinntekter

Driftsinntekter består av følgende poster: 2018
2017

Basistilskudd 7 754 286
6 760 710

Tilskudd for særskilte behov 396 791
743 472

Serviceavgift BAS 1 604 760
1 239 134

Serviceavgift særskilte behov 39 679
122 889

Prosjektinntekter «Fylkesmesterskap» 31 610
0

Sum driftsinntekter 9 827 126 8 866 205
 
Mottatte tilskudd utbetales til medlemsbedriftene. Dette kostnadsføres i regnskapet på konto «6250 
Overføring av lærlingtilskudd».
Reell inntekt er dermed serviceavgiften på totalt kr. 1 644 439.

Opplæringskontoret står sammen med Fagforbundet, DELTA, kommuner og fylkeskommunen som arrangør 
annet hvert år av fylkesmesterskapet for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. 
Det blir søkt om tilskudd og sponsormidler til arrangementene. Inntekter og kostnader er i 2018 tatt inn 
i regnskapet til Opplæringskontoret på et eget prosjekt kalt «Fylkesmesterskap». For 2018 har det blitt 
regnskapsført inntekter kr 31 610 og kostnader kr 1 648 på prosjektet. 
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Note 5 – Annen driftskostnad

Driftskostnader består av: 2018 2017
Overføring av lærlingetilskudd 8 151 077 7 643 581
Husleie 72 212 70 201
Programvare og serviceavgifter 50 303 33 952
Kjøp av opplæringstjenester 539 440 491 452
Regnskapstjenester/revisjon 14 625 13 586
Møteutg./lærlingesamlinger 54 131 60 389
Bilgodtgjørelser, reise og 
diettkostnader 45 352 61 337
Markedsføring 63 422 66 422
Andre kostnader 82 824      124 876      

Sum andre kostnader 9 073 386 8 565 796

Note 6 – Bundne bankinnskudd

Innestående til sikkerhet for skattetrekk utgjør kr 
40 000.

Randi Sletnes
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5.5 Opplæringskontorets konti disponeres av daglig leder.
5.5 Signaturretten i opplæringskontoret tilligger styreleder og daglig leder sammen.   

§ 6 ÅRSMØTET
6.1 Innen utgangen av april måned hvert år, skal det avholdes årsmøte.  
  Årsmøtet er opplæringskontorets øverste myndighet.  
  Hvert medlem representerer en stemme på årsmøtet. 
6.2 Årsmøtet innkalles med fjorten (14) dagers skriftlig varsel, ledsaget av beretning  
   og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår. Innkomne  
  saker sendes medlemmene syv (7) dager før årsmøtet. 
6.3 Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det  
  foregående år, og styrets forslag til budsjett for det kommende år. 
6.4 Årsmøtet skal foreta valg av styre som består av fem (5) medlemmer, samt fem (5)   
          personlige varamedlemmer i rekkefølge.  
  Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen 
6.5 Årsmøtet velger leder og nestleder ved særskilt valg. Leder og nestleder velges for ett 
           (1) år. 
6.6  Årsmøtet oppnevner valgkomite på tre (3) medlemmer. 
6.7 På årsmøtet skal opplæringskontorets daglige leder møte. Styret har møte- og      
        forslagsrett. Yrkesopplæringsnemnda/fylkeskommunen kan delta som observatør.
6.8  Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Varslingsfrist er den samme som for ordinært årsmøte.
6.9 Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. Dette gjelder ikke §§ 11 og 12

§ 7 STYRET
7.1  Opplæringskontorets styre består av 5 medlemmer inkludert leder og nestleder med  

5 personlige varamedlemmer som alle velges av årsmøtet.
7.2  Styret velges blant medlemmene. Yrkesopplæringsnemnda/Fylkeskommunen har møte 
   og talerett i styret. 
7.3 Styret er ansvarlig for opplæringskontorets drift, og for å iverksette årsmøtets vedtak. 
  Styret engasjerer revisor.  
7.4 Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøtet, og ikke delegert ved  
  fullmakt til opplæringskontorets daglige leder.
7.5 Fylkeskommunen tilsetter daglig leder etter råd fra styret. 
  Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse og gir nødvendige fullmakter til daglig leder. 
7.6  Daglig leder deltar på styremøtene og er sekretær uten stemmerett. 
7.7 Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) av styremedlemmene inklusive leder eller 
  nestleder er til stede.
7.8 Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved lik stemmegivning gjelder leders 

dobbeltstemme. 

§ 8 OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER / PLIKTER
8.1 Opplæringskontorets oppgave er å være et serviceorgan for medlemmene. 
  Dette omfatter blant annet:
8.2 Sørge for at det opprettes lærekontrakt /opplæringskontrakt med lærlingen / lærekandidaten og sende 

kontrakten til fylkeskommunen for godkjenning.
8.3  Påse at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med den aktuelle læreplanen 

og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler. 
Opplæringskontoret kan omplassere lærlinger til andre medlemsbedrifter dersom den 
medlemsbedriften som i utgangspunktet har ansatt lærlingen, ikke kan gi den opplæringa som 
læreplanen krever, eller andre forhold tilsier at lærlingen bør flyttes.

8.4  Følge opp lærling, lærekandidat og lærebedrift i hele læretida. Gi råd og veiledning, og 
bidra til å løse eventuelle konflikter. 

Vedtektene er utarbeidet med hjemmel i forskrift om godkjenning av opplæringskontor og om tilskudd til 
opplæringskontor og lærebedrifter, fastsatt av Kirke – utdannings – og forsknings-departementet 5. januar 
1996, retningslinjer for registrering i Brønnøysundregistrene, og opplæringslova med forskrift. 
Vedtatt første gang på stiftelsesmøte 18.des. 1997      
Sist revidert: 06.06.18

§ 1 NAVN
1.1 Foreningens navn er: Opplæringskontoret Innlandet 
            Forkortet til OKINN
1.2 Forretningsadressen er: Parkgt.64, 2325 Hamar 

§ 2 FORMÅL
1.1         Kontorets formål er å: 

      -   informere om fagene og fagopplæringsordningen, og rekruttere 
          nye lærlinger, lærekandidater, og lærebedrifter.  
  -  samarbeide med fylkeskommunen om formidling av lærlinger og   
          lærekandidater  
  -  på vegne av medlemmene være kontraktspart med lærlingene/ lære-  
          kandidatene og administrere opplæringen av dem

                koordinere og være behjelpelig med å legge til rette og kvalitetssikre  
                medlemmenes opplæringsvirksomhet

-  gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling  
    av læreplaner 
-  arrangere kurs/ samlinger for lærlinger og fagansvarlige 

§ 3 JURIDISK PERSON 
        Opplæringskontoret er organisert som en forening. Foreningen er selveiende 
  og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 
 
§ 4 MEDLEMSKAP
4.1 Virksomheter som kan godkjennes av fylkeskommunen til å forestå hele eller 
  deler av opplæringen av lærlinger eller lærekandidater, og som tilslutter seg disse  
  vedtekter kan bli medlem i opplæringskontoret. Søknad om medlemskap sendes  
  skriftlig. Søknaden avgjøres av styret. Medlemskapets gyldighet registreres ved  
  signert samarbeidsavtale. 
4.2 Utmelding kan skje, men ansvaret i forbindelse med inngåtte lærekontrakter må 
 oppfylles. Utmelding må skje skriftlig, og vil gjelde først etter at forpliktelsene 
  overfor lærlingene er oppfylt.

§ 5 ØKONOMI 
5.1 Kontorets virksomhet finansieres ved offentlige tilskudd som ytes til 

lærebedrifter- og/eller en serviceavgift per lærling som fastsettes av årsmøtet.
5.2 Alle tilskudd utbetales til opplæringskontoret, som igjen fordeler disse til deltakende medlemmer. 

Den delen av tilskuddet som fordeles til medlemmene fastsettes hvert år av årsmøtet.

5.3 Regnskapet revideres av registrert revisor.           
5.4    Årsmøtet bestemmer hvordan overskudd skal disponeres.

VEDTEKTER 
OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET (OKINN)
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§ 11 ENDRING AV VEDTEKTER
11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmeberettigede på årsmøtet.
 
§ 12 OPPLØSNING
12.1 Beslutning om oppløsning kan treffes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte når et flertall på 2/3  
 av medlemmene vedtar dette.  
 I tilfelle oppløsning fatter årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens midler i    
 overensstemmelse med foreningens formål.

 
 
 

8.5  Melde avbrudd i læretid som er av en slik varighet at de har konsekvenser for lærlingens 
opplæringsløp, til fylkeskommunen.

8.6  Arrangere kurs og samlinger for lærlinger, lærekandidater, faglige ledere og instruktører.
8.7  Opplæringskontoret har plikt til å påse at lærlingen får vurdering iht. forskrift til 
  opplæringslova §3.1. Lærlingens rett til vurdering omfatter underveisvurdering,  
  sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringa. 
   Opplæringskontoret melder lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve/  
  kompetanseprøve ved læretidens utløp.
8.8  Bidra til å effektivisere og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet.
8.9  Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser.
8.10  I samarbeid med medlemsbedriftene og fylkeskommunen, informere om lærlingordningen, rekruttere 

og formidle lærlinger og lærekandidater til 
medlemsbedriftene. 

8.11 Søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter, og nye fag i eksisterende  
medlemsbedrifter.

8.12  Utbetale tilskudd til medlemsbedriftene iht. vedtak i årsmøtet.
8.13 Dokumentere overfor fylkeskommunen at medlemmene samlet tilfredsstiller krava i 

opplæringslovens § 4.3, og melde endringer i læreforhold og medlemsmasse til fylkeskommunen.
8.14 Holde god kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen, å 

ivareta årlig rapportering om opplæring av lærlinger og lærekandidater.
8.15 Gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner. 

§ 9 MEDLEMSBEDRIFTENES OPPGAVER / PLIKTER
9.1 Inngå samarbeidsavtale og rette seg etter opplæringskontorets vedtekter og bestemmelser.
9.2 Stille læreplasser til disposisjon for personer under utdanning, og ta i mot lærlinger fra andre 

medlemsbedrifter ved behov.
9.3  Være arbeidsgiver for lærlingene og lærekandidatene.
9.4 Betale lærlingen/lærekandidaten lønn iht. gjeldende tariff. 
9.5 Tilrettelegge produksjon og opplæring slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå   
  målene i den fastsatte læreplanen. 
9.6  Påse at opplæring skjer iht. læreplanen og gjeldende lover og forskrifter. 
9.7  Stille til rådighet en faglig kvalifisert person (faglig leder) som har ansvaret for  
  opplæringa, og en eller flere instruktører som skal forestå opplæringa.   
9.8  En eller flere representanter for arbeidstakerne skal sammen med faglig leder jevnlig  
  føre tilsyn med at lærebedriften følger pliktene etter opplæringsloven med forskrift. 
9.9  Utvikle en intern plan for opplæringen som sikrer at lærlingen og lærekandidaten får  
  opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen. 
9.10 Gjennomføre halvårlige vurderinger av lærlinger og lærekandidater 
9.11  Skape et godt arbeids- og læringsmiljø.  
9.12  Følge opp Opplæringskontorets kvalitetssystemer. 
9.13  Melde fra til opplæringskontoret om sykdom, permisjoner, fravær etc. som har en slikvarighet at det  
 har konsekvenser for opplæringen  
9.14  Stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, materiell, redskaper og assistenthjelp under  
  fag- og svenneprøver.         
 
§ 10 ADMINISTRASJON
10.1 Opplæringskontoret ledes av en daglig leder. Denne har ansvaret for at driften     
  skjer innenfor vedtatte budsjetter og gjeldene vedtekter.
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NOTATER

Opplæringskontoret Innlandet; seriøs – trygg – tilstede

SAMARBEIDSAVTALE
Inngått mellom

OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET (OKINN)
og

_______________________________________________________
Medlemsbedrift

Bedriften samtykker i opplæringskontorets vedtekter.
Vi er inneforstått med at de offentlige tilskuddene som ytes til

lærebedrifter, tilfaller opplæringskontoret. Andelen av tilskuddene som
tilfaller bedriften, blir som bestemt av årsmøtet.

Sted: _________________Dato:____________/_______20

__________________________________________________
Ansvarlig leder av medlemsbedrift

________________________________________________________
Daglig leder av Opplæringskontoret Innlandet (OKINN)

Utstedes i to eksemplarer, ett til hver av partene
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Medlemsliste 2018

Eidskog kommune
Eidskog Montessoriskole
Elverum Kommune
Engerdal kommune
Exso AS
Finnskogen Montessoriskole 
Fylkesmannen i Innlandet
Grue kommune
Grue Service AS
Hamar Gårdsbarnehage
Hedmark Fylkeskommune
- Fylkeshuset
- Elverum videregående skole
- Hamar Katedralskole
- Jønsberg videregående skole
- Midt Østerdal videregående skole
- Nord Østerdal videregående skole
- Ringsaker videregående skole
- Sentrum videregående skole
- Skarnes videregående skole
- Solør videregående skole avd. Flisa
- Solør videregående skole avd. Våler
- Solør videregående skole avd. Sønsterud
- Stange videregående skole
- Storhamar videregående skole
- Storsteigen videregående skole
- Trysil videregående skole
- Øvrebyen videregående skole
Lia barnehage SA
Nord Odal kommune 
Oppstad gårds- og naturbarnehage SA
Roverud barnehage SA
Skotterudløkka barnehage
Stiftelsen Klokkergården
Sør Odal kommune
Statistisk Sentralbyrå - Kongsvinger
Tjura Barnehage SA
Trysil kommune
Ungt Entreprenørskap
Åmot kommune            


