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ÅRSMELDING FOR 2016

OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK
Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark (OKKH) er et samarbeidsorgan mellom
kommuner og bedrifter som driver opplæring av lærlinger og lærekandidater. Kontoret hadde
i 2016, 21 medlemmer. 

OKKH 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 engasjert tre fagkonsulenter. 

OKKH har de siste årene vært lokalisert i kontorfellesskap med flere andre opplæringskontorer på Hamar 
Katedralskole, men i september flyttet kontoret av plass hensyn tilbake til Fylkeshuset. 

OKKH tilbyr en rekke tjenester, herunder rekruttering av lærlinger og lærebedrifter, og formidling av søkere 
til læreplasser. Videre administrerer OKKH 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 OKKH lærestedene, gir veiledning og bidrar til å løse eventuelle problemer. 
OKKH 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.

OKKH 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
OKKH hadde i løpet av driftsåret 2016 opplæringsansvar for 173 lærlinger/lærekandidater i 12 forskjellige fag
hvorav 120 med ungdomsrett.  
Lærlingene var fordelt på følgende fag; anleggsmaskinførerfaget, dataelektronikerfaget,  
barne- og ungdomsarbeiderfaget, byggdrifterfaget, feierfaget, helsearbeiderfaget,hestefaget,  
idrettsanleggsfaget, IKT-servicefag, institusjonskokkfaget, kontor- og administrasjonsfaget og  
renholdsoperatørfaget.

Fem kontrakter ble hevet i fjor. Lærlingene avsluttet kontrakten sin fordi de hadde fått skoleplass, eller lære-
plass et annet sted.  
Ved utløpet av året hadde opplæringskontoret 116 løpende kontrakter hvorav 7 opplæringskontrakter.
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Oversikt over løpende kontrakter fordelt på fag

Det har vært en liten økning i antall løpende lærekontrakter fra 2015 til 2016. Barne- og ungdomsarbeider- 
faget er det faget som har økt mest i perioden.

Det ble registrert 66 intensjonsavtaler for inntak av lærlinger/lærekandidater i 2016. Resultatet
ble 58 nye kontrakter, hvorav 54 lærekontrakter og 4 opplæringskontrakter med lærekandidater,
fordelt på 8 fag. 

I de tilfellene intensjonsavtalen ikke førte til kontrakt, skyldtes dette som hovedregel mangel på
kvalifiserte søkere. I 2016 gjaldt dette billakkerer(1), byggdrifter(1), hestefaget(1), institusjonskokkfaget(3), 
kontorfaget(6), helsefaget(5) og renholdsfaget(3).

I hvert av fagene barne- og ungdomsarbeider- og IKT-servicefag ble det tatt inn to lærlinger utover  
intensjonsavtalene.
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Oversikt over intensjonsavtaler og inngåtte avtaler fordelt på fag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget er det faget med størst økning i antall lærekontrakter i 2016
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Oversikt over resultater - andel beståtte fagprøver i 2016

OKKH sine lærlinger kan vise til gode resultater. Av 52 avlagte fagprøver i 2016 har 39 oppnådd karakter-
en bestått, 9 har fått karakteren meget godt bestått og 4 har ikke bestått prøven ved første gangs forsøk.
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Lærlinge- og lærebedriftsundersøkelsen 2016
Fornøyde lærlinger og lærebedrifter!

For OKKH er det viktig å ha fornøyde lærlinger, og å ha et godt samarbeid med lærebedriftene.  
Lærlingeundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen er et av tiltakene Utdanningsdirektoratet har iverksatt 
for å bedre kvaliteten i norsk fagopplæring. Det er fylkene som er ansvarlig for gjennomføringen. Alle  
lærlinger som har hatt kontrakt i mer enn 11 mnd. og alle faglige ledere får invitasjon til å delta. Det er  
frivillig å svare. 

Lærlingeundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen for 2016 viser at lærlingene som formidles og følges 
opp av OKKH, er fornøyde. Det samme gjelder lærebedriftene. 
Hele 82,5% prosent av OKKH sine lærlinger (47 av 57) deltok i undersøkelsen. Dette er en betraktelig økning 
fra i fjor, og langt over gjennomsnittet for fylket for øvrig (HFK: 61,7%) For lærebedriftsundersøkelsen var 
svarprosenten 78,3 (HFK: 66,7%). Det faktum at så mange har svart, gjør undersøkelsen til et verdifullt  
styringsdokument for opplæringskontoret.

Resultatene viser at lærlingene i OKKHs medlemsbedrifter trives godt på arbeidsplassen, med kollegaene og 
arbeidsoppgavene sine. De får hjelp og støtte av kolleger og veiledere når de trenger det.
De fleste angir trivsel som den viktigste forutsetningen for læring og utvikling. 
De synes jobben er utfordrende på en positiv måte og de lærer seg faget gjennom praktisk trening, veiledning 
og støtte fra instruktører/veiledere og samarbeid med dyktige kolleger som gir dem tilbakemeldinger slik at 
de kan bli bedre. 

Områder som kan forbedres er innhold og utforming av arbeidsheftene som benyttes,  tid og forståelse for 
viktigheten av dokumentasjon, skriftlige tilbakemeldinger og bedre HMS-opplæring. 



9

Alle med unntak av to som har svart «vet ikke», vil fullføre læretiden.
40% av lærlingene vil fortsette å jobbe som fagarbeidere, og ca. en tredjedel av de spurte kunne tenke seg å 
fortsette i lærebedriften etter at de har avlagt fagprøven. Ca. 40% ønsker å ta mere utdanning.  
Dette viser at lærlingeordningen er en viktig rekrutteringskanal for bransjen og for lærebedriftene.
Lærlingene gir også uttrykk for at de er godt fornøyde med oppfølgingen de får av opplæringskontoret. De 
føler seg ivaretatt og får svar når det er noe de lurer på.

OKKH har seriøse medlemsbedrifter med godt kvalifiserte faglige ledere og veiledere som ønsker å tilegne 
seg enda mere kompetanse innen fagopplæring. Mange ønsker seg mere kurs og tettere samarbeid med  
skolene bla om faget YFF (yrkesfaglig fordypning) der elevene på VG1 og VG2 er ute i praksis i bedrift. 
De faglige lederne er fornøyde med oppfølgingen som bedriftene og lærlingene får fra OKKH.

Viktige hendelser i 2016
Opplæringskontoret arbeider kontinuerlig for å rekruttere nye lærebedrifter og skaffe til veie flere  
læreplasser.

I 2016 kunne vi ønske Tjura Barnehage i Grue, velkommen som nytt medlem. Dessverre valgte  
Hakkebakkeskogen Naturbarnehage SA på Elverum å melde seg ut av opplæringskontoret.
Ni medlemsbedrifter har søkt og fått godkjenning i nye fag. Tilsammen er det gitt 11 nye godkjenninger 
innen fagene barne- og ungdomsarbeiderfaget (1), bygg-drifter faget (4), Feierfaget (1), IKT-servicefag (1), 
institusjonskokkfaget (1) og kontor- og administrasjonsfaget(3). 

OKKH har i sin handlingsplan at det skal jobbes aktivt for å rekruttere nye medlemmer. I begynnelsen av 
mars presenterte daglig leder og styreleder kontorets virksomhet for Regionrådet i Sør-Østerdal.

Inneværende år har OKKH arbeidet spesielt med å informere om, og rekruttere lærebedrifter i byggdrifter 
faget. Det er også utviklet en elektronisk opplæringsbok i det nye faget. 
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Kontorets ansatte har også deltatt på lærlingedager, fagdager, speed-dates, og besøkt klasser på videregående 
skoler. På noen av arrangementene har vi fått god hjelp av lærlinger.

I august ble det arrangert oppstartsamling for nye lærlinger og faglige ledere og veiledere på Fylkeshuset.  
95 personer deltok på samlingen.
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I november arrangerte OKKH samling for 2-års lærlinger, faglige ledere og veiledere på Terningen Arena. På 
denne samlingen var det 90 deltagere.

Kontoret har også arrangert en dagssamling for fagkonsulentene kombinert med deltagelse på  
regionsamlingen for NOOS (nettverket for fagopplæring i offentlig sektor), der den nye opplæringsboka i 
byggdrifter faget ble presentert for andre opplæringskontorer i østlandsområdet.

I tillegg har kontoret bidratt på noen av medlemsbedriftenes egne arrangementer for faglige ledere og 
lærlinger.

Det er også påbegynt et arbeid med ny brosjyre, ny hjemmeside og en veileder for medlemsbedriftene. 

Det er i løpet av året innført nye regnskapsrutiner.

Utfordringer og muligheter
OKKH mottar stadig forespørsler fra nye virksomheter som er interessert i medlemskap. Kontoret tilstreber 
til enhver tid å kunne yte gode tjenester til et økende antall medlemmer og lærlinger innenfor flere  
fagområder. Det gis også tilbud til stadig flere ungdommer med ulike utfordringer. Dette stiller nye og økte 
krav til kompetanse og personellressurser ved opplæringskontoret. 

Den nye samfunnskontrakten for flere læreplasser  2016 – 2020, som ble inngått  mellom de store  
arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og  
moderniseringsdepartementet våren 2016, har som hovedmål at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om 
læreplass. 
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Styre i selskapet har i 2016 bestått av:

Randi Sletnes Bjørlo (leder)   Hedmark Fylkeskommune
Helge Meyer (nestleder)   Eidskog Kommune
Anne Grethe Næverdal Adolfsson   Trysil Kommune
Trine Jeanette Hansen    Nord-Odal Kommune
Susanne Sandsengen Darell   Åmot Kommune

Det er avholdt 2 styremøter, og styret har behandlet 14 saker i 2016.

Administrasjon

OKKH var lokalisert ved Hamar Katedralskole, Ringgata 235, 2315 Hamar frem til september 2016.  
Kontoret flyttet deretter til Hedmark fylkeshus i Parkgata 64, 2317 Hamar

I 2016 hadde OKKH følgende bemanning:

Daglig leder:
Marit Liberg   100% stilling

Fagkonsulenter: 
Ann Kristin Farstad 80% stilling
Gunn-Brith Rinden  40% stilling
Vivi-Ann Sand  30% stilling

Av medarbeiderne er fire kvinner. 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, og tjenesten kjøpes fra medlemskommuner. 

Foretaket anses ikke å påvirke det ytre miljøet.

Styret og administrasjonen i OKKH

Som en følge av det, har KS kommet med en anbefaling til kommunene om å øke antallet læreplasser til 
minimum to pr. tusen innbyggere pr. år. Dette kan føre til en betydelig økning i antall løpende kontrakter de 
kommende årene. 

Dersom det vedtas å slå sammen Hedmark- og Oppland Fylkeskommuner vil dette også kunne påvirke  
kontorets drift sett i et lengre perspektiv. 

En nedgang i ungdomskullene kan føre til svakere rekruttering av lærlinger.

Økt digitalisering i samfunnet og overgang til elektronisk kommunikasjon hos våre samarbeidspartnere og 
medlemsbedrifter stiller krav til omlegging av OKKHs rutiner. Det gjøres løpende tilpasninger, men er behov 
for en større gjennomgang av rutiner og systemer i tiden fremover.



13

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. Inn-
taket styres av medlemmenes egne beslutninger. I 2016 ble det inngått 58 kontrakter. Dette er 8 færre enn 
foregående år. 

Kontantbeholdningen per 31. desember 2016 var kr. 2.101.578.mot 2.163.818 i 2015.

Resultatet ved årets slutt viser et overskudd på kr 96.514 mot et overskudd på kr.  114.595 året før.  
Styret anbefaler at årets overskudd tillegges egenkapitalen.
Kontoret har en opptjent egenkapital på kr.1.869.662 mot kr. 1.733.148 året før.
Totalkapitalen ved utgangen av året utgjør kr.4.848.906 mot kr. 4.686.921 i 2015.

Økonomi

Hamar, 03.04.2017

Randi Sletnes Bjørlo
Styreleder

Anne Grethe Adolfsson
Styremedlem

Susanne Sandsengen Darell
Styremedlem

Trine Jeanette Hansen 
Styremedlem

Helge Meyer 
Styremedlem

Marit Liberg 
Daglig leder
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OPPLÆRINGSKONTORET

Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Driftsinntekter 6 598 263 6 171 443           
Sum driftsinntekter 6 598 263         6 171 443           

Annen driftskostnad 6 550 287         6 108 896           
Sum driftskostnader 6 550 287         6 108 896           

Driftsresultat 47 976              62 546                

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 48 538 52 049                
Annen finansinntekt -                    
Annen rentekostnad -                    

Resultat av finansposter 48 538              52 049                

Ordinært resultat før skattekostnad 96 514              114 595              
Skattekostnad på ordinært resultat -                    
Ordinært resultat 96 514              114 595              

Årsresultat 96 514              114 595              

Avsatt til utbytte -                    
Avsatt til annen egenkapital 96 514              114 595              
Overført fra overkursfond -                    

Sum disponeringer og overføringer 96 514              114 595              
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BALANSEN

Balanse Note 2016 2015

EIENDELER

Anleggsmidler Note 3 -                              8 167               

Finansielle driftsmidler
Investering i aksjer -                              
Sum finansielle anleggsmidler -                              

Sum anleggsmidler -                              8 167               

Omløpsmider
Kundefordringer -                              -                   
Andre fordringer (1530) 2 747 328                    2 514 936        
Sum fordringer 2 747 328                    2 514 936        

Bankinnskudd, kontanter og lignende (1920) 2 101 578                    2 163 818        

Sum omløpsmidler 4 848 906                    4 678 755        

SUM EIENDELER 4 848 906                    4 686 921        

 
EGENKAPITAL OG GJELD  

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

Annen egenkapital 1 869 662                    1 773 148        

Sum opptjent egenkapital 1 869 662                    1 773 148        

Sum egenkapital 1 869 662                    1 773 148        

Kortsiktig gjeld
Skyldig tilskudd medlemsbedrifter -                              -                   
Leverandørgjeld (2400) 2 606 618                    637 370           
Annen kortsiktig gjeld (2600,2770,2990) 372 626                       2 276 403        
Sum kortsiktig gjeld 2 979 244                    2 913 773        

Sum gjeld   2 979 244                    2 913 773        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 848 906                    4 686 921        

-                              
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Opplæringskontoret 
 

Noter til regnskapet for 2016 
 
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 – Lønnskostnader  
 
Lønn til daglig leder dekkes av Hedmark Fylkeskommune. Opplæringskontoret har utgifter 
knyttet til honorar, diett og bilgodtgjørelse som kommer frem i resultatregnskapet. Styrets 
medlemmer og leder har ingen godtgjørelser.  
 
 
Ytelser til daglig leder 2016 
  
Lønn, daglig leder 588 183 
Premie til pensjonsordning, daglig leder                                                 11 645 
Annen godtgjørelse, daglig leder                                                 4 392 
 
 
Hedmark Fylkeskommune dekker regnskapstjenesten for Opplæringskontoret. 
 
Det er kostnadsført honorar til revisor med kr. 11 250 
Beløp er inklusiv merverdiavgift. 
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Ytelser til daglig leder 2016 
  
Lønn, daglig leder 588 183 
Premie til pensjonsordning, daglig leder                                                 11 645 
Annen godtgjørelse, daglig leder                                                 4 392 

 
 
Hedmark Fylkeskommune dekker regnskapstjenesten for Opplæringskontoret. 
 
Det er kostnadsført honorar til revisor med kr. 11 250 
Beløp er inklusiv merverdiavgift. 
 
 
 
 
Note 3 – Anleggsmidler 
 
Det ble i 2014 investert i datautstyr. Etter NRS nr 8, vil anleggsmidlet bli avskrevet med likt 
beløp i tre år. Ingen nye investeringer i 2016. 
 
Oversikt over varige driftsmidler - Utstyr, maskiner, inventar 
 
Anleggsgruppe Anskaffelses 

kost 
Årets 
tilgang 

Sum 
anskaffelses
kost 

Samlede 
ordinære 
avskrivninger 

Bokført 
verdi pr. 
31.12.16 

Årets 
avskriving 

Kontorutstyr 24 500 0 24 500 24 500 0 8 167 
 
 

Hamar, 03.04.2017

Randi Sletnes Bjørlo
Styreleder

Anne Grethe Adolfsson
Styremedlem

Susanne Sandsengen Darell
Styremedlem

Trine Jeanette Hansen 
Styremedlem

Helge Meyer 
Styremedlem

Marit Liberg 
Daglig leder
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Vedtektene er utarbeidet med hjemmel i forskrift om godkjenning av opplæringskontor og om tilskudd til op-
plæringskontor 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: 27.04.20116

§ 1 NAVN
1.1 Foreningens navn er: Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark.
             Forkortet til OKKH
1.2 Forretningsadressen er: Ringgata 235, 2315 Hamar

§ 2 FORMÅL
2.1 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.

VEDTEKTER 
OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN 

I HEDMARK (OKKH)
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§ 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 medlem  
 mer.  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.
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. 



23

§ 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.
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.
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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 slik varighet 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.

§ 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.
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SAMARBEIDSAVTALE
Inngått mellom

OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN
I HEDMARK (OKKH)

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 for Kommunesektoren i Hedmark (OKKH)

Utstedes i to eksemplarer, ett til hver av partene
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________________________________________________________________________________

NOTATER

Opplæringskontoret for Kommunesektoren i Hedmark; seriøs – trygg – tilstede
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Medlemsliste 2016
Eidskog kommune
Eidskog Næringsservice KF
Eidskog Montessoriskole
Elverum Kommune
Engerdal kommune
Finnskogen Montessoriskole
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
Roverud barnehage SA
Skotterudløkka barnehage
Stiftelsen Klokkergården
Sør Odal kommune
Statistisk Sentralbyrå - Kongsvinger
Tjura Barnehage SA
Trysil kommune
Ungt Entreprenørskap
Åmot kommune            


