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Vedtekter for Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen 
 

 

§1  NAVN 

 

Kontorets navn er: Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen 

Postadresse: Postboks 189, 8459 Melbu 

Besøksadresse: Skolegata 7 

 

Kontoret organiseres som en forening. 

 

 

§2  FORMÅL 

 

På vegne av deltakende bedrifters opplæringsvirksomhet skal kontoret tilrettelegge 

opplæringen i henhold til Opplæringslova – opplæring i bedrift. Kontoret skal koordinere og 

effektivisere bedrifters opplæringsvirksomhet, samt samarbeidet mellom skole og bedrift.  

Et hovedmål er å gjøre det lettere for bedriftene å oppfylle loven om inntak av lærlinger, samt 

gjennomføring av opplæringskravene. Alle lærekontrakter i bedriften overføres 

opplæringskontoret og alle nye kontrakter organiseres av kontoret. 

 

Skolering av voksen arbeidskraft skal også komme inn under kontorets virksomhet. 

  

 

§3  MEDLEMSKAP 

 

Som deltakere i opplæringskontoret regnes godkjente lærebedrifter som har tegnet 

opplæringsavtale med opplæringskontoret eller som tilslutter seg disse vedtekter. 

 

  

Dersom det er faglig forsvarlig, kan to (eller flere) bedrifter dele på en lærling. 

  

Utmelding fra opplæringskontoret kan skje med 3 måneders skriftlig varsel.  

Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med opplæringskontoret skal fullføre sin 

læretid gjennom dette forholdet selv om bedriften sier opp sitt medlemsforhold før 

kontraktfestet læretid er avsluttet. 

  

Dersom bedriften ikke oppfyller sine forpliktelser, kan generalforsamlingen ekskludere 

bedriften fra foreningen. Muntlig og skriftlig melding skal være gitt på forhånd. 

  

 

§4  ØKONOMI 

 

Opplæringskontorets drift finansieres dels ved offentlige tilskudd og dels ved 

medlemskontingent, som kan være andeler av lærlingtilskuddet. 

  

Alle tilskudd tilfaller opplæringskontoret, som evt. kan fordele noe til de deltakende bedrifter. 

Beløpets størrelse, som kan refunderes til bedriftene, foreslåes av styret og fastsettes av 

generalforsamlingen. 
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Bedrifter som deler på lærlingen, vil få utbetalt tilskuddet i forhold til læretiden i bedriften.  

Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler til drift 

av opplæringskontoret. 

  

Opplæringskontorets konti disponeres av daglig leder som rapporterer til styret. 

  

 

§5  GENERALFORSAMLING 

 

Generalforsamlingen er opplæringskontorets øverste myndighet. 

 
Innen utgangen av juni måned hvert år skal det avholdes generalforsamling.  

  

Hver medlemsbedrift representerer en stemme på generalforsamlingen. 

  

Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av beretning og 

regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår.  

  

Medlemmer som ønsker saker behandlet på Generalforsamlingen må melde saken/e til styret 

ved daglig leder innen 4 uker før avholdelse av Generalforsamling. 

  

På den ordinære generalforsamlingen skal disse sakene behandles:  

Konstituering  

Årsmelding fra styret  

Årsoppgjør, og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av 

underskudd.  

Budsjett 

Innkomne saker 

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer  

Eventuell godtgjøring til styret  

Andre saker som er nevnt i innkallingen 

  

Styret fungerer som  valgkomite. 

  

På generalforsamlingen skal også opplæringskontorets daglige leder møte.  

Fagopplæringskontoret kan delta med observatør. 

  

 

§6  STYRET 

Opplæringskontorets styre består av 5 – 6 medlemmer. Av disse skal 4 velges fra 

medlemsbedriftene, mens 1 velges blant lærlingene. I tillegg kan det velges 1 fagforenings- 

representant. 

 

 Styrets leder velges for ett år ad gangen ved særskilt valg. Nestleder og de øvrige 

styremedlemmene velges for 2 år. 2 vararepresentanter velges for 2 år). 
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Generalforsamlingen velger de 5 medlemmene fra medlemsbedriftene og fagforeningen(LO). 

To av disse skal være styrets leder og nestleder. Disse 5 utpeker 1 representant fra 

lærlingene.  

  
Styret behandler alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen og ikke delegert ved 

fullmakt til opplæringskontorets daglige leder. 

  

Styret skal etter behov ansette/engasjere faglig-/daglig ledere. 

Innkallelser og styrereferater sendes Fagopplæringskontoret som også har rett til å delta på 

møtene som observatør. 

 

Daglig leder i opplæringskontoret er sekretær for styret. 

 

 

§7  ADMINISTRASJON 

Opplæringskontoret ledes av daglig leder 

  

Styret utarbeider instruks for daglig leder. 

  

Det kan etter behov, engasjeres faglig personell innen aktuelle fagområder.    

  

 

§8  ENDRING AV STATUTTER 

Endring av disse statuttene skal skje i ordinær generalforsamling, eller ekstraordinær 

generalforsamling innkalt av styret med 14 dagers varsel. 

  

Vedtak om endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede 

medlemmene. Ved 2. gangs behandling av endringsforslag er det tilstrekkelig med simpelt 

flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene. 

  

 

§9  OPPLØSNING 

Opplæringskontoret kan oppløses når et flertall på 2/3 av medlemsbedriftene i ordinær 

generalforsamling vedtar dette. Foreningens midler blir etter generalforsamlingens 

beslutning å fordele på medlemsbedriftene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt på Generalforsamling 09.04.03. 

Endret  på Generalforsamling 29.04.04. 

Endret  på Generalforsamling 16.05.07. 

Endret på Generalforsamling  13.06.13. 


