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MÅL 
Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland 
sammen skulle ta ansvar for opplæring av lærlinger til næringen. Opplæringskontoret skal 
kvalitetssikre opplæringen ute i bedriftene, samt ta seg av det administrative i forhold til 
opplæringsmyndighetene. 
Opplæringskontoret har siden starten arbeidet for å øke rekrutteringen til fiskeri– og 
havbruksnæringen i Hordaland slik at en kan skaffe bedriftene de lærlinger de har behov for. Dette 
gjøres ved bred kontakt med elever, lærere, foreldre, organisasjoner, presse, forvaltning og næring. 
 
Opplæringskontoret er lokalisert i Bergen kommune. 
 

ORGANISERING 
På årsmøtet 27.05.2015 ble det vedtatt at Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland skulle 
organiseres som selvstendig juridisk enhet og registreres som en egen forening.  
Opplæringskontoret ble stiftet i 1994, og har siden starten vært organisert som først en avdeling under 
FINOS, og fra 2000 som en avdeling under Stiftelsen Norsk Sjømatsenter.  
Opplæringskontoret ble godkjent som forening, organisasjonsnummer 915 569 633, i Enhetsregisteret  
05.08.2015. 
 

STYRET 
Marit Hjønnevåg-Styreleder, Brødrene Hjønnevåg AS 
Asle Hovland-Nestleder, Lerøy Alfheim AS 
Jarle Glesnes-Styremedlem, Bogen Fiskeri AS 
Gustav Folkestad-Styremedlem, AS Sævareid Fiskeanlegg  
Arnt Ove Skotnes-Styremedlem, Fiskekroken 
Stig Hammersland-Varamedlem, Sandsli Videregående Skole 
 

ADMINISTRASJON 
Opplæringskontoret hadde frem til 23.06.15 avtale med Norsk Sjømatsenter om administrasjon av 
kontoret. Bjørg T. Haug Samuelsen ble ansatt som daglig leder for Opplæringskontoret i 100% stilling 
fra 11.08.15. 
 

Kontaktinformasjon:  
Telefon: 977 24 055 
E-post: samuelsen@sjomat.no 
www.oksjomat.no 
 
Postadresse: 
Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland,  
Postboks 1438 Oasen, 5828 BERGEN 

Besøksadresse: 
Opplæringssenteret, 
Kanalveien 88, Minde 

 
 

ARBEIDSMILJØ 
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne 
forbindelse. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2015. Sykefravær i Opplæringskontoret i 2015 har 
vært 0%. 
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LIKESTILLING 
Selskapet hadde ved årets utløp en ansatt. Selskapets personalpolitikk anses for å være 
kjønnsnøytral på alle områder. Styret består av fem medlemmer, hvorav en er kvinne. 
 

YTRE MILJØ 
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
 

RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING 
OG RESULTAT 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, finansielle stilling og 
resultat. Årsregnskapet for 2015 er utarbeidet  under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved 
at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
 
Opplæringskontoret får sine inntekter fra fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler, samt fondsavgift 
betalt av medlemsbedriftene. I henhold til vedtektene bestemmes satser for tilbakebetaling av 
lærlingetilskudd til medlemsbedriftene på årsmøtet. Årsmøtet 27.05.15 vedtok at Opplæringskontoret 
skulle tilbakeføre 50% av læretilskuddet for 2015.  
 

ANDRE FORHOLD 
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke 
fremgår av regnskap og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt 
forhold som etter styret syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. 
 
Opplæringskontoret har de siste årene arbeidet for å skilles ut av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter som 
en egen juridisk enhet. Årsmøtet i 2015 gjorde nødvendige vedtektsendringer for å kunne registrere 
Opplæringskontoret som en egen forening, istedenfor å vente på en utskillelse som var utsatt flere 
ganger og drøyde i tid. Styret i Norsk Sjømatsenter meldte oppbud 23.06.15. Arbeidet i 
Opplæringskontoret ble videreført gjennom sommeren og daglig leder ansatt fra 11.08.15. 
 
Styret vil fortsette arbeidet for rekruttering til næringen og yte hjelp til medlemsbedriftene for å sikre 
best mulige læreplasser. 
 
 
Bergen 5. april 2016, 
Styret og daglig leder, Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland 
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MEDLEMSBEDRIFTER 

Opplæringskontoret fikk en ny medlemsbedrift i 2015, Hav Fisk og Skalldyr AS. EWOS Innovation 
Lønningdal har meldt seg ut da de ikke lenger har aktivitet i Hordaland.  
Medlemsbedriftene har sin virksomhet innen akvakultur, fiskebåtrederier, produksjons- og 
foredlingsbedrifter, grossister og butikker. 
Geografisk er medlemsbedriftene spredd i store deler av fylket og har sin administrasjon i kommunene 
Bergen, Fjell, Fusa, Kvinnherad, Lindås, Osterøy, Radøy, Sund, Tysnes og Øygarden. Mange av 
bedriftene har flere avdelinger og lokaliteter spredd i flere kommuner. 

Fiskebåtrederi: 
Bogen Fiskeri AS 
Endre Dyrøy AS 
Havglans AS 
Liegruppen 
 
Akvakultur: 
AS Bolaks 
AS Sævareid Fiskeanlegg  
Akvariet i Bergen 
Alsakergruppen 
Blom Fiskeoppdrett AS 
Firda Settefisk avd. Alvøen 
K.J. Eide Fiskeoppdrett AS 
Marine Harvest Norway AS 
Marine Harvest Labrus AS 
Nesfossen Smolt AS 
 
Fiskeindustri og foredling: 
Domstein  
Brødrene Hjønnevåg AS 
Hardanger Fiskeforedling AS 
Lerøy Alfheim AS 
Lerøy Fossen AS 
Sekkingstad AS 
SMP Marine Produkter AS 
 
Fiskehandel/butikk: 
Domstein 
Brødrene Hjønnevåg AS 
COOP Hordaland 
Fish Me Fisketorget AS 
Fiskekroken AS 
Hav Fisk og Skalldyr AS 
Lerøy Alfheim AS 
Strandkaien Fisk AS 
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HANDLINGSPROGRAM 2015 
 

1) Oppfølging av lærlinger og medlemsbedrifter: 
 

 Jevnlig og god oppfølging av lærlingene  

 Kontakt med medlemsbedriftene  

 Skaffe bedriftene lærlinger 

 Få flere medlemsbedrifter  
 

Tiltak:  
1a) Registrere  Opplæringskontoret som egen organisasjon. 
1b) Implementering av Kvalitetssystem. Søke godkjenning  hos Sjøfartsdirektoratet   
1c) Arrangere 2 kurs for lærlingene.  
1d)  Følge opp medlemsbedrifter i fht ansvarsdeling, forventninger mm.  
1e) Tegne 10 nye lærekontrakter  

 

2) Arbeide for å øke rekrutteringen til fiskerifaglig utdanning:  
 

 Markedsføre mangfold og muligheter i sjømatnæringen 

 Informere elever om fiskeri- og havbruksnæringen  

 Arbeide for at dagens skoletilbud innen fiskerifag opprettholdes eller økes  

 Hjelpe videregående skoler med å tilby sjømat som fordypning i faget ”Prosjekt til fordypning” 

 Arbeide for å øke søknaden til læreplasser i fagene sjømathandel, sjømatproduksjon, 
akvakultur og fiske og fangst 
 

Tiltak:  
2a) Vedlikeholde og markedsføre websiden www.oksjomat.no    
2b) Delta på de største yrkesmessene i fylket.  
2d) Bidra til gjennomføring av sjømatfordypning for Vg1 og Vg2  
2e) Arrangere fagdager i Restaurant- og matfag og akvakultur for elever  
2h) Kontakte presse ved aktuelle arrangementer 

 

3) Gjennom samarbeid fremme fagene: 
 

 Opprettholde, etablere og videreutvikle gode samarbeidsforhold mellom medlemsbedrifter, 
lærlinger, skoler, utdanningsmyndigheter, fagorganisasjoner og andre opplæringskontor  

 Delta aktivt i faglige nasjonale nettverk for opplæringskontor 
 

Tiltak:  
3a) Delta på samlinger og kurs i regi av Yrkeslabyrinten, Nettoppfisk, FMO og SettSjøbein 
 

            

http://www.oksjomat.no/
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LÆRLINGER 
De viktigste oppgavene til Opplæringskontoret er oppfølging av lærlinger og tegning av nye 
lærekontrakter. 
 
Det ble i 2015 tegnet 8 nye lærekontrakter. 9 lærlinger har i løpet av året bestått fagprøven, en venter 
på å få gå opp til fagprøve, mens en er ferdig med læretiden men ønsker ikke å gå opp til prøve.   
  
Opplæringskontoret har ved årsskiftet 22 lærlinger tilknyttet kontoret. Lærlingene er fordelt på fagene 
akvakultur, sjømathandel, fiske/fangst og matros. 
 
Lærlinger tilknyttet Opplæringskontoret pr. 31.12.15: 
 

Fag Lærling Lærebedrift 

Sjømathandler 

Christopher Kleivdal Huus 
Sofie Jane Hippsley 
Daba Yordanos Diro 
Lene Olaussen Klementsen 

LerøyAlfheim 
Fiskekroken 
Hav Fisk og Skalldyr 
LerøyAlfheim 

Matros Andreas Sæle Oen Havglans 

Fiske/fangst 
Sigvald Bråtun Leirvik 
Anton Trellevik 

Endre Dyrøy 
Liegruppen / Bogen Fiskeri 

Akvakultur 

Øystein Teigland Hunstad 
Ragnar Sture 
Martin Ekerhovd  
Ruben Eikevåg 
Joakim Tveit Rød 
Jonas Tveit 

Marine Harvest, Trommo 
Marine Harvest, Misje  
Marine Harvest, Tveitevåg/Solsvik 
Marine Harvest, Skorposen 
Marine Harvest, Trommo 
Marine Harvest, Åkre 

Akvakultur 
Andreas Johannes Matre 
Stian Bru Bakke 

Alsaker Fjordbruk 

Akvakultur Kristoffer Nes K.J. Eide 

Akvakultur Kristoffer Bildøy Pedersen Blom Fiskeoppdrett 

Akvakultur Solveig Sophie Hagenes Nesfossen Smolt 

Akvakultur Sindre Alexander Storøy Firda Settefisk Alvøen 

Akvakultur Fuxa Lopez Sævareid Fiskeanlegg 

Akvakultur Norina Midora Tøsse Bolaks 

Endre Legland,  Bolaks, er ferdig med læretiden og venter på å gå opp til fagprøven. 
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FAGBREV 2015 
9 lærlinger har bestått den praktiske fagprøven i 2015. Vi vil få gratulere både bedriftene og de nye 
fagarbeiderne! 
 

Fagarbeider   Fag  Lærebedrift 

Kristense Solheim 
Thomas Netland 
Mads Roseth 
Renathe Hagen-Lunde 
Christine Hafner  
Aleksander Haugen 

Akvakultur 

Marine Harvest, avd Øyerhamn 
Marine Harvest, avd Øyerhamn 
Marine Harvest, avd. Solsvik  
Alsaker Fjordbruk 
Bolaks  
Marine Harvest Labrus 

Truls Johannessen 
Martin Talleraas 

Sjømathandel 
Fish Me Fisketorget 
Fiskekroken  

Halvor Bakke Motormann Endre Dyrøy 

 
 

Opplæringskontoret har siden starten hatt 115 lærlinger som har fullført læretiden og bestått den 
praktiske fagprøven. Disse fordeler seg med 29 i fiskeindustri, 58 i akvakultur, 12 i sjømathandel, 10 i 
fiske og fangst, 4 i motormannfaget og 2 i matrosfaget. Ved våre medlemsbedrifter er det i tillegg et 
stort antall personer som har tatt fagbrev som praksiskandidater. 
 
I de tilfeller der bedriftene ikke kan dekke opplæring i alle målene i læreplanen er det 
Opplæringskontoret sitt ansvar å sørge for at lærlingene får denne opplæringen. Det kan da være 
aktuelt å utplassere lærlingen på andre bedrifter, at Opplæringskontoret selv arrangerer kurs eller at vi 
samarbeider med andre opplæringskontor eller undervisningssteder om kursing. 
 
En viktig oppgave for Opplæringskontoret er å kvalitetssikre arbeidet når det gjelder oppfølging av 
lærlinger. Godkjenning av lærekontrakter forutsetter at det lages planer for opplæringen og at 
utviklingen i forhold til målene i læreplanen vurderes under hele læretiden. Lærlingene blir av 
Opplæringskontoret fulgt opp ved jevnlige møter med lærling og faglig leder/instruktør. Vi er også med 
på planlegging og vurdering av opplæringen. Som hjelp til planlegging og dokumentasjon av 
opplæringen har Opplæringskontoret, sammen med andre opplæringskontorer, vært med på utvikling 
av elektronisk Opplæringsbok. Opplæringskontorets system for kvalitetssikring av læretiden ble 
sertifisert av Bureau Veritas i februar 2014. 
 
Fagopplæringskontoret krever at instruktører/faglige ledere deltar på instruktørkurs. Flere av våre 
medlemsbedrifter har de siste årene hatt deltagere på slike kurs.  
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LÆRLINGEKURS 
Lærlingene blir gjennom læretiden invitert på flere kurs, både egne kurs og kurs i regi av andre. Norsk 
Sjømatsenter har vært arrangør av matfaglige kurs der lærlingene har deltatt. 
 
Våren 2015 ble lærlingene i sjømathandlerfaget invitert med på Fiskesprellkurs. Her lærte de bla om 
den viktige rollen sjømat har for kosthold og helse. 
 
Vår medlemsbedrift, Marine Harvest Labrus, var vertskap for kurs i produksjon av bergylt våren 2015. 
Lærling Aleksander  presenterte produksjonsprosessen og var en kunnskapsrik omviser på bedriften. 
 

  
. 
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REKRUTTERINGSARBEID  
En viktig del av Opplæringskontorets arbeid er kontakt med ungdom og informasjon om hva 
sjømatnæringen har å by på. Klasser fra ungdomsskolen og fra ulike utdanningsprogram på 
videregående skole får presentert sjømatnæringen og hvilke karrieremuligheter som finnes, forankret i 
læreplanens mål og tilpasset sitt klassetrinn. I ord og bilder følges råvarene fra sjøen, via 
videreforedling og salg, og helt frem til den ferdige matrett.  
 

Søknad til marine fag på videregående  
Sjømatnæringen vil i årene som kommer trenge fagarbeidere innen en rekke felt og med ulik 
bakgrunn. Elevene som velger utdanning innen restaurant- og matfag, de marine naturbruksfagene og 
maritime fag er langt lavere enn behovet for nye arbeidstakere. Mange bransjer trenger arbeidstakere, 
og marin sektor konkurrerer med organisasjoner med langt større ressurser til rekruttering. Elever som 
tar yrkesfaglige retninger på videregående skoler er avhengig av en læreplass for å få fullført 
utdanningen sin frem til fagbrev. Det er viktig at næringen stiller med et tilstrekkelig og forutsigbart 
antall læreplasser.  
 
De foreløpige søkertallene for skoleåret 2016/2017 viser stor økning i søknaden til Vg1 naturbruk blå 
linjer og TAF-marin. Prognosetallene for Vg1 naturbruk er 68 og TAF-marin 20. Det er også god 
søknad til Vg2 akvakultur (21 elever) og Vg2 fiske og fangst (29 elever). 
Søknaden til Vg1 restaurant- og matfag i Hordaland er lavere enn tidligere år, mens elevtallet på Vg2  
matfag er bra (prognosetall 27elever). 
Søknaden til Vg1 teknikk- og industriell produksjon er lavere i år enn tidligere. Dette er som forventet 
pga nedgang i oljebransjen. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke søknaden til maritime fag på sikt. 
For 2016/2017 er søknaden til Vg2 maritime fag god. 
 

Sjømat som fordypning på Restaurant- og matfag 
På Vg1- Restaurant og matfag er en skoledag i uken satt av til faget Prosjekt til fordypning, der 
elevene orienteres om mulige yrkesretninger og velger fordypning etter hvilken retning de er mest 
interessert i.  
 
Opplæringskontoret, med sine medlemsbedrifter, har i flere år hatt samarbeid med Sandsli 
Videregående skole om faget Sjømatfordypning. Skoleåret 2015/2016 er det 11 elever som deltar på 
Vg1, og vi har fått opplyst at flere av disse har valgt  videre Vg2-Sjømatfordypning til høsten.  
 
Elevene får gjennom skoleåret oppleve litt av mangfoldet i sjømatnæringen; de har fulgt fisken 
gjennom verdikjeden og arbeidet med salg og tilberedning. Tilbakemeldinger fra både elever og lærere 
og er svært bra. En stor honnør til LerøyAlfheim som har lagt ned ekstra store ressurser i dette 
prosjektet og de medlemsbedriftene som har tatt imot elever på besøk! 
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YRKES- OG UTDANNINGSMESSER  
Opplæringskontoret deltar på ulike yrkes- og 
utdanningsmesser, der vi informerer ungdom, 
foreldre, rådgivere og lærere om hvilke 
karrieremuligheter som finnes i sjømatnæringen.  
 
Vi samarbeider med de andre fiskerifaglige og 
matfaglige opplæringskontorene, aktuelle linjer på 
videregående skoler og våre medlemsbedrifter.  
 
Det legges vekt på å vise mest mulig av bredden i 
næringen og at marin næring har bruk for 
personer med ulik faglig bakgrunn og utdanning. 
 
Vi bruker messevegger og materiell fra Sett 
Sjøbein, i tillegg til roll-ups for Opplæringskontoret.  
 
 

YRKESLABYRINTEN  
Den største yrkesmessen i Hordaland arrangeres 
av opplæringskontorene sammen med 
Fylkeskommunen. Messen fokuserer særlig på 
yrkesfagene, men alle utdanningsprogrammene 
innen videregående opplæring er representert 
med aktiviteter og informasjon.  
På vår populære ”Sjømatstand” fikk de besøkende 
servert Sushi, og mange ungdommer har de siste 
årene fått smake dette for første gang. Stor takk til 
Hav, Fiskerkroken og Lerøy Alfheim som stilte 
med sjømathandlerlærlinger.  
 

«Hva vet du om marin næring?» 
Et populært innslag på standen er konkurransen 
vår der gavekort på kr.1000 var attraktiv 
førstepremie. Nytt av året var instagram-
konkurranse, der alle som postet selfie fra standen 
merket  #fiskerifag fikk en liten premie .Alle de 
flotte bildene ble vist som lysbilde-show på 
standen. 
 
I tillegg til messen i Vestlands-hallen har 
Opplæringskontoret i 2015 deltatt på yrkesmesser 
på Askøy, Bildøy, Husnes og på messen ”Ta 
utdanning” i Grieghallen. 
På flere andre messer har medlemsbedrifter hatt 
stand og Opplæringskontoret har bidratt med 
materiell. 
 
 
 

 
Sophie og Yordanos serverer  

sushi på stand 

 

 
Christopher og Lene informerer  

elever på Yrkeslabyrinten 

 

 
Glad vinner av førstepremie:  

gavekort på kr.1000 
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OCEAN TALENT CAMP 
Ocean Talent Camp er en møteplass for 
ungdom som står ovenfor utdannings- og 
yrkesvalg. Her får de møte næringene som er 
de største bidragsyterne til norsk økonomi; 
de havbaserte næringene, som har erkjent at 
de må samarbeide om å legge til rette for 
fremtidens talenter. 
 

Ocean Talent Camp Vest ble for første gang 
arrangert 15.-16..september på Amalie 
Skram Videregående skole i samarbeid med 
Maritimt Forum Bergensregionen, NCE 
Subsea, NCE Maritime CleanTech, UPTIME 
Centre of competence, Marint Vekstforum og 
The Seafood Innovation Cluster. 
 

Ocean Talent Camp tilbyr et pedagogisk 
program som støtter læreplan i 
utdanningsvalg, og har som formål å øke 
elevenes kunnskap om arbeidslivet, 
samfunnet vi lever i, og ikke minst gi 
kjennskap til seg selv og sitt talent. Det 
tilpassede opplegget starter med 
forberedelser, og avsluttes med bearbeiding 
av inntrykk og læring i klasserommet. 
 

Under besøket på Ocean Talent Camp Vest 
ønsker en å bevisstgjøre og motivere 
elevene i forhold til utdannings- og yrkesvalg. 
På Ocean Talent Camp ønskes elevene 
velkommen med inspirerende og lærerike ord 
fra scenen, et uteområde med aktiviteter, og 
en utstilling hvor elevene får direkte kontakt 
med rollemodeller fra de havbaserte 
næringene. Sjømatnæringen var godt 
representert på Ocean Talent Camp, og flere 
av våre medlemsbedrifter og nære 
samarbeidspartnere var utstillere. 
 

Opplæringskontoret har deltatt i 
styringsgruppen og deltatt under planlegging 
og gjennomføring av arrangementet. 
  

Tilbakemeldingen fra elever, lærere og 
utstillere har vært svært positiv og 
arrangementet vil bli videreført med noen 
mindre endringer høsten 2016. 

 

 
Alle elevene fikk først informasjon om de havbaserte næringene. 

Bilde fra kyst.no, fotograf Therese Soltveit 

 
 
 
 

 
Johannes Berge tipper vekten på laks på Marine Harvest sin 

stand. Bilde fra kyst.no, fotograf Therese Soltveit 

 
 
 
 

 
Henning Beltestad med en av fremtidens talenter, Jens Mathias 

Kleppe. Bilde fra kyst.no, fotograf Therese Soltveit 
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REPRESENTASJON, KURS OG MØTER  
 Opplæringskontoret er medlem i FORM- Foreningen for opplæringskontor i restaurant- og 

matfagene. 

 Opplæringskontoret er medlem i foreningen ”Yrkeslabyrinten”. Foreningen består av 

opplæringskontor i Hordaland og er ansvarlig for arrangering av yrkesmesse(r) i tillegg til å være 

en samarbeidspartner for Fagopplæringskontoret 

 Opplæringskontoret er medlem i NETTOPP FISK – nettverk for fiskerifaglige opplæringskontor 

 VOPA – representant i styringsgruppen for voksenopplæring i arbeidslivet. Ansvarlig er Fusa 

Vidaregåande Skule. 

 Ocean Talent Camp – medlem i styringsgruppen. Deltatt under planlegging, gjennomføring og 

evaluering av arrangementet. 

 Fagopplæringskontorets fellessamling for opplæringskontor i Hordaland 

 Årsmøte i ”Yrkeslabyrinten”, foreningen for opplæringskontor i Hordaland 

 Årsmøte og samling i FORM- Foreningen for opplæringskontor i restaurant- og matfagene. 

 Yrkeslabyrinten i Vestlandshallen, yrkesmesse for hele Hordaland. Koordinering utstillere i 

naturbruk og restaurant- og matfag. 

 Yrkesmesse Askøy, for alle undomsskolene på Askøy 

 Yrkesmesse Bildøy, for alle ungdomsskolene i Sund, Fjell og Øygarden  

 Yrkesmesse på Husnes, for alle ungdomskolene i omkringliggende kommuner 

 Yrkesmesse Nordhordaland, Knarvik, ved medlemsbedrift 

 Yrkesmesse Sunnhordland, Leirvik, ved medlemsbedrift 

 ”Ta utdanning”, utdanningsmesse i Grieghallen. Samarbeid med ”Sett Sjøbein”  

 Besøk av elever i grunnskole og videregående skoler i Mathallen, Fisketorget 

 Møte med ”Sett Sjøbein”, det nasjonale kompetanseprosjektet innen sjømatnæringen 

 Medarrangør, instruktør og/eller deltager på ulike kurs, prosjekter og arrangementer ved Norsk 

Sjømatsenter (frem til de meldte oppbud juni 2015) 

 
 

Nesfossen Smolt og Marine Harvest på messen i Knarvik Fra messen på Husnes.  
Alsaker Fjordbruk sin stand i bakgrunnen. 
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NETTSIDER REKRUTTERING 

www.oksjomat.no 
Opplæringskontoret sine nettsider   
henvender seg til både elever, lærlinger og 
lærebedriftene.  
 
På nettsiden finnes blant annet: 

 For elever - informasjon om yrker 
og utdanningsveier og hvordan en 
søker læreplass  

 For læringer - informasjon om 
læretid, rettigheter og plikter, 
stipend og gjennomføring av 
fagprøve, i  tillegg til innlogging til 
elektronisk opplæringsbok  

 For bedrifter - skjema og 
dokumenter, informasjon til faglig 
leder, tidligere årsberetninger 

I løpet av våren vil nettsidene flyttes til en 
annen plattform og få ny layout. 
 
   

 
      

 

 
Opplæringskontoret på facebook 
Opplæringskontoret har egne facebooksider, der vi skriver om små og store aktiviteter. Vi trenger flere 
”følgere” på siden vår! Tips oss gjerne om rekrutteringsaktiviteter og annet dere vil vi skal dele. 
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www.yrkeslabyrinten.no er felles side for 

opplæringskontor i Hordaland tilknyttet foreningen 
Yrkeslabyrinten. Her finnes informasjon om utdanningsvalg 
og yrkesmesse.  

www.mittYRKE.no er nettportalen til Senter for 

yrkesrettleiing (Hordaland Fylkeskommune).  Her kan 
elever, lærere og foreldre finne informasjon om 
utdanningstilbud i Hordaland.  Sidene inneholder også 
informasjon om samarbeid skole-næringsliv og faget 
Utdanningsvalg.  
 

 
 

 

www.settsjobein.no Sett Sjøbein er et nasjonalt 

samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til 
sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og 
sjømatforedling – og alle ledd i disse 
næringene.Opplæringskontoret bruker brosjyrer og materiell fra 

”Sett Sjøbein” og har samarbeid med dem på prosjekter, 
samlinger, møter og messer.  
 

 

www.yngel.no er en plattform for unge som ønsker en 

fremtid i sjømatnæringen. Nettstedet vil vise hvor mange 
spennende muligheter som finnes i både studievalg og 
arbeidsmarkedet og samtidig bidra til økt innsikt og 
forståelse for sjømatnæringens betydning for mennesker og 
lokalsamfunn langs kysten. Nettsiden er drevet av Sjømat 
Norge.   

 

 

www.restaurant- og matfag.no gir informasjon om de 
ulike valgene innen restaurant- og matfagene.  
 
 

 

 
 

 

  

http://www.yrkeslabyrinten.no/
http://www.mittyrke.no/
http://www.settsjobein.no/
http://sjomatnorge.no/
http://sjomatnorge.no/
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REGNSKAP OG BALANSE  
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VEDTEKTER 
OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAGENE I HORDALAND 

 
Revidert: 28.07.2015, 27.05.2015, 12.05.2011, 29.03.2004  

 
§1. 
Kontorets navn er ”Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland”.  Kontoradressen er i Bergen.   
 
§2. 
Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i felleskap har tatt på seg 
opplæringsansvar for lærlinger, jfr. Opplæringslova §4. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatte 
læreplaner i fagene. 
 
Opplæringskontoret ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland sammen skulle ta ansvar for opplæring 
av lærlinger til næringen.  
 
Dette innebærer at Opplæringskontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes 
opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen samt arbeide for å øke rekrutteringen 
til næringen slik at en kan skaffe bedriftene de fagarbeidere de har behov for. 
 
§3. 
Alle bedrifter med faglig leder som tilfredsstiller kravene til Opplæringslova §4,  kan bli medlemmer. 
 
Medlemmene taes opp etter at fondsavgiften fastsatt av Opplæringskontorets styre er betalt.  
Fondsavgiften er for tiden kr. 1000,- pr. bedrift pr. år for bedrifter under 10 ansatte og kr. 2000,- pr. bedrift 
pr. år for bedrifter med 10 eller flere ansatte.  Styret kan etter råd fra Rådet fastsette nye satser eller 
innkreve ekstraordinær avgift (engangsavgift). 
 
Medlemsbedriftene inngår skriftlig avtale med Opplæringskontoret som viser avtalepartene sine 
forpliktelser. 
 
Utmelding fra Opplæringskontoret kan skje med 1-ett-års skriftlig varsel.  Alle lærlinger som har opprettet 
kontrakt gjennom/med Opplæringskontoret, skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om 
bedriften sier opp sitt medlemskap før kontraktsfestet læretid er avsluttet. 
 
§4. 
Opplæringskontoret finansieres gjennom offentlige og andre tilskudd og den fondsavgift hvert enkelt 
medlem betaler.  Eventuelle overskudd som opparbeides i forbindelse med driften av 
Opplæringskontoret, skal avsettes til et fond til fordeling til de bedrifter som deltar etter antall lærlinger i 
den enkelte bedrift. 
 
Beløpet som skal fordeles til bedriftene, fastsettes av årsmøtet.  Fordelingen mellom bedriftene skal stå i 
forhold til den tid lærlingen har arbeidet ved bedriften.  Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at 
det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av Opplæringskontoret. 
 
§5. 
Opplæringskontorets eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler.  
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§6. 
Opplæringskontoret skal ha et styre bestående av 3-5 personer og et varamedlem.  Styret bør gjenspeile 
de ulike fagområdene medlemsbedriftene representerer. Rådet velger styret.  Styret velger selv sin leder 
og nestleder. Varamedlem blir innkalt til alle styremøter og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, 
med mindre andre styremedlemmer har forfall.  
 
Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år, dog slik at ved første gangs valg skal 3 styremedlemmer velges for 
2 år og 2 for 3 år.  Styremedlemmene kan gjenvelges.  Et styremedlem blir sittende inntil nytt 
styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.   
 
Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Et 
styremedlem går ut av styret hvis vedkommende skifter jobb eller medlemsbedriften har meldt seg ut av 
kontoret. 
 
§7. 
Et styremedlem må være myndig.  Det må ikke være under konkurskarantene. 
 
§8. 
Styret representerer Opplæringskontoret utad. 
 
Styret gjør vedtak i møte.  Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for.  Ved 
stemmelikhet gjelder det som lederens eller den som i lederens fravær leder møtet, har stemt for 
(dobbelstemme).  Daglig leder har møterett i styret.   
 
Styret skal føre møtebok.  Møteboken skal ha fortløpende sidetall. 
 
Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør.  Tid og sted for møtene skal gå frem av møteboken, 
likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede.  Boken skal underskrives av de 
tilstedeværende styremedlemmer. 
 
§9. 
Opplæringskontoret skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.  Lederen skal forestå den daglige 
ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.  Han skal sørge for at regnskapsførselen 
er i samsvar med lov og vedtekter og at formueforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 
 
Den daglige leder skal alltid representere Opplæringskontoret utad i anliggender som faller innenfor hans 
myndighet. 
 
§10. 
Opplæringskontorets styre har plikt til å påse at bokføring og formueforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll.  Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets 
utgang.  Regnskapsloven  (LOV-1998-07-17-56) kommer til anvendelse. 
 
§11. 
Godtgjørelse til styremedlemmene skal stå i rimelig forhold til det arbeid som følger med vervet.  Styret 
fastsetter betingelsene for daglig leder og eventuelt andre tilsatte i Opplæringskontoret, dersom det for de 
øvrige tilsatte ikke gis fullmakt til daglig leder. 
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§12. 
Opplæringskontoret skal ha registrert eller statsautorisert revisor. 
 
§13. 
Revisor skal ved datert påskrift attestere årsregnskapet.  Han skal bekrefte at Opplæringskontorets 
verdier er tilstede, forsåvidt dette ikke fremgår av depotoppgave fra bank eller saldo-oppgave for 
bankinnskudd. 
 
Forøvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov og forskrift angående revisjon. 
 
§14. 
Kassabeholdningen skal holdes i bank, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger. 
 
§15. 
Opplæringskontoret skal ha et råd.  Rådet skal ha møte minst en gang om året (årsmøte) og ellers når 
styret finner det nødvendig.  Rådet skal også innkalles til møte når minst 4 medlemmer ønsker det.  
Innkalling til rådsmøter skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel. 
 
Årsmøtet skal holdes innen juni måned.  Vedlagt innkallelsen følger årsberetning, regnskap, budsjett og 
dagsorden. 
 
På årsmøtet har hver deltakende bedrift rett til å møte med en representant som har en stemme. 
 
Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. 
 
Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Rådet består av alle bedrifter som er medlemmer av Opplæringskontoret.  Aktuelle arbeidtaker- og 
arbeidsgiverorganisasjoner og andre samarbeidspartnere kan inviteres som observatører til Rådets 
møter. Rådet har en ordstyrer som velges av og blant rådets medlemmer. 
 
§16. 
Alle medlemsbedrifter som inngår avtale med lærlinger, skal selv ha arbeidsgiveransvaret. 
 
§17. 
Ved opphør av Opplæringskontoret skal midlene nyttes til andre nær beslektede formål. 
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UTDANNINGSVEIER 
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