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Til   
medlemsbedriftene 

Oslo, 21. april 2020 

Innkalling til 

G E N E R A L F O R S A M L I N G 

tirsdag 5. mai 2020 kl. 15.00 

Microsoft Teams 

Vedlagt følger dagsorden, årsrapport, årsberetning, regnskap, forslag til 
budsjett for 2020 samt valgkomiteens innstilling. 

Rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, har kun de som er medlemmer av 
Opplæringskontoret for tømrerfaget når generalforsamlingen holdes, dvs. at de den dagen 

har lærling gjennom kontoret. Hver bedrift har 1 stemme. I tillegg kan man møte med 
fullmakt fra en – 1 – medlemsbedrift. Fullmakt kan kun gis til en medlemsbedrift. 

For å delta på Generalforsamlingen må du melde deg på innen torsdag 30 april. 
Enten på tlf. 22 38 00 36, eller e-post oft@oft.no 

De som melder seg på vil få en egen link til møtet som vil gjennomføres på 
nettportalen til Microsoft Teams.  

Vi bistår alle som ønsker med oppkobling til møtet 

Hjertelig velkommen! 

For styret i 
Opplæringskontoret for tømrerfaget

Harald Hansen 
daglig leder
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Årsrapport for 2019        26. mars 2020 
 
GENERALFORSAMLINGER OG STYREMØTER 
 
Året 2019 var det 52. virkeåret for Opplæringskontoret for tømrerfaget. 
Ordinær generalforsamling ble holdt torsdag 7.mai på Thon Hotel Opera  
 
I 2019 ble det holdt en generalforsamling, fire styremøter og et styreseminar med de ansatte. Styret har 
bestått av Johan Stensrud (styreleder), Dag Filip Evensen (nestleder), Tommy Musæus, Pål Øye og Bjarne 
Tokheim (styremedlemmer) samt Jørn Korneliussen og Henning Eskeland (varamedlemmer).  
 
Kontoret har adresse i Østre Aker vei 24, 0581 Oslo. 
 
2019 – I KORTE TREKK  
 

• Vi presenterte ny logo og profil 
• Vi tegnet 257 lærekontrakter 
• Vi fornyet alle samarbeidsavtaler og opprettet de digitalt 
• Vi gjennomførte tømrerteorikurs for praksiskandidater i samarbeid med Kuben 
• Vi gjennomførte rekruttering og kartleggingskurs i samarbeid med NAV 
• Vi utviklet et digitalt sikkerhetskurs 
• Vi gjennomførte praktiske perfeksjoneringskurs rettet mot svenneprøven 
• Vi deltok med innspill og i arbeidet med å utvikle nye læreplaner 
• Vi informerte om mulighetene i byggenæringen til en rekke rådgivere og ansatte i NAV 
• Vi videreførte Læreplassgarantien 
• Vi signerte samarbeidsavtalen «Spleiselaget – Lærling» 
• Vi hadde en målrettet satsning på rekruttering av Kvinner til tømrerfaget gjennom prosjektet 

Rollemodell og KIT 
 

NYE SAMARBEIDSAVTALER 
 
Senhøsten 2019 har vi sendt ut nye samarbeidsavtaler til alle våre medlemsbedrifter. Disse skulle signeres 
digitalt og vi var spente på hvor raske dere var til å respondere og signere. Over all forventning har nær alle 
signert og uten at det har vært behov for purringer i vesentlig grad. Dette vitner om oppegående og 
strukturerte bedrifter. Fornyelsen av avtalene har ikke alene dreiet seg om digitalisering, men like viktig var 
det å få med endringer og krav fra det offentlige om innhold i avtalen. De eldste samarbeidsavtalene var 
også fra forrige århundre, så det var på sin plass med en oppdatering. Takker dere alle for at dette ble smidig 
gjennomført. 
 
I 2019 ble det inngått samarbeidsavtale med 24 nye lærebedrifter. Detter er en betydelig nedgang fra 2018. 
Da tegnet vi avtale med 34 nye bedrifter. Når vi samtidig øker antall lærekontrakter, betyr det at færre 
bedrifter går ut og antall lærlinger per bedrift øker. 
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REKRUTTERING NYE BEDRIFTER OG INSTRUKTØRKURS – IFAG 
 
Dessverre har vi ikke vært så aktive som vi kunne ønsket i rekrutteringsarbeidet etter nye lærebedrifter. Vi 
har en målsetning om å være synlige på arenaer der vi kan treffe potensielle bedrifter. I år begrenset dette 
seg til en messe med Optimera og et fagtreff på Ski bygg. Kanskje det beste bidraget i rekrutteringsarbeidet 
var at tidligere daglig leder Arvid Søgaard besøkte potensielle medlemsbedrifter for BFOA. Arvids brennende 
engasjement for fagopplæringen fikk samtalen raskt inn på spørsmålet om de også kunne tenke seg å ta med 
en lærling eller to. Dette resulterte i både nye bedrifter, men også at de eksisterende tok med en ny eller en 
lærling til.  
 
I 2019 gjennomførte vi 2 instruktørkurs for nesten 40 instruktører. Kurset er på 5 timer og starter med lunsj. 
Kurset er obligatorisk for alle nye bedrifter, men vi anbefaler kurset også for alle nye i en instruktørrolle. 
Målet med dette kurset er å utvikle deltakernes evne til bevisst og systematisk legge til rette, veilede og 
vurdere lærlinger i henhold til målene i læreplanen og den enkelte lærlings forutsetninger. Vi vil bidra til at 
bedriften skal få dyktigere instruktører, mer profesjonelt opplæringsmiljø og mer fornøyde lærlinger, som på 
sikt vil gi bedre resultater i bedriftens produksjon. For øvrig har alle bedriftene våre tilgang til et 
instruktørkurs i IFag. Et kurs som både gir gode råd i instruktørrollen og samtidig en innføring i hvordan de 
bruker IFag.  
 
PROFILERING OG BYGGEPLASSBANNER 
 
2019 var det vi kalte profileringens år. Med ny logo 
ville vi markedsføre oss enda mer. 
Under generalforsamlingen i mai 2019 presenterte 
Kristoffer vår ide om å profilere oss og 
lærebedriftene med et byggeplassbanner. 
Igjennom 2019 ble det produsert nærmere 70 

bannere til 
forskjellige 
bedrifter. Det er 
spesielt gøy å kjøre 
på lærlingbesøk og se bannere som 
henger synlig på solide stillaser.   
I tillegg til byggeplassbanner har vi hatt 
et godt samarbeid med Hultafors som 
har overøst oss med småverktøy vi har 
kunne gitt bort i forbindelse med 
Facebook konkurranser. I 2019 fikk vi 

også børstet liv av en gammel kjenning, tommestokken! Denne gir vi ut 
til alle lærlingene på kontraktsmøte. Vi oppfordrer fortsatt bedriftene til 
å kjøpe banner, for å profilere den viktige jobben de gjør med å ta inn  
lærlinger. 
Som mange av dere registrerte ble årets siste stunt en godkjennings 
bevis som lå ved juleskrivet fra oss. Vi ønsket at dere bedriftene skulle 
ha et synlig dokument på vårt samarbeid som kunne henge synlig på 
kontorene. Etter flere besøk i bedriftene kan vi med glede se at dette er 
blitt rammet inn og henger synlig hos dere. 
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IFAG OG DIGITALE E-LEARNINGKURS 
 
IFag er nå kjent for de aller fleste bedrifter, i tillegg til alle våre lærlinger. Opplæringskontoret har lagt ned 
tid og betydelige ressurser for å tilpasse plattformen bedre til vårt bruk og til tømrerfaget. Vi er godt fornøyd 
med samarbeidet med Datapower som leverer systemet og med rørentreprenørene som er medeier og 
bruker det for gjennomføring og kursing av rørlegger lærlinger. IFag er blitt ett meget godt verktøy som 
bistår og følger elever, lærere, lærlinger og bedrift gjennom hele fagopplæringsløpet. 
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Alle nye lærlinger får god informasjon om hvorfor og hvordan IFag skal benyttes, fokuset videre for 
Opplæringskontoret er å informere og veilede bedriftene til å ta i bruk iFag i mye større grad enn det som 
gjøres per dags dato. Siden dette er en felles plattform for lærling, bedrift og opplæringskontor og mye av 
informasjonen er felles, er vi avhengig helt av at alle ledd benytter det på en god måte. Alle faglige ledere og 
instruktører skal ha fått tilgang til iFag, og det ligger et «e-læring» tilgjengelig i løsningen for å lære den 
enkelte om hvordan man benytter iFag, om instruktør rollen og om hvordan man gjennomfører en 
halvårssamtale i IFag.  
  
Videre ha vi i Opplæringskontoret sammen med andre opplæringskontorene og Datapower også utviklet e-
læringskurset «Basiskunnskap for tømrerfaget». Dette kurset består av emnene:  
 

• Grunnleggende HMS  
• Ergonomi  
• Anhukning, stropping og signalgivning  
• Sikker bruk av arbeidsutstyr  
• Bruk av stillas  

 
Kurset er ment å supplere opplæring i sikker bruk av verktøy og arbeid i høyden. Det vil også erstatte 
tidligere tilsvarende kurs, så vi ikke lenger vil kalle inn lærlingene i denne forbindelse. Alle nye lærlinger vil få 
tilgang til dette E-læringskurset.  
  
Kurset er tatt i bruk fra mars 2020. Det har vært lite tilbakemeldinger så langt. Men det gjøres fortløpende 
justeringer ved behov. Det er planlagt å sette sammen en gruppe bestående av representanter fra 
opplæringskontorene, hvor man årlig tar en gjennomgang av kurset, for å oppdatere fakta og gjøre 
nødvendige korrigeringer. Opplæringskontoret for tømrerfaget er eier av kurset. Målet er å kunne tilby 
kurset til andre ansatte i våre medlemsbedrifter, samt bedrifter utenfor Opplæringskontoret for 
tømrerfaget. Dette skal sikre økonomi i videreutvikling og bistå til at vi kan tilby lærlingene dette kurset 
kostnadsfritt.  
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LÆRLINGPRISEN 2019  
 
Katinka Fryman har utmerket seg i alt hun gjør og er en 
veldig bra kandidat som «årets lærling 2018» sier 
bedriften. 
Ei jente med bra holdninger, øye for detaljer, bra stå 
på vilje og en utførelse i meget høy standard er 
tilbakemeldingene fra kollegene. 
Hun fikk karakteren meget godt på sitt svennestykke 
som hun besto sommeren 2018 ���� 
Vi gratulerer med førsteplass! 
 
Oscar Adelsøn legger vekt på å utføre oppgavene på en 
håndverksmessig god måte og forsto tidlig betydningen av uttrykket yrkesstolthet. «Det som har imponert 
meg mest, er hans engasjement for å øke rekrutteringen til byggfag» sier hans tidligere lærer. Vi i 
Opplæringskontoret er helt enig, og med en svenneprøve som sto til meget godt bestått kan vi gratulerer 
med en solid 2. plass���� 
 
Felix Øvrebø kjennetegnes som en pliktoppfyllende og punktlig medarbeider, og har gjennom hele læretiden 
arbeidet målrettet og stilt høye krav til egne prestasjoner. 
Dette er en engasjert gutt som tar aktivt ansvar på prosjektene han arbeider på. Han medvirker med andre 
ord til et godt arbeidsmiljø på de ulike byggeplassene. 
Med en meget godt bestått svenneprøve er det bare å gratulere med en sterk 3. plass ���� 
 
Foruten heder og ære, består Lærlingprisen av en pengepremie og Diplom som et synlig bevis på 
prestasjonen. 
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REKRUTTERING 
 
Vi har hatt en god oppgang av søkere til VG1 Bygg- og anleggsteknikk de siste årene, og vi hadde håpet det 
skulle holde seg også i 2019. Vi hadde derfor ikke forventet at det ble en nedgang i antall søkere på 
landsbasis. Med 4.188 søkere til Vg1 på bygg- og anleggsteknikk per 15. mars 2019, er det 362 færre søkere 
enn i 2018 og 81 færre enn i 2017. Noe av denne nedgangen skyldtes nok både at det var et mindre elevkull 
og at det totale antallet søkere gikk ned. Ser vi på prosentandelen av årskullet som søkte seg til 
byggenæringen, øker faktisk bygg- og anleggsteknikk prosentvis hvis vi ser på både yrkesfag og 
studieforberedende.  
 
Det var en god del lokale forskjeller. I vår region Oslo og Akershus fikk vi i 2019 også en økning i antall 
søkere. Den største andelen av denne økningen stod Oslo for. Der økte antall søkere til VG1 Bygg- og 
anleggsteknikk fra 119 søkere i 2018 til 153 søkere i 2019. Det betyr at klassene  
 
Søkertallet til Vg1 totalt i landet ligger fortsatt over nivået 
i årene 2013 til og med 2016 på tross av en liten nedgang. 
 
Mest gledelig, knyttet til rekruttering i 2019, var at 
andelen som får læreplass øker og er høy. Totalt for 
yrkesfag får 8 av 10 læreplass og flest av de som søkte fikk 
læreplass i bygg- og anleggsteknikk. Der fikk hele 86 
prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk fikk en 
lærekontrakt i løpet av 2019. 
 
Dette betyr Byggenæringen har klart å snu en negativ 
rekruttering til næringen vår og igjennom gjort det til et 
attraktivt yrkesveivalg. Dette har gitt utslag i flere og mer 
motiverte søkere. Både til byggfagskolene i vår region, og 
blant voksne som ønsker seg til tømrerfaget. Igjen har 
byggfag blitt et attraktivt yrkesveivalg for ungdommen. 
 
 

I 2019 laget vi ferdig 3 ulike rekrutteringsfilmer for 
tømrerfaget. 1 av dem var direkte rettet mot kvinner, 
mens de 2 andre var mer generelle. Alle filmene var laget 
ut i fra rå materiale fra 2 filmtagninger. Vi regner med at 
vi kan bruke dette materiale til ytterligere produksjoner. 
Takk til Sinklar AS, som har vært en god 
samarbeidspartner for disse produksjonene. 
 
Øvrig deltok kontoret på yrkesmessene i regi av 
fylkeskommunene. I 2019 ble de arrangert på henholdsvis 
Oslo Spektrum og på Varemessa på Lillestrøm. I 2019 
deltok vi ikke på ByggCamp, men tømrerfaget var godt 
representert ved faglærerne og ByggOpp.   
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ROLLEMODELL 
 
Byrådet og Utdanningsetaten har som mål at en av tre skal velge yrkesfag i Oslo. For å oppnå dette har de 
etablert et team av unge rollemodeller. Dette er unge lærlinger, fagarbeidere og svenner som besøker 
klasser på 9. og 10. trinn i Oslo. Tiltaket ble planlagt i 2017, prøvd ut i 2018 og er nå etablert som et fast tiltak 
mellom aktivitetene i Osloskolen. 
  
Rollemodellene forteller om mulighetene ved å velge yrkesfag på en annen måte enn det karriererådgiverne 
i Osloskolen kan. Heller enn å informere om aktuelle skoler og alle mulighetene som ligger i 
tilbudsstrukturen i videregående opplæring, kan rollemodellene fortelle om sine personlige valg og hvordan 
det er å gå nettopp den veien de har gått i yrkesopplæringa. Vi har tro på at dette er en spesiell erfaring som 
elevene bør møte. Veldig mange unge i Oslo har foreldre med høyere utdanning. Det er derfor ikke gitt at de 
opplever yrkesfag som relevant for dem når de skal velge utdanningsvei. 
 
Akershus fylkeskommune har i 2019 gjennomført lignende besøk for sine ungdomsskoler. 
 
Opplæringskontoret for tømrerfaget har deltatt som rollemodell med Opplæringskonsulent Anne L. Rønning 
og tømrersvenn Katinka Fryman. Begge har fått særdeles gode tilbakemeldinger fra fylkeskommunen og 
skolene de har besøkt. Vi tror denne satsningen vil bære frukter i 2020. 
 
FAGFORNYELSEN 
 
Norges videregående skoler og yrkesfagene får nye 
læreplaner fra skolestart i 2020. Prosessen har fått navnet 
«Fagfornyelsen», og betegnes som den største endringen av 
videregående utdanning siden Kunnskapsløftet. Den 
pågående fagfornyelsen fører til at tømrerfaget nå får sitt 
eget Vg2, og skiller således vei fra stillasbygger-, 
betongfagarbeider- og murerfaget. Opplæringskontoret for 
tømrerfaget har gitt innspill til utkastene for læreplanene for 
Vg1, Vg2 og Vg3 (Opplæring i bedrift) etter en grundig 
gjennomgang både internt og eksternt. Vår bekymring knyttet 
til de første utkastene, var at det med noen få pennestrøk var 
fjernet alt som har med rehabilitering og rot markedet.  
 
Vi stilte spørsmål om hvorvidt ikke nye tømrersvenner ha 
kunnskap om – rehabilitering, ombygning, og tilbakeføring av 
eksisterende bygnings masse?  
 

«Arbeidslivets behov er selvstendige og løsningsorienterte tømrere der teoretiske og praktiske 
ferdigheter er avgjørende for å utøve faget. Vi mener den Bransjelære og teoretisk kompetanse ikke er 
ivaretatt i denne læreplanen og må ivaretas bedre. 
Største delen av arbeidet som skal utføres de neste årene er knyttet til eksisterende bygningsmasse. 
Læreplanen tar i liten grad hensyn til dette. Rehabilitering (skade, modernisering og vedlikehold) og 
energi - rehabilitering må ivaretas bedre i den nye læreplanen og må defineres allerede i innledningen 
"Om Faget - Fagrelevans". Det er varslet nytt regelverk knyttet til energi-rehabilitering. Dette 
regelverket vil påvirke tømrerens arbeids hverdag. 
Innsikt og forståelse av grunnprinsippene knyttet til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) er heller ikke 
ivaretatt. 
Kjennskap til bygningsvern er heller ikke ivaretatt i læreplanene. Feil utført arbeid her er uopprettelig» 
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Vi opplevde de nye læreplanen beskrev «entreprenør-tømreren» for de større byggeplassene, men ikke den 
allsidige og selvstendige tradisjonelle tømreren våre bedrifter er avhengig av å rekruttere.  
 
SOMMERBYGGSKOLE  
 

I august 2019 arrangerte 
Akershus fylkeskommune og 
Skedsmo VGS 
Sommerbyggskole for elever 
som skal begynne i 9. trinn. 
Hellvik Hus sin tidligere 
lærling Kristoffer Ettestad, 
gjorde en strålende jobb som 
instruktør for 
ungdomsskoleelevene for 
andre året.  
Vi håper dette inspirerte deltagerne til å fortsette mot Tømrerfaget. Vi vet 
at tidligere deltagere har søkt seg inn til Bygg og Anlegg, så vi håper dette er 
prosjekt Viken vil ta med seg videre.   
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LÆRLINGLEKENE MED BYGGMAKKER  
 

5. september ble starten for Lærlinglekene 2019 i regi av Byggmakker. 
Vi hadde tett dialog med Byggmakker i forkant av dette, og inviterte 
alle våre lærlinger til å delta. Lekene var en minimesse der 
informasjonen de fikk ble brukt i en Kahoot senere hvor 1.,2. og 3. plass 
fikk gavekort.   
 
Lekene ble også gjennomført i Lillestrøm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTEGRERING GJENNOM FAGOPPLÆRING 
 
I 2019 hadde vi et godt samarbeid med Voksenopplæringen om to klasser på henholdsvis Hellerud 
og Stovner som fulgte ulike integreringsløp for flyktninger. Klassen på Hellerud følger et 
vekslingsløp, mens klassen på Stovner gikk et praksisbrev løp. Erfaringsvis vil sluttkompetansen bli 
høy og tilknytningen til bedriften stor, når lærlingene kombinerer skole og bedrift gjennom hele 
opplæringsløpet. Tilbudet er tilpasset innvandrere og er et samarbeid mellom Oslo 
Voksenopplæring Helsfyr, NAV, Opplæringskontoret for tømrerfaget og Hellerud videregående 
skole. Her kan bedriftene rekruttere gode fagarbeidere med ambisjon om å jobbe som utførende i 
faget. I januar besøkte lærebedriftene klassen på Hellerud og var imponert over hvor langt elevene 
hadde kommet. Både språklig, teoretisk og praktisk.  
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21. mars 2019 var det en stolt gjeng fra 
Hellerud som signerte sine 
lærekontrakter i tømrerfaget i Laugsalen 
i Oslo Håndverk- og industriforening. Nå 
følger år med praksis i tømrerfaget, 
norskundervisning og teoretiske fag på 
Hellerud videregående skole. Deretter 
opp til svenneprøve og det 
ettertraktede svennebrevet. 
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SAMARBEID MED NAV  
 
I 2019 videreførte vi samarbeidet med NAV og laget et 4 ukers rekrutterings- og kartleggingskurs på Kuben 
Yrkesarena i begynnelsen av september. NAV håndplukket kandidater som hadde bakgrunn fra 
byggenæringen i enten eget hjemland eller i Norge. 12 deltakere startet på kurset. 11 fullførte de første 14 
dagene på Kuben. 8 fikk praksisplass i bedrift for de siste 14 dagene på kurset. 3 av disse fikk tilbud om 
læreplass. Vi var ikke spesielt fornøyd med det resultatet, mens NAV var svært fornøyd. Kurset var 
ressurskrevende for oss, og gikk noe på bekostning av oppfølging av eksisterende lærlinger. 
 
Vi deltok videre i 2019 på informasjonsmøtet for veiledere og brukere ved 6 ulike NAV kontorer. 
Tilbakemeldingene fra disse møtene viser at veiledere i NAV systemet har manglende kunnskap om 
fagopplæring i bedrift.  
 

 
 

 
SPLEISELAGET  
 
Spleiselaget er et gratis undervisningsopplegg 
for elever på videregående skole. Ved bruk av 
veiledere, film og kommunikasjon med elevene, 
informerer vi om sammenhengen mellom 
verdiskaping, inntekter og velferdsgoder. 
 
På fagdagen 28.august 2019 ble det signert en 
samarbeidsavtale mellom Opplæringskontoret 
ved Harald Hansen og leder Marta Johanne 
Gjengedal fra Samarbeid mot svart økonomi 
(SMSØ) – som igjen består av KS, LO, NHO, YS, 
Unio og Skatteetaten. Tiltaket er en felles front 
mot svart økonomi og skal gi lærlinger og 
arbeidstakere hjelp til å avvise tilbud om svart 
arbeid. (Foto: Opplæringskontoret for 
tømrerfaget i Oslo og Akershus). 
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KIT- KVINNER I TØMRERFAGET  

2019 har vært et år hvor vi har sett at arbeidet vi gjør bærer frukter. KIT 
har vært forløper til at flere har kommet etter og fått større fokus på å 
rekruttere flere kvinner inn til tømrerfaget. 

I januar hadde BNL en stor samling i Næringslivets Hus i januar med tema: Hvordan skal vi få flere kvinner til 
å velge byggenæringen? Det var mer enn 100 påmeldte, hvor vi var representert med Mille Maalstad. 
 
Vi var også representert på Byggmesterforbundets 100 års jubileum og er stolte av Mille som ble invitert til å 
holde innlegg for hele landets byggmestere. 
 

 
 

Flere av jentene i gruppa har etterspurt felles samling og i juni fikk 
møttes flere jenter på Peppes på Aker Brygge. Vi håper på å få til 
flere samlinger, også utenfor Oslo da vi har medlemmer i gruppa fra 
alle deler av Norge.  
 
Konkurranser er alltid populært og til påske laget vi en konkurranse 
som fikk stor respons blant jentene.  23. april var KIT ett år. Dette 
feiret vi med en ny konkurranse hvor vi gav bort to kinobilletter. 
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Vi engasjerte Per Olav Berg/PO Media AS til å skrive to artikler om kvinner i tømrerfaget. Disse ble publisert 
blant annet i Byggmesteren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett par av jentene i gruppa ble nominert som Norges Hyggeligste Håndverker og nominasjonene av andre de 
andre kvinnelige nominerte ble delt på gruppe for å vise mangfoldet blant kvinner. Vi var selvfølgelig tilstede 
på kåringen Telenor Arena hvor vi fikk være tilstede og reklamere for Kvinner i tømrerfaget. Det ble ingen 
tømrer som vant denne gangen, men rørlegger Camilla Cox Barfot. 
 

 
 

En fersk masterstudie bekrefter 
nødvendigheten av kvinnenettverk som KIT. 
Unge kvinnelige fagarbeidere finner seg til 
rette i arbeidsmiljøet fordi de innordner seg 
en mannsdominert kultur. Det må 
tilrettelegges slik at menn og kvinner blir 
betraktet som likeverdige på byggeplassen. 
Det er funn i masterstudien til Lene Rexten. 
 
 

– Å mene at tømreryrket ikke passer for 
kvinner, handler om utdaterte holdninger. 
Det er ingenting med dette faget som ikke 
passer for kvinner – eller jenter. Det sier 
landets første kvinnelige tømrersvenn, Guri 
Breien (72) 
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Gruppen blir brukt flittig av medlemmene som stiller spørsmål om hvordan det er å være jente i 
tømrerfaget. De deler gjerne bilder og historier av sin egen hverdag. 
 
Det er i 2019 blitt delt mange innlegg fra andre aktører som satser på kvinner i tømrerfaget. 
  

 
 
Det er laget rekrutteringsfilmer med fokus på å få flere jenter til å velge tømrerfaget. Jenter (alle lærlinger) 
fra KIT var med på å lage en flott film. Anne har også vært med på å lage en film for 
Kunnskapsdepartementet. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 2018 har vi en økning i antall medlemmer på 100 %: totalt 140 jenter er medlemmer av gruppen.  
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SAMARBEIDSAVTALE MED LÆREPLASSGARANTI 
  
På tross av at Akershus fylkeskommune ikke ville forplikte seg til å innføre krav til faglærte og lærlinger på 
sine byggeplasser, opprettholdt vi i 2019 læreplassgarantien for elevene på Byggteknikk. Avtalen har som 
formål å forplikte partene til å samarbeide for å få flere læreplasser innen bygg- og anleggsteknikk gjennom 
å lette overgangen fra skole til læreplass for elevene i utdanningsprogrammet Vg2 Byggteknikk samt øke 
søkningen til bygg- og anleggsteknikk i Oslo 
 
Arena for oppfølging av avtalen er det faglige nettverket i Akershus fylkeskommune med enkelte skoler i de 
ulike regionene samt tilsvarende nettverk i Osloskolen. Byggenæringen er representert ved flere fag og flere 
opplæringskontor.  
 
Som en del av samarbeidsavtalen, gir de underskrivende opplæringskontorer læreplassgaranti i malerfaget, 
murerfaget, tømrerfaget, taktekkerfaget og betongfaget til kvalifiserte søkere fra Osloskolen som oppfyller 
følgende kriterier: 
 

• Alle fagene må være bestått 
• Karakteren 3 eller høyere i programfagene 
• Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2 
• Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju mot slutten av Vg2 og være aktiv søker til 

læreplass 
• Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 ogVg2) 

 
LÆREKONTRAKTER 
 
Antall nye lærekontrakter for 2019 ble 257. Dette var en betydelig økning fra 212 i 2018. Nok engang ser vi 
at økningen er størst blant voksenlærlingene. Den store andelen av voksenlærlinger de siste årene gjør sitt til 
at Opplæringskontoret nå administrerer rekordmange lærekontrakter. Ved Årsskifte 19/20 var det ved 
Opplæringskontoret registrert 523 lærlinger i tømrerfaget. Disse fordelte seg på 335 aktive lærebedrifter i 
2019. Tallene for 2018 var 474 lærlinger fordelt på 307 bedrifter. I snitt er det litt over 1,5 lærling i snitt per 
bedrift. Vi tror det ligger muligheter for at dette snittet kan økes slik at vi klarer å utdanne enda flere sårt 
trengte tømrere.  
 
I 2019 var det flere lærlinger som begynte i læra etter det tradisjonelle 2+2 løpet. Det betyr at det var en 
reduksjon i antallet som følger TAF/BYSK løpet. Det ser vi på som positivt, siden dette løpet er best egnet for 
læretid hos de større entreprenørene. Antall lærekontrakter de siste årene:  
 

År  Totalt nye 
lærekontrakter 

Rettighet 
(2+2/TAF/BYSK) 

Rettighet 
(1+3/0+4) Voksenlærlinger Veksling 

2011 189 Lærlinger 105 Lærlinger 16 Lærlinger 68 Lærlinger 0 Lærlinger 
2012 189 Lærlinger 116 Lærlinger 15 Lærlinger 58 Lærlinger 0 Lærlinger 
2013 213 Lærlinger 126 Lærlinger 21 Lærlinger 58 Lærlinger 8 Lærlinger 
2014 192 Lærlinger 116 Lærlinger 12 Lærlinger 57 Lærlinger 7 Lærlinger 
2015 202 Lærlinger 120 Lærlinger 11 Lærlinger 71 Lærlinger 0 Lærlinger 
2016 204 Lærlinger 93 Lærlinger 10 Lærlinger 101 Lærlinger 0 Lærlinger 
2017 231 Lærlinger 92 Lærlinger 9 Lærlinger 130 Lærlinger 0 Lærlinger 
2018 212 Lærlinger 117 Lærlinger 12 Lærlinger 83 Lærlinger 0 Lærlinger 
2019 257 Lærlinger  116 Lærlinger 22 Lærlinger 107 Lærlinger 12 Lærlinger 
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LÆREKONTRAKTER HEVET 
 
Vi hevet 45 lærekontrakter i 2019. I 2018 hadde vi 32 som var en økning fra 2017. Enkelte av disse hevingene 
medfører et betydelig arbeid. Vi etterstreber alltid færrest mulig hevinger, men har lyktes dårlig i dette 
arbeidet. Mange av hevingene er feilvalg og det er vrient å forutse dette. Vi vet at bedriftene ofte forsøker å 
legge til rette, men med manglende motivasjon for faget blir det ofte en heving av lærekontrakten. 
 
SVENNEPRØVER  
 
I 2019 var 159 av våre lærlinger oppe til Svenneprøve. Resultatene ble som følger:  
 

39 Bestått meget godt 24,5 % 
108 Bestått (1. forsøk) 68,0 % 

9 Bestått (2. forsøk) 5,5 % 
3 Ikke bestått 2,0 % 

 
Tallene er omtrent som tidligere år.  
 
TVERRFAGLIG EKSAMEN - TMF 3102  
  
Totalt i 2019 ble 66 lærlingen enten meldt opp eller 
varslet om oppmelding privatist web, til eksamen i 
tømreteori. De aller fleste var opp til sommerens 
eksamen 6.juni. Denne gruppen meldes opp innen 
1.februar. De resterende samt enkelte som strøk på 
første prøve, ble meldt opp eksamen 30.november. 
Frist for denne oppmeldingen var 15.september.  
 
Alle som går et avvikende læreløp enn 2 år på skole 
og 2 år i lærebedrift, må bestå denne eksamenen før 
de kan meldes opp til den praktiske svenneprøven. 
Uten vår hjelp med oppmelding og påminnelser, vil 
nok mange ikke bli ferdig med svenneprøven til 
normert tid. Lærlingene sliter med å gjøre dette på egenhånd, melder tilbake til oss da de ikke 
finner fagkode eller at de fikk krav om betaling. De tidlige fristene for oppmelding gjør også sitt til at 
mange ikke får meldt seg opp. De er rett og slett ikke i «eksamensmodus» 5-6 måneder før 
eksamen, så da går det i glemmeboka uten en påminnelse. Vi har også hjulpet en del 
medlemsbedrifter med veiledning for oppmelding av sine hjelpearbeidere.  
 
Nytt av året var at vi ikke fikk lov til å melde opp lærlinger i Akershus til eksamen til jul. Alle som 
hadde en stryk eller mangel ble purret og varslet om oppmeldingsrutiner.   
  
SØKNAD EKSTRAORDINÆRE MIDLER FOR 2019 
  
I 2019 ble det sendt inn 10 søknader fra Opplæringskontoret om ekstra midler på vegne av 
bedriftene. Dette er rammestyrte midler som bevilges av Stortinget og deles ut av UDIR. Også i 
denne runden ble søknadene avkortet med 35,5 %, dette da avsatt beløp ikke er stort nok til å 
dekke opp for søknadene og behovet. Det er søkt om midler fra 2 til 6 timer per uke. Det kan søkes 
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om inntil 47 uker. Ofte er det våre konsulenter som ser og avdekker behovet for dette i bedriften. 
Midlene har nok ført til at noen har kunnet fullføre sin læretid med godt resultat, uten ville nok 
noen flere ha mistet sin læreplass. Unntaksvis så heves denne type lærekontrakter. Nå behovet 
først er avdekket så øker også forståelsen for at noen kan trenge litt mer tid eller tettere 
oppfølging.  Vi søker for alle typer lærekontrakter, og for læringer som er under 25 år.  
 
LÆRLINGSENTERET FOR BYGGFAG/KUBEN – KURS  
 
I 2019 ble det på vår avdeling på Lærlingsenteret for byggfag avlagt 33 svenneprøver mot 25 i 2018.  
Kristoffer Søgaard har hovedansvaret for gjennomføring av kurs og svenneprøver på læringssenteret. Enkelte 
av svenneprøvene er utført av praksiskandidater som leier prøvestasjonen for prøveavleggelse.  

I 2019 hadde vi følgende øvrig aktivitet på 
Lærlingsenteret 

• 3 kurs i bjelkelag, klimavegg med 
tømmermannspanel, innsetting av dør og vindu a 
4 dager. 

• 252 lærlinger deltok på kontraktsmøte á 1 dag. 
Gjennomgang av fagets læreplan, utfylling av i-
fag, vurderingskriterier jfr. forskrift til 
Opplæringsloven, samt lærlingens plikter og 
rettigheter. 

• Vi gjennomførte 1 instruktørkurs 
• 82 lærlinger deltok på Sikkerhetskurs (Sikker 

bruk av verktøy, ergonomi, bruk av stillas, 
fallsikring) 

• 94 lærlinger deltok i kurs i Varme arbeider 
• Til sammen 51 lærlinger på 10 samlinger i VG3 

Bransjelære 
• Ca. 72 lærlinger inne til VG2 Bransjelære 

 
 
UNDERVISNING – BRANSJELÆRE 
27.august gikk startskuddet for årets bransjelære undervisning. 
Nytt i 2019 var at vi startet med en felles fagdag for årets kull med 
lærlinger. 186 lærlinger møtte opp og vi hadde eksterne 
foredragsholdere. Dette er første gang vi gjennomførte en felles 
oppstart. Resten av undervisningen ble gjennomført i regionene der 
lærlingene jobber. Vi håper en slik samling vil bygge fagstolthet og 
fellesskapsfølelse hos tømrerlærlingene.  
 
På fagdagen ble det signert en samarbeidsavtale mellom 
Opplæringskontoret og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) – 
som igjen består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten. Denne 
satsningen er en felles front mot svart økonomi og har som formål å 
gi lærlingene og arbeidstakere hjelp til å avvise tilbud om svart 
arbeid. 
 
En lærerik dag for tømrerlærlingene som også fikk et skråblikk på 
hverdagen sett fra Sigrid Bonde Tusvik øyne. 
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I 2019 komplementerte vi et samarbeid med 
Byggmesterforbundet sentralt om utarbeidelse av 
Bransjelære kompendier for lærlinger i 
Tømrerfaget. I 11 år har vi arbeidet med 
kompendiene som skal brukes i teoriundervisningen 
i bransjelære som er en del av tømrerutdanningen. 
Kompendiene dekker de tre stadiene i opplæringen, 
med basiskunnskap for tømrerfaget som 
introduksjon i Vg1, tømrerfaget for Vg2 og 
bransjelære for opplæring i bedrift Vg3. 
 
TVERRFAGLIG  
 
Samarbeidet mellom Opplæringskontorene i regionen har stort sett foregått gjennom Lærlingsenteret for 
byggfag. Årets tur med de andre fagene på Lærlingsenteret, fagopplæringen i Oslo og representanter fra 
nettverket i Osloskolen gikk via sjøveien til København. Hensikten var å bygge bånd, og var en fin tur for nye 
ansatte i de forskjellige kontorene så de kunne bli kjent med nye fjes. Kristoffer og Trond deltok fra vårt 
kontor. 
                                                                      
FAGNETTVERK 
 
I 2019 videreførte vi samarbeidprosjektene mellom skole og næringsliv i Oslo og Akershus. Prosjektene har 
som oppgave å gjøre det enklere å få utplassert byggfagelevene til bedriftene, få tidlig avklaring på læreplass 
samt sikre en smidig overgang mellom skole og bedrift. Disse samarbeidsprosjektene fungerer bra og i 
samarbeid fikk vi formidlet alle kvalifiserte søkere til læreplass blant annet gjennom faget Yrkesfaglig 
fordypning der deler av praksisen legges til en potensiell lærebedrift, slik at lærling og bedrift blir kjent med 
hverandre før det eventuell inngås en lærekontrakt.  
 
Opplæringskontoret har et godt samarbeid med 
alle de videregående skoler i Oslo og Akershus. I 
2019 har vi også vært mer aktive i de øvrige 
fylkeskommunene vi har godkjenning i (Buskerud, 
Østfold, Oppland og Hedmark). Dette har vært 
viktig med tanke på Fylkessammenslåingen fra 
1.januar 2020.  
 
Nytt i 2019 var at vi i regi av nettverket i Oslo 
skolen, ønsket alle VG1 elevene velkommen til 
Byggenæringen i et større arrangement på Kuben. 
Har fikk de høre litt om hva som venter dem. Det 
var også ment som en tydelig bevisstgjøring rundt 
hvilke forventninger vi byggenæringen hadde til 
dem. Vei til læreplass starter 1.skoledag. 
 
NÆRINGSPOLITISK SAMARBEID – RETT TIL Å DRIVE FAGOPPLÆRING 
 
Som en følge av skjerpede krav til offentlige anskaffelser med krav til lærlinger i offentlige byggeprosjekter, 
ble det i 2019 en ganske så opphetet debatt om hvem som skulle få drive fagopplæring. Flere 
bemanningsbyråer kontaktet Opplæringskontoret og ønsket å bli medlemsbedrift og godkjent som 
lærebedrift i tømrerfaget. Styret i OFT behandlet søknadene og konkluderte med å avslå søknaden. 
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Begrunnelsen ligger i bemanningsbyråene vil avvike i stor grad fra organisasjonsform i forhold til våre øvrige 
medlemsbedrifter. OFT sine medlemsbedrifter er små og mellomstore bedrifter med stor grad av 
egenproduksjon. Medlemsbedriftene baserer sin virksomhet i hovedsak på fast ansatte og faglærte og 
rekrutterer til egen bedrift og bransjen gjennom lærling ordningen. Vår kvalitetssikring av opplæringsløpene 
i våre lærebedrifter baserer seg i stor grad på at bedriftene har egeninteresse i å bygge kompetanse på 
lærlingene for å dekke egen rekrutteringen og fremtidig kompetansebehov. 
 
Opplæringskontoret ser likevel at det bør gjøres mer for 
at de som allerede jobber i byggenæringen uten en 
formell kompetanse, skal kunne komme inn i et 
utdanningsløp mot et svennebrev. Vi tilbød oss derfor å 
være en samarbeidspartner byråene og bistå dem med 
å formalisere kompetansen til de vikarene som har lang 
praksis i tømrerfaget. For disse ville vi kunne gi tilbud 
om norskkurs, tømrerteori frem til en skriftlig eksamen 
(TMF 3102), praktiske perfeksjoneringskurs, bistand til 
oppmelding til svenneprøven og gjennomføring av selve 
svenneprøven. Et tett samarbeid her vil gi 
byggenæringen en økt andel faglært kompetanse og en 
økt trygghet for den enkelte arbeidstaker.  
 
Dessverre ønsket ikke bemanningsbyråene et slikt 
samarbeid. 
 
Saken ble etterhvert behandlet politisk og i mars 
konkluderte Kunnskapsdepartementet at bemanningsbyråer ikke kunne ha lærlinger i fag de ikke hadde 
egenproduksjon. 
 
Øvrig videreførte vi i 2019 det tette arbeidet mot det politiske miljøet både i Oslo, men også i Akershus, for å 
bedre rammebetingelsene for de mindre håndverksbedriftene med lærlinger samt å øke rekrutteringen til 
byggfag. Mye av dette arbeidet samkjøres med Byggmesterforbundet Oslo og Akershus i samarbeid med 
OHIF. I Oslo opplevde vi stor politisk vilje å sikre kompetansebedriftene markedstilgang, mens det i Akershus 
har motstand til å ta i bruk politiske virkemidler vært svært begrenset. Valget i 2019 satte likevel på en 
foreløpig brems for samarbeidet inn mot finansbyråden og spesielt Byråd for finans Robert Steen, som lenge 
har vært en pådriver og god samarbeidspart for å få flere faglærte og lærlinger inn på kommunale 
byggeplasser.  
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BEMANNING  
 
Kontoret har i 2019 hatt følgende bemanning: 
 

• Marianne Kristiansen, Administrasjonskonsulent  
• Kristoffer Søgaard, Opplæringsleder 
• Per Prestmarken, Opplæringskonsulent med faglig ansvar på Romerike, Oppland og deler av Oslo 
• Rune Lundgard, Opplæringskonsulent med faglig ansvar i Asker/Bærum, Buskerud og deler av Oslo 
• Trond Asmyhr, Opplæringskonsulent med faglig ansvar i Oslo (fra 1. mars 2019) 
• Mille Maalstad (tidligere Johnsen), Opplæringskonsulent Follo og prosjektansvarlig for KIT og 

rekruttering (svangerskapspermisjon fra 14. august 2019) 
• Anne Lucero Rønning, vikar opplæringskonsulent (fra 3. juni 2019) 
• Harald Hansen, Daglig leder 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ØKONOMI 
 
Opplæringskontoret har fortsatt en sikker og god økonomi i form av opptjente/avsatte midler. I 2019 hadde 
vi et positivt driftsresultat og med en betydelig økning i finansinntektene fikk vi et resultat på 1 630 619,-. 
Resultatet overfører til egenkapitalkonto. Styret vurderer digitaliseringsprosessen Opplæringskontoret de 
siste årene har gjennomført, som vellykket og som en verdifull investering. Styret ønsker derfor å fortsette 
denne satsningen og vil investere en digitalisering av Bransjelære og utvikle E-learning kurs. 
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VIRKSOMHETEN
Opplæringskontoret for tømrerfaget (OFT) er en medlemsforening for lærebedrifter i tømrerfaget, som er 
lokalisert i Oslo. Alle lærebedrifter som har lærling(er) gjennom Opplæringskontoret er medlemmer av
kontoret. Kontoret er opprettet for å ivareta at opplæringen av lærlinger, på kontrakt med
Opplæringskontoret, er i henhold til gjeldende læreplan, samt å bistå med å skape et godt opplæringsmiljø.

ORGANISASJON
Samarbeidet  mellom  BFOA  og  Opplæringskontoret  for  tømrerfaget  er  videreført.  Styrene  i  BFOA og OFT 
har i 2019 vurdert samarbeidet mellom BFOA og OFT og organisasjonsmodellen. Styrene mener kontorene 
har stor gevinst av hverandre og samarbeidet videreføres. Dog ønsker styrene et tydeligere skille mellom 
foreningene eksternt.

SAMARBEIDSAVTALER
Vi  tegnet  i  2019  samarbeidsavtale  med  24  nye  lærebedrifter.  I  2019  fornyet  vi  samarbeidsavtalen  med 
samtlige bedrifter med digital signatur. 

NYE LÆREKONTRAKTER
OFT  tegnet  257  nye  lærekontrakter.  Dette  er  et  godt  resultat  i  forhold  til  en  målsetting  om  230  nye 
kontrakter.  Fortsatt  er  en  stor  andel  av  kontraktene  inngått  med  «voksenlærlinger».  De  går  normalt  et 
lenger læreløp som igjen øker antallet løpende kontrakter betydelig. Pr. 31.12.2019 administrerte kontoret 
523 lærekontrakter 

UNDERVISNING OG KURS
OFT  har  gitt  tilbud  om  og  gjennomført  kurs  og  undervisning  for  bedrifter  og  lærlinger  i  henholdt  til 
kontorets  handlingsplan  og  ks-systemer.  De  ansatte  har  deltatt  på  interne  og  eksterne  kurs  for 
kompetanseutvikling  og  opplæring  i  nye  systemer.  En  ansatt  har  fulgt  mesterutdanningen  på 
BliMester.com.

YTRE MILJØ SAMT FORSKNING OG UTVIKLING
Foreningen  driver  ikke  virksomhet  som  forurenser  det  ytre  miljøet.  Foreningen  har  ikke  hatt  utgifter  til 
forskning og utvikling.

ARBEIDSMILJØET
Styret anser arbeidsmiljøet i foreningen som godt. Det totale sykefraværet i 2019 har vært lavere enn 0,5 
%. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten 
og styret og har gjort aktive tiltak for å imøtekomme dette.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
OFT sin økonomi er god. Noe av foreningens kapital ble plassert i en konservativ fondsportefølje med aktiv 
forvaltning.  Disse  plasseringene  ga  i  2019  en  betydelig  bedre  avkastning  enn  høyrentekonto.  Styret 
vurderer  fortløpende  ytterligere  plasseringer  i  fondsporteføljer.  I  2019  har  det  blitt  gjort  investeringer  i 
digitalisering og e-learning kurs for våre lærlinger. Det er i 2019 besluttet at vi skal investere mer i digitale 
kurs for lærlinger og bedrifter.
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Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og 
resultat.  Styret  bekrefter  at  forutsetningen  for  fortsatt  drift  av  foreningen  er  til  stede  og  at  denne 
forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

Styret  kjenner  ikke  til  noen  forhold  av  viktighet  for  å  bedømme  selskapets  stilling  og  resultat  som  ikke 
fremgår av regnskapet og balansen med noter. Styret er dog kjent med de siste dagers utbrudd av Corona 
pandemi  vil  få  konsekvenser  for  foreningens  inntekter.  Styret  antar  at  det  på  kort  sikt  vil  føre  til  økt 
arbeidsledighet  blant  lærlinger  som  har  lærekontrakter.  Vi  er  forberedt  på  å  bruke  avsatte  midler  til 
gjennomføring  for  å  bidra  til  at  de  lærlingene  får  fullført  sin  utdanning.  På  kort  sikt  vil  antallet  nye 
lærekontrakter falle dramatisk og gi reduksjon  i  inntekter. Styret ønsker likevel å etterstrebe normal drift 
og videreføre de satsninger vi har igangsatt. Det er naturlig å bruke deler av egenkapitalen for å sikre drift, 
gjøre investeringer i e-learning og for gjennomføring av våre forpliktelser. 

Det vurderes ingen permitteringer. Driften tilpasses de til enhver til anbefalte tiltak og foreningen har god 
likviditet.

Foreningens resultat for 2019 ble NOK 1 630 619 som foreslås disponert slik:

Disponering Beløp
Til annen egenkapital 1 630 619

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
WHO erklærte koronautbruddet som en global folkehelsekrise 30. januar 2020 og som en global pandemi 
11. mars 2020. De eventuelle økonomiske konsekvensene av koronautbruddet er hendelser som vil oppstå
etter  balansedagen  for  regnskapsåret  2019. Selskapet har  løpende  iverksatt  tiltak basert på anbefalinger
fra norske helsemyndigheter.

Oslo, 15.04.2020
Styret i Opplæringskontoret For Tømrerfaget

Johan Stensrud Dag Filip Evensen Pål Johan Øye
styreleder nestleder styremedlem

Bjarne Tokheim Tommy Musæus Harald Ivar Hansen
styremedlem styremedlem daglig leder
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Resultatregnskap
Opplæringskontoret For Tømrerfaget

Note 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt 2 998 609 173 344
Annen driftsinntekt 2 9 428 802 8 361 278
Sum driftsinntekter 10 427 412 8 534 622

Varekostnad 1 398 438 1 081 298
Lønnskostnad 3 5 727 033 4 827 083
Annen driftskostnad 3, 4, 5 3 008 140 2 498 254
Sum driftskostnader 10 133 612 8 406 636

Driftsresultat 293 800 127 987

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 373 996 348 101
Annen finansinntekt 283 567 314 813
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 7 741 669 0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 7 0 525 000
Annen rentekostnad 30 838 13 412
Annen finanskostnad 31 576 124 450
Resultat av finansposter 1 336 819 53

Ordinært resultat før skattekostnad 1 630 619 128 039
Ordinært resultat 1 630 619 128 039

Årsresultat 9 1 630 619 128 039

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 1 630 619 128 039
Sum overføringer 1 630 619 128 039
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Balanse
Opplæringskontoret For Tømrerfaget

Note 2019 2018

Eiendeler

Anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 5 45 558 30 318
Sum finansielle anleggsmidler 45 558 30 318
Sum anleggsmidler 45 558 30 318

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 92 630 196 849
Andre kortsiktige fordringer 6 209 992 293 767
Sum fordringer 302 622 490 616

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 7 16 012 462 12 981 851
Sum investeringer 16 012 462 12 981 851

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 39 767 328 37 634 303

Sum omløpsmidler 56 082 412 51 106 770

Sum eiendeler 56 127 970 51 137 088
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Balanse
Opplæringskontoret For Tømrerfaget

Note 2019 2018

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 13 931 042 12 300 422
Sum opptjent egenkapital 13 931 042 12 300 422

Sum egenkapital 9 13 931 042 12 300 422

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser 7 300 000 7 300 000
Sum avsetning for forpliktelser 11 7 300 000 7 300 000

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 301 365 460 996
Skyldig offentlige avgifter 362 646 239 380
Annen kortsiktig gjeld 12 34 232 917 30 836 290
Sum kortsiktig gjeld 34 896 928 31 536 666

Sum gjeld 42 196 928 38 836 666

Sum egenkapital og gjeld 56 127 970 51 137 088

                                        
                                        

Oslo, 15.04.2020
Styret i Opplæringskontoret For Tømrerfaget

Johan Stensrud
styreleder

Dag Filip Evensen
nestleder

Pål Johan Øye
styremedlem

Bjarne Tokheim
styremedlem

Tommy Musæus
styremedlem

Harald Ivar Hansen
daglig leder
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Alle beløp i NOK

Note 1  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.  

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at 
kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Offentlige Tilskudd
Tilskudd bruttoføres i og periodiseres i tråd med gjennomføringen av foreningens delmål.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

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

Fordringer
Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatt
Foreningen har ikke erverv til formål og har iht skatteloven § 2-32 (1) begrenset skatteplikt. Dersom 
selskapet driver økonomisk virksomhet, kan inntekt av slik økonomisk virksomhet være skattepliktig.

 

Note 2 Driftsinntekter
 2019  2018 

Salgsinntekt
Undervisningsmateriell, kurs mv 998 609 173 344
Sum salgsinntekt 998 609 173 344

Tilskudd
Mottatt lærlingtilskudd 33 062 157 29 481 635
Avgitt lærlingtilskudd -31 518 785 -27 928 003
Øvrige tilskudd 1 735 048 1 377 101
Trekk i lærlingtilskudd til bedriftene 4 789 979 4 362 512
Sum Tilskudd 8 068 398 7 293 245

Andre inntekter
Trekk og øvrige inntekter 1 360 404 1 068 033
Sum Andre inntekter 1 360 404 1 068 033

Sum Driftsinntekter 10 427 412 8 534 622
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Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 4 178 610 3 321 796
Felles administrasjon lønn 452 500 560 000
Arbeidsgiveravgift 679 558 509 798
Pensjonskostnader 206 959 167 464
Andre ytelser 209 406 268 025
Sum Lønnskostnader 5 727 033 4 827 083

Foreningen har i 2019 sysselsatt 6 årsverk. I tillegg kommer felles daglig leder med Byggmesterforbudet. 

Pensjonsforpliktelser
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 486 385 193 134
Annen godtgjørelse 22 900 0
Sum 509 285 193 134

Styrets honorar inkluderer utbetaling for 2018 i 2019.
Selskapet har innleid daglig leder fra BFOA på 50% stilling. Årets pensjonskostnad for daglig leder er 
oppført med kr 0, da pensjonen er trukket fra fondet.
Foreningen har ingen avtale om særskilt vederlag til daglig leder eller styret.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør NOK 25 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med NOK 5 000 .
Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.

Note 4 Spesifikasjon av annen driftskostnad
 2019  2018 

Annen Driftskostnad
Husleie, felleskostnader, renovasjon og renhold 512 067 590 706
Leie maskiner, verktøy mv 400 683 403 691
Regnskap, revisjon og annen fremmedtjeneste 501 226 234 962
Kontorkostnad 628 342 637 705
Kostnader transportmidler  74 581 22 835
Reisekostnad og diett 288 991 246 068
Salgs- og representasjonskostnader og kontigenter 423 323 158 668
Forsikringspremie 88 622 67 439
Andre kostnader 90 307 136 180
Sum Annen Driftskostnad 3 008 140 2 498 254
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Note 5  Leieavtaler og leasing

Leieavtaler:
Selskapet har inngått leieavtaler av 5 leasede biler. For 4 av disse  løper avtalen i 3 år fra 2018-2021. For 
1 leased bil, løper avtalen i 3 år fra 2019-2022. Leieavtalene er uoppsigelig i leieperioden. Det er betalt 
inn forskudd på tilsammen NOK 45 558. Årsleien er NOK 244 000.

Note 6 Andre kortsiktige Fordringer 

2019 2018
Mellomregning BFOA (fordring) 38 488 0
Andre kortsiktige fordringer 35 721 263 363
Forskuddsbetalte kostnader 135 784 30 405
Sum langsiktige fordringer 209 992 293 767

Note 7 Markedsbaserte verdipapirer 

 
 

Anskaffelses
kost

Balanseført
verdi

Omløpsmidler
Handelsbanken 2 792 628 2 495 445
Norcap 12 312 750 13 517 017
Sum 15 105 378 16 012 462

OFT har investert i diverse fond forvaltet av Handelsbanken og Norcap.  Investeringene er balanseført til 
markedsverdi. Periodens verdiendring (urealisert) er NOK 741 669.

Note 8 Bankinnskudd, bundne midler
 2019  2018 

Bankinnskudd 39 067 448 37 024 529
Bundne skattetrekksmidler 699 879 609 773
Sum Bankinnskudd 39 767 328 37 634 303

Note 9 Egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2018 12 300 422 12 300 422
Pr 01.01.2019 12 300 422 12 300 422

Årets resultat 1 630 619 1 630 619
Pr 31.12.2019 13 931 042 13 931 042
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 Note 10 Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Note 11 Forpliktelser
 2019  2018 

Langsiktige Forpliktelser
Avsatt til drift av kontoret 7 300 000 7 300 000
Sum 7 300 000 7 300 000

NHOs "Veileder for styremedlemmer i opplæringskontor" anbefaler at det i regnskapet avsettes 
tilstrekkelige midler for drift av kontoret, tilsvarende et halvt års drift. Styret gjør en årlig vurdering av 
avsetningen. 

Note 12 Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld
 2019  2018 

Annen kortsiktig gjeld
Kundefordringer med negativ saldo 86 472 0
Mellomregning BFOA 0 214 563
Skyldig Lærlingtilskudd* 23 562 484 29 111 650
Skyldig lærlingtilskudd for gjennomføring og teori ** 9 781 024 896 601
Ikke utbetalte tilskudd 273 219 185 846
Påløpt lønn og feriepenger mv 529 311 427 630
Andre påløpte kostnader 408 0
Sum annen kortsiktig gjeld 34 232 917 30 836 290

* Avsetningen reduseres ved utbetaling av tilskudd til lærebedriftene påfølgende år og benyttes til 
gjennomføring av læreløp.
** Avsetninger til teoriundervisninger og gjennomføring, samt skyldig lærlingstilskudd som følge avvik i 
registrert læreløp
. 

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
• Tokheim, Bjarne (14.09.1956), 21.04.2020
• Stensrud, Johan (29.05.1965), 20.04.2020
• Evensen, Dag Filip (14.07.1956), 16.04.2020
• Musæus, Tommy (04.09.1972), 17.04.2020
• Hansen, Harald Ivar (12.06.1974), 16.04.2020
• Øye, Pål Johan (20.11.1962), 16.04.2020



 
 

 

  
  
Parkveien 57, 0256 Oslo Revisornr.: 916 160 992 Bankkonto: 9615.13.27378 

Telefon: +47 21 04 00 11     Hjemmeside: www.lrda.no                   E-post: post@lrda.no 
   

 

 

Til generalforsamlingen i Opplæringskontoret for Tømrerfaget 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2019 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  
 
Konklusjon  
Vi har revidert Opplæringskontoret for Tømrerfagets årsregnskap som består av balanse per 
31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge.  
 
Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 
Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av styrets beretning, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet  
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig  
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet.  
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
  
Uttalelse om andre lovmessige krav  
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.  
 
 
 
 
Oslo, den 15. april 2020 
 
Lundes Revisjonskontor I DA 

 
Elektronisk signert 
_______________________ 
Bente Hole 
Registrert revisor 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger


Beskrivelse Budsjett 2019 Resultat 2019 Budsjett 2020

DRIFTSINNTEKTER

Tilskudd 7 000 000 8 669 731 8 200 000

Inntekter Lærlingesenter  210 000 1 250 931 1 400 000

Øvrige inntekter 1 540 000  506 750  500 000

BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 8 750 000 10 427 412 10 100 000

DRIFTSKOSTNADER

Kostnader lærlingesenter  370 000  258 439  300 000

Lønnskostnader 5 100 000 5 272 837 6 000 000

Personalforsikring  75 000  231 062  260 000

Kurs/kompetanse ansatte  100 000   0  150 000

Kurs/kompetanse lærlinger  350 000  682 221  470 000

Styrehonorar  100 000  193 134  100 000

Regnskap, revisjon, øvr. honorarer  230 000  239 726  250 000

Husleie, lys, renhold  570 000  512 067  520 000

Telefon  65 000  63 608  60 000

Kopiering, porto  60 000  35 184  30 000

Kontorrekvisita  90 000  65 751  55 000

Faglitteratur, tidsskrifter  20 000  55 884  40 000

Støttemidler lærlinger  250 000  457 778  270 000

Inventar, utstyr, datakostnader  700 000  763 002  955 000

Bilgodtgjørelse, bomring, parkering  270 000  374 353  370 000

Reise- og møtekostnader  450 000  362 291  200 000

Markedsføring  250 000  357 754  400 000

Annonser   0   0  20 000

Lærlingpris  30 000  30 000  30 000

Forvaltning fond  70 000  14 028  20 000

Andre kostnader  150 000  164 491  200 000

Sum driftskostnader 9 300 000 10 133 612 10 700 000

Driftsresultat - 550 000  293 800 - 600 000

Finansposter

Finansinntekter  250 000  373 996  300 000

Gevinst fond  300 000  993 660   0

Finanskostnader   0 - 30 838   0

Netto finansposter  550 000 1 336 819  300 000

Resultat   0 1 630 619 - 300 000

Opplæringskontoret for Tømrerfaget

Budsjett 2020



 

 

 

Handlingsplan for perioden 1.1. - 31.12.2020 
 

Opplæringskontoret for tømrerfaget skal i 2020:  
1. Verve nye medlemsbedrifter med spesielt fokus i Innlandet og Viken 

2. Besøke nye lærebedrifter samt lærebedrifter med egen administrasjon  

3. Inngå 230 lærekontrakter 

4. Lage ny hjemmeside med en formidlingsportal for bedrifter og lærlinger  

5. Utvikle og gjennomføre kurs og teoriundervisning i egen regi 

6. Utarbeide nye kriterier for å videreføre læreplassgarantien i Oslo og Viken 

7. Jobbe for å styrke opplæringskontorenes rolle i ny Opplæringslov 

8. Etablere godt forhold til nye kontaktpersoner i fylkesadministrasjonen i Viken og Innlandet 

9. Revidere KS systemet med fokus på personvern ekstern og internt 

10. Styrke ansattes kompetanse innen den enkeltes arbeidsfelt med eksterne kurs 

11. Jobbe for å få innført et lærling-/rekrutteringsfond etter dansk modell. 

 
1. SAMARBEIDSAVTALER – REKRUTTERING AV NYE LÆREBEDRIFTER 
OFT skal kvalitetssikre godkjenningen av nye lærebedrifter. I 2020 skal vi ha et spesielt fokus på å 
rekruttere nye lærebedrifter i Viken og Innlandet. Faglig leder i aktuell region skal besøke potensielt nye 
lærebedrifter på byggeplassen og aktivt oppsøke arenaer som messer og byggevareutsalg for å 
rekruttere. Vi skal kun bruke digital samarbeidsavtale. Nye lærebedrifter for utstedt bekreftelse som 
godkjent lærebedrift. Vi skal fornye vår informasjons brosjyre til lærebedriftene. Alle medlemsbedrifter 
får tilbud om byggeplassbanner med delt profilering. 
 
2. OPPFØLGING AV MEDLEMSBEDRIFTENE OG BESØK PÅ BYGGGEPLASS 
Oppfølging av medlemsbedriftene skal ha 1.prioritet. Nye medlemsbedrifter og bedrifter med egen 
administrasjon skal besøkes 1 gang hvert år, der vi kun gjennomgår bedriftens behov og endringer. 
Medlemsbedriftene som har avsluttet en lærekontrakt og ikke tatt med seg en ny lærling skal følges opp 
med tanke på fremtidige læreplasser og relasjonsbygging. Bedriftene skal få informasjon om vårt 
samarbeid med BFOA.  
 
3. NYE LÆREKONTRAKTER 

OFT sin primære oppgave er, i samarbeid med medlemsbedriftene å inngå nye lærekontrakter og gjøre 
lærebedriftene bedre skikket til å gjennomføre opplæring. Kontorets måltall for inngåelse av nye 
lærekontrakter for 2020 er 230 lærekontrakter. Spesielt skal vi øke antall lærekontrakter i Innlandet og i 
deler av Viken som tidligere var Østfold. Vi skal øke antall Fagbrev på jobb lærekontrakter fra 2 til 20 
løpende kontrakter. 
 

4. PROFILERING - REKRUTTERING 

OFT skal fremme nyhetssaker som fremstiller næringen og faget positivt. Vi skal samarbeide om 
rekrutteringstiltakene med karrierenhetene i fylkeskommunen. OFT skal jobbe for å gjeninnføre 
Håndverkets Dag med OHIF fremfor å videreføre ByggCamp. OFT skal ta eierskap til KIT og øke andelen 
kvinner i tømrerfaget. Vi skal bidra som «rollemodell» når fylkeskommunen arrangerer besøk i 
ungdomsskolene. Vi skal utvikle hjemmesiden vår og gjøre den til en formidlingsportal for bedrifter og 
lærlinger og lage et tydeligere skille mellom OFT og BFOA. Vi skal få et godt samarbeid om rekruttering 
med både EBA og fagforeningen. OFT skal delta på samlinger med rådgivere/veiledere i skolen eller 
andre rekrutteringsinstitusjoner som f.eks. NAV. 



 

 

 

 
5. KURS OG BRANSJELÆRE 

Alle lærlinger skal gjennomføre kontorets digitale HMS kurs før de deltar på kontraktsmøte.  
I 2020 skal vi spesielt ha fokus på å utvikle og tilby egne kurs til lærlinger, svenner og instruktører.  Vi 
skal kartlegge mulighetene for å utvikle E-learning kurs som kan ivareta Bransjelæra. Vi skal i større grad 
undervise i egen regi. Der det er behov for eksterne kurs, skal vi bytte leverandører og inngå nye avtaler. 
Søke midler til gjennomføring samt revidere og tilby instruktørkurs til alle medlemsbedrifter med deres 
ansatte. OFT er en totalleverandør på fagopplæring og tilby kurs tilpasset bedriftenes behov. Vi skal øke 
andelen voksne som tar svennebrev som praksiskandidater etter å ha gjennomført våre teorikurs.  
 
6. SAMARBEID MED VG.SKOLER 

OFT skal, med deltakelse i fagnettverkene i fylkeskommunene, sikre kvaliteten og samarbeidet mellom 
skoler og lærebedrifter. I 2020 skal vi definere kjerneområdene som skolen skal fokusere sin 
undervisning på i de nye læreplanene Fagfornyelsen. Vi skal i 2020 prioritere å delta på samlinger og 
møter i nye nærliggende regioner som følge av fylkessammenslåingen 1.januar 2020. OFT skal, i 
samarbeide med skolene og Lærlingsenteret for byggfag og elektro, øke rekrutteringen til byggfag i vår 
region. OFT skal i 2020 utarbeide nye kriterier for å videreføre læreplassgarantien i Oslo og Viken. 

 
7. FRAMTIDIG FAGOPPLÆRING  

OFT skal delta aktivt på de møtearenaene hvor avgjørelser innen fagopplæring vedtas. Kontoret skal ha 
en sentral rolle i BNL sitt forum for opplæringskontor. Vi skal jobbe for å styrke opplæringskontorenes 
rolle i ny Opplæringslov med vedtekter. Vi skal søke tettere samarbeid med Opplæringskontorer det er 
naturlig å samarbeide med. Vi skal ha flere vekslingsløp i regionen, gjerne med voksne lærlinger. Vi skal 
bidra til at arbeidsinnvandrere for formalisert sin kompetanse med et norsk svennebrev.  

 
8. FAGOPPLÆRINGSKONTORENE - FYLKENE 

OFT skal delta på seminarer og møter i regi av fylkeskommunen. Vi skal etablere et godt forhold til nye 
kontaktpersoner i Viken og Innlandet. Fylkets representanter inviteres til samlinger med våre lærlinger. 
Hver konsulent skal forbedre svarprosenten på de årlige brukerundersøkelsene for lærebedrifter og 
lærlinger samt evaluere resultatet. Hver konsulent skal besøke fagopplæringskontorene, både sentralt 
og i regionene for å sikre et godt samarbeid. 

 
9. STYRINGSSYSTEMER - DIGITALISERING 

I 2020 skal vi ta i bruk et felles digitalt arkiv for administrasjon og oppfølging av bedrifter og lærlinger. KS 
systemet skal revideres og tilpasses nye systemer. Internkontrollen for vår del av Lærlingsenteret skal 
revideres og oppdateres. Vi skal sikre et velfungerende system for å ivareta personvern eksternt og 
internt. 

 
10. INTERN OPPLÆRING 

Kontorets ansatte skal delta på aktuelle kurs for faglig ledere hos fylkeskommunen. Vi skal gjennomføre 
en internopplæring i digitale verktøy som fremkommer av en digitalisering av kontoret. De ansatte skal 
tilbys eksterne kurs for å styrke egen og kontorets kompetanse. Vi skal tilby kurs for å styrke den 
enkeltes formidlingskompetanse. Kontoret skal ha en kompetanseheving i kommunikasjon gjennom 
sosiale medier.  

   
11. ØKONOMI 

Det skal være en forsvarlig styring av kontorets økonomi. Sammen med BFOA skal vi jobbe for å få 
innført et lærling-/rekrutteringsfond etter dansk modell. 
 

Oslo, onsdag 15. januar 2020 



 
Til generalforsamlingen i 
 
Opplæringskontoret for tømrerfaget, 5. mai 2020 
 
 
 
 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i OFT: 
 
 
Leder:   Dag Filip Evensen   Velges for 2 år 
Nestleder:  Pål Øye   Velges for 2 år   
 
Styremedlem:  Bjarne Tokheim  Ikke på valg  
Styremedlem:  Tommy Musæus   Gjenvalg – velges for 2 år 
Styremedlem:  Ingrid Børresen  Ny – velges for 2 år 
 
1. varamedlem: Joachim Hage   Ny – velges for 1 år 
2. varamedlem: Henning Eskeland  Gjenvalg – velges for 2 år   
 
 
Om valgkomiteens innstilling tas til følge ser det nye styret slik ut: 
 
Leder:   Dag Filip Evensen  
Nestleder:  Pål Øye 
 
Styremedlem:  Bjarne Tokheim 
Styremedlem:  Tommy Musæus  
Styremedlem:  Ingrid Børresen 
 
1. varamedlem: Joachim Hage  
2. varamedlem: Henning Eskeland  
 
 
De foreslåtte har sagt seg villige til vervene. 
 
 

Oslo 12.03.2020 
 
 
 

Valgkomiteen 
 

 
 

Morten Andersen  Christian Askildsen   Torstein Lium   

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

ll

•   Askildsen, Christian (21.04.1982), 23.03.2020
•   Lium, Torstein (13.08.1965), 17.03.2020
•   Andersen, Morten (30.07.1964), 17.03.2020
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