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Vedtak om godkjenning som medlemsbedrift i opplæringskontor - 
BERGQUIST MASKIN OG TRANSPORT AS 
 

Vi har gleden av å meddele at BERGQUIST MASKIN OG TRANSPORT AS er godkjent som 
medlemsbedrift i OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB). 
Godkjenningen gjelder for Anleggsmaskinførerfaget, Vei- og anleggsfaget og Veidrift- og 
veivedlikeh.faget. 

Vedtaket er basert på de opplysningene som dere har gitt i søknaden. Søknaden er innvilget, 
og vedtaket er derfor ikke begrunnet. Dersom dere ønsker en begrunnelse, ber vi dere sette 
frem et skriftlig krav. Siden dette er et enkeltvedtak vedlegges også informasjon om 
klageadgang, se side 3. 

Om godkjenning som medlemsbedrift i opplæringskontor  
Som godkjent medlemsbedrift kan dere i samarbeid med opplæringskontoret, gi opplæring til 
lærlinger, lærekandidater og/ eller kandidater for fagbrev på jobb (heretter forkortet til 
lærlinger). Godkjenningen som medlemsbedrift forlenges automatisk ved inntak av lærlinger. 
Den utløper når bedriften har vært uten lærling i mer enn to år.   
 
Dersom dere eller opplæringskontoret avslutter samarbeidet dere imellom, vil dere miste 
godkjenningen som medlemsbedrift. Opplæringskontoret skal i de tilfeller melde ifra til 
fylkeskommunen om dette.  
 
Fylkeskommunen har, på visse vilkår, rett til å frata en bedrift godkjenningen. Dette kan skje 
dersom bedriften ikke lenger tilfredsstiller de formelle kravene som stilles, eller bryter noen 
av sine plikter i henhold til opplæringsloven.  
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Lover og regler i fag- og yrkesopplæringen 
Det er opplæringsloven med forskrifter som regulerer fag- og yrkesopplæringen, og i dette 
lovverket står det hvilke rettigheter og plikter opplæringskontoret har som lærebedrift og 
dere som medlemsbedrift – og hvilke rettigheter og plikter lærlingen har. I opplæringsloven er 
det kapittel 3 og 4 som er de mest sentrale for fag- og yrkesopplæringen. Dere finner 
opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven på Lovdata.no:  
 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Lovdata 
 Forskrift til opplæringslova - Lovdata 

 
Læreplanverket er også forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen. 
Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordeling og læreplaner i fag. Dere kan 
lese mer om læreplanverket på Utdanningsdirektoratets nettside: Læreplanverket (udir.no) 
 
Som medlemsbedrift har dere arbeidsgiveransvaret for lærlingen for den tiden han/hun skal 
være hos dere i lære. Derfor er også arbeidslivets lover og regler styrende for læreforholdet. 

Avtale/ vedtekter med opplæringskontoret  
Det skal være avtaler eller vedtekter mellom opplæringskontoret og medlemsbedriftene som 
fastsetter hvordan og hvilken opplæring den enkelte bedrift skal gi, og deling av tilskuddet. 
Tilskuddet utbetales av fylkeskommunen for å drive opplæring. 

Vår nettside  
Se mer informasjon på vår nettside Viken.no: Opplæring i bedrift - Viken fylkeskommune. Her 
finner dere blant annet vårt kurstilbud til lærebedrifter og medlemsbedrifter i Viken. 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 

Trond PettersenTrond Pettersen Gry Nordahl 

EnhetslederEnhetsleder Spesialkonsulent 

 

 

Kopi til: 

BERGQUIST MASKIN OG TRANSPORT AS  

 
Vedlegg 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/
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Nærmere om begrunnelse og klageadgang 

Dersom dere ønsker en begrunnelse, ber vi dere sette frem et skriftlig krav om dette innen 
utløpet av klagefristen.  Klagefristen er tre uker og den begynner å løpe når dette brevet er 
kommet frem til dere.  

Dette er et enkeltvedtak som dere kan klage på. Hvis dere vil klage, er fristen tre uker fra dere 
har mottatt vedtaket. Klagen må nevne hvilken endring dere ønsker, og bør være skriftlig. 
Dere bør også begrunne klagen. Dere sender klagen til Viken fylkeskommune ved seksjon fag- 
og yrkesopplæring. Dersom vi ikke er enig i klagen og ikke omgjør vedtaket, vil vi sende den til 
Fylkeskommunal klagenemnd. 

Dere har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dersom dere allerede har fått 
alle dokumentene i saken, skal fylkeskommunen opplyse om det.  

Dere kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere dere på alle trinn i 
saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en 
organisasjon som du er medlem av. Fullmektig som ikke er advokat, må fremlegge skriftlig 
fullmakt. 

Fristen for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven § 29. Regelverket for å se 
dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven §§ 18 og 19. Forvaltningsloven § 12 sier at 
dere kan bruke en fullmektig. 
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