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Tilsluttet: Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Søknad om å bli aksjonær 
I Byggopp TVB 

Opplysninger om bedriften 
Bedriftens navn registrert i Brønnøysund (MÅ FYLLES UT) Organisasjonsnummer (MÅ FYLLES UT) 

Besøksadresse (MÅ FYLLES UT) Postnummer og poststed (MÅ FYLLES UT) 

Postadresse Postnummer og poststed (MÅ FYLLES UT) 

Daglig leder - navn E-post daglig leder

Kontonummer (MÅ FYLLES UT) Telefon daglig leder 

Medlem av bransjeforening (Hvilken) 

Totalt antall ansatte Antall faglærte Antall ufaglærte Antall innleide (gjennomsnitt) 

Opplysninger om faglig leder (Krav til faglig leder er fag/svennebrev eller minst 6 års allsidig praksis i faget eller relevant høyere utdanning) 
Faglig leders navn (MÅ FYLLES UT) Faglig leders personnummer (MÅ FYLLES UT) 

Postadresse (MÅ FYLLES UT) E-post faglig leder (MÅ FYLLES UT)

Postnummer og poststed (MÅ FYLLES UT) Mobil faglig leder (MÅ FYLLES UT) 

Fag/svennebrev (Må vedlegge kopi) Mesterbrev (Må vedlegges kopi) Teknisk fagskole (Må vedlegges kopi) Ingeniørskole (Må vedlegges kopi) 

Hvilket fag Hvor lang praksis (Antall år) Hvilket fag Hvor lang praksis (Antall år) 

Bedriftens hovedbeskjeftigelse (type arbeid) 

Småhus Boligkomplekser Industribygg 

Påbygg/reparasjoner Rehabilitering Anlegg 
Ande typer oppdrag (Beskriv) 

Bedriftens godkjenninger 
Lokal godkjenning 

Sentral godkjenning 

Bedriftens forpliktelser 

Bedriften plikter å inngå arbeidsavtale med lærlingen(e) og lærlingene omfattes av kravene i forhold til ansatte etter 
arbeidsmiljøloven. Bedriften tegner lovpålagt yrkesskadeforsikring for lærlingen(e). Bedriften skal holde lærlingen 
med arbeidstøy og verneutstyr etter bestemmelsene i Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)  
Bedriften plikter seg etter opptak som medlem til å overholde Opplæringskontorets vedtekter og de lovlige 
beslutninger som fattes i Byggopp TVB sitt styre og generalforsamling. (Se vedlagte vedtekter) 
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Regler vedrørende utmelding 

Utmelding fra Opplæringskontoret kan skje til opphør 30. juni eller 31. desember hvert år med minimum 6 
måneders forutgående varsel. 

Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom / med Opplæringskontoret Byggopp TVB skal fullføre sin læretid 
gjennom dette forholdet, selv om bedriften trer ut av Opplæringskontoret før kontraktsfestet læretid er avsluttet. 
Bedrifter som melder seg ut av Opplæringskontoret har ikke rett til sin andel av Opplæringskontorets midler 
(nettoformuen) 

Tilskudd eller lignende for den / de lærlinger som har hatt sin læretid i bedriften mens den var medlem utbetales 
I henhold til vedtak på generalforsamlingen, dog med fradrag for påløpte kostnader vedrørende utmeldelse og 
eventuell omplassering av lærlingen. 

Opplæringskontoret kan være behjelpelig med å innløse / omsette aksjen til pålydende. 

Sted og dato Forpliktende signatur 

Blankett Byggopp-TVB KS-01 

Søknaden sendes til Byggopp TVB på e-post til: steinar.tveito@byggopp-tvb.no 

NB! Lagre skjemaet før det
tømmes eller avsluttes
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