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Til medlemmer av NB. 
 

Innkalling ekstraordinært årsmøte 3. januar 2019  
 
Sted: Møterom Dovre innenfor kantina 1. etg., Tekna, Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo 
 

Styret i Norsk Betongforening innkaller til ekstraordinært årsmøte for behandling av e-
læringsprosjektet for kompetansekurs «(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner for 
produksjonsleder og kontrolleder» 

Dette ekstraordinære årsmøte er en oppfølging av sak 8. SAKER FREMMET AV STYRET   
på årsmøte 12. april 2018 som omhandlet e-læringsprosjektet. 

Bagetter og mingling fra kl. 16:30 og møtestart kl. 17:00. 

DAGSORDEN 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll 
4. e-læringsprosjektet, finansieringsmodell 

Saksunderlag, se neste side. 
Orientering, diskusjon og vedtak.  
 

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres etter foreningens vedtekter. 

Vennlig hilsen 
Styret i Norsk Betongforening 
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Saksunderlag: 

Flere aktører i betongbransjen har gått sammen om å utvikle en e-læringsplattform for U3 kurset 
"Utførelse av betongarbeider" 
  
Følgende 8 aktører har inngått en partneravtale om utvikling av e-læringsplattformen og en tilknyttet 
forretningsmodell for bruk av plattformen: 
• Betongelementforeningen 
• Norsk Betongforening 
• EBA 
• Skanska Norge AS 
• Veidekke Entreprenør AS 
• AF gruppen AS 
• Backe Entreprenør AS 
• Universitetet i Tromsø, avd. Narvik 

  
Utviklingen skjer gjennom dugnadsarbeid fra partnerne, innleid prosjektledelse og kjøp av tjenester 
fra eksterne leverandører for den digitale løsningen.  
Planlagt framdrift tilsier at e-læringskurset vil være ferdig utviklet og klart til bruk for partnerne 
sommeren 2019.  
Norsk Betongforening skal finansiere utviklingskostnadene av prosjektet for å sikre gjennomføringen. 
Utviklingskostnadene tilbakebetales til NB i løpet av 4 år gjennom et avdrag som kursarrangørene 
(partnerne) betaler for hver kursdeltager. 
 
Partene i utviklingsavtalen har som kursarrangører forpliktet seg til å benytte det ferdige e-
læringskurset i sine U3-kurs. 
  
Budsjettet for e-læringskurset er på NOK 1,635 mill. eks. mva.  
Avdraget som skal dekke nedbetaling til Norsk Betongforening, er knyttet til et estimat på forventet 
antall kursdeltagere per år og er satt til NOK 1400,- eks mva per deltaker.  
 
I tillegg nedbetaling av utviklingskostnadene må kursarrangørene dekke alle administrative 
kostnader, avgift til programleverandør og drift av plattformen. 
 
Styret i NB trenger derfor årsmøtets tilslutning til denne forretningsmodellen slik at kursutviklingen 
kan ferdigstilles som planlagt. 
  
  
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet gir sin tilslutning til at NB kan finansiere utviklingen av e-læringsplattformen for U3 kurset, 
med en avtalt tilbakebetaling gjennom et avdrag fra partnerne per deltaker som angitt. 
 

 

20. desember 2018 
På vegne av styre I NB 
 
Styreleder Eivind Heimdal 
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