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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Kari Hauge
Leder
Grete Sandvik
Medlem
Marija Tomac
Medlem
Jonill Engesæter
Medlem
Marit Fulland Danielsen
Medlem

Representerer
LO
NHO
AP
YS
UTD

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Tormod Skjerve
Georg Vestby
Kristoffer Hansen
Sander Bjerknes

Representerer
VIRKE
Elevorganisasjonen

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Georg Vestby
Medlem
Sander Bjerknes
Medlem
Hilde Thorkildsen
Medlem
Gunnar Melgaard
Medlem

Representerer
VIRKE
Elevorganisasjonen
KS
Høyre

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Aina Berntsen
Kristin Monsen

Stilling
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Enhetsleder
Fagsekretær/utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

6/15

Svar på høring NOU 2014: 14 Fagskolen - Et attraktiv utdanningsvalg

7/15

Resultater av lærlingundersøkelsen 2014

8/15

Tildeling av statuett for årets beste fag eller svenneprøve i 2014 (Unntatt
offentlighet etter Offentlighetsloven § 26, andre ledd)
Orienteringsnotater

2/15

Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 9. januar til 19. februar 2015

Innledningsvis ble det orientert om framdriftsplanen for den nye oppnevningsperioden/
rekruttering av nye prøvenemndsmedlemmer i AFK.
Innkalling ble godkjent. Protokollen fra forrige møte ble godkjent.
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Saker til behandling
6/15 Svar på høring NOU 2014 : 14 Fagskolen - Et attraktiv utdanningsvalg
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 09.03.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fagskoleutvalget, under ledelse av professor Jan Grund, leverte NOU 2014: 14
«Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» medio desember 2014. Utvalget foreslår 49
tiltak for å styrke skoleslagets status i det norske utdanningssystemet.
2. Fylkesutvalget støtter ikke forslagene om:
-

innføring av kun tilleggspoeng for minimum ett års fagskoleutdanning.
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse mener at det må innføres studiepoeng
for å oppnå «sømløse» overganger i opplæringssektoren på tertiærnivå.
overføring av eierskap fra fylkeskommunen til staten. Dette bør underkastes en
helhetlig vurdering i lys av kommune- og regionreformen.
at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene. Det er
opp til skoleeier å bestemme optimal styresammensetting.

3. Fylkesutvalget støtter de øvrige forslagene i NOU-en. Myndighetene anbefales spesielt å
prioritere følgende tiltak:
-

lov- og regelverksendringer med sikte på å innføre institusjonsakkreditering etter
bestemte kriterier for fagskolene.
å styrke studentenes rettigheter, herunder vurdere å innføre rett og plikt til
medlemskap for fagskoler i studentskipnader.
å styrke kompetanse for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskole. Dette må skje
i samarbeid med skoleeierne.
at staten tilfører fagskolesektoren nye friske midler gjennom en finansieringsordning
som gir reell kostnadsdekning. Ordningen bør bestå av tre hovedelementer:
grunnbevilgning, resultatbasert bevilgning og utviklingsmidler.
at staten initierer en prosess som legger til rette- og motiverer for å redusere antall
fagskoler for å skape robuste fagmiljøer og styrker kvaliteten. Ansvaret for slike
beslutninger tilligger styret og eierne.

Utvalgets behandling:
Votering:
 Punkt 2, første strekpunkt ble støttet med 6 mot 1 stemme (Delta)
 Ved votering over punkt 2, andre strekpunkt ønsket LO, NHO, AP, Delta, Virke og
Utdanningsforbundet at eierskap skal overføres til staten. Elevorganisasjonen støtter
forslaget om at dette ikke overføres, slik det ligger formulert fra fylkesrådmannen.
 For øvrig støttet yrkesopplæringsnemnda enstemmig fylkesrådmannens forslag.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
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1. Fagskoleutvalget, under ledelse av professor Jan Grund, leverte NOU 2014: 14
«Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» medio desember 2014. Utvalget foreslår 49
tiltak for å styrke skoleslagets status i det norske utdanningssystemet.
2. Fylkesutvalget støtter ikke forslagene om:
-

innføring av kun tilleggspoeng for minimum ett års fagskoleutdanning.
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse mener at det må innføres studiepoeng
for å oppnå «sømløse» overganger i opplæringssektoren på tertiærnivå.
at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene. Det er
opp til skoleeier å bestemme optimal styresammensetting.

3. Fylkesutvalget støtter de øvrige forslagene i NOU-en. Myndighetene anbefales spesielt å
prioritere følgende tiltak:
-

lov- og regelverksendringer med sikte på å innføre institusjonsakkreditering etter
bestemte kriterier for fagskolene.
å styrke studentenes rettigheter, herunder vurdere å innføre rett og plikt til
medlemskap for fagskoler i studentskipnader.
å styrke kompetanse for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskole. Dette må skje
i samarbeid med skoleeierne.
at staten tilfører fagskolesektoren nye friske midler gjennom en finansieringsordning
som gir reell kostnadsdekning. Ordningen bør bestå av tre hovedelementer:
grunnbevilgning, resultatbasert bevilgning og utviklingsmidler.
at staten initierer en prosess som legger til rette- og motiverer for å redusere antall
fagskoler for å skape robuste fagmiljøer og styrker kvaliteten. Ansvaret for slike
beslutninger tilligger styret og eierne.

7/15 Oppfølging av lærlingundersøkelsen
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 09.03.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Som en oppfølging av Lærlingundersøkelsen anbefaler fylkestinget at fylkesrådmannen:
-

styrker overgangen mellom Vg2 og læretid gjennom å legge til rette for tettere
oppfølging fra avgiverskolen
arrangerer samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og
plikter, samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen. Elev- og
lærlingombudet inviteres til å bidra.
arrangerer samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
videreutvikler kursene for veiledere og instruktører, med vekt på dokumentasjon og
forebygging av mobbing
bruker resultatene fra Lærlingundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene
gjennomfører Lærlingundersøkelsen hvert år
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Utvalgets behandling:
Votering:
Leder Kari Hauge (LO) foreslo at yrkesopplæringsnemnda slutter seg til punktene i innstillingen
og fikk nemndas tilslutning til dette.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Yrkesopplæringsnemnda støtter punktene i innstillingen.
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Orienteringsnotater
2/15 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 9. januar til 19. februar 2015
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 09.03.2015

Yrkesopplæringsnemnda tok notatet til orientering.
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