Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Yrkesopplæringsnemnda 04.05.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen
04.05.2015
13:00 – 14:30
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Kari Hauge
Leder
Grete Sandvik
Medlem
Marija Tomac
Medlem
Marit Fulland Danielsen
Medlem

Representerer
LO
NHO
AP
UTD

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingvild Tautra Vevatne
Gunnar Melgaard

Representerer
V

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

Representerer
H
VIRKE
Elevorganisasjonen
KS
YS

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Kristin Monsen
Trude Remme

Stilling
Fylkesdirektør videregående opplæring
Fagsekretær
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

9/15

Orientering om årets søkemønster - justering av opplæringstilbudet 2015-2016

10/15

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2014
Orienteringsnotater

3/15

Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 20. februar til 16. april 2015

Innkallingen ble godkjent. Protokollen fra forrige møte ble godkjent.
Eventuelt:
Møteleder Kari Hauge (LO) tok opp ønske om å besøke lærebedrifter i forbindelse med møtene.
Det ble besluttet å besøke energigjenvinningsetaten i YONs møte i august.
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Saker til behandling
9/15 Orientering om årets søkemønster - justering av opplæringstilbudet 2015-2016
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Representanten Marit Fulland Danielsen (utdanningsforbundet) tok opp følgende forslag:
Etter hva vi forstår, har Akershus fylke bestemt at det i skoleåret 2015/16 kun skal være tilbys
en klasse i VG2 Byggteknikk i Asker og Bærum (Vestregionen). Dette beklager vi på det
sterkeste. Én klasse i Byggteknikk kan maksimalt ha 12 elever. Pr. 1. mars i år var det 20
primærsøkere til dette programområdet. Dette er mao. nesten to fulle klasser. I tillegg kommer
eventuelle sekundærsøkere som ikke kommer inn på sitt førstevalg.
Det er flere grunner til at det er uholdbart å ikke tilby to klasser, så disse søkerne får innfridd sitt
primærvalg. Kun en klasse innebærer å nekte de elevene som ikke kommer inn å fortsette på sitt
påbegynte utdanningsløp. Dette er elever som har gjennomført Bygg- og anleggsteknikk på
VG1. For de som ønsker å gå Byggteknikk, tilbyr ikke skolen noe sammenlignbart alternativ.
Dette kunne kanskje forsvares dersom det ikke fantes læreplasser når de går ut av VG2. I år,
med tre klasser i Byggteknikk, får alle som ønsker det (pr. nå 31 av 36 elever) læreplass. (De
angjeldende bransjeorganisasjonene har til og med utstedt en garanti om dette.)
Etter flere år med nedgang, er det i år økende søkning til yrkesfag generelt, og byggfag spesielt.
Nasjonalt og lokalt har politikere i alle leire snakket varmt for yrkesfagene.
I tillegg har vi ved Nesbru VGS avholdt et stort møte med representanter for bransjen,
skolemyndighetene, lokalpolitikere (ordfører i Asker) og nasjonale politikere
(stortingsrepresentant) om behovet for å styrke rekrutteringen til byggfagene.
I denne situasjonen er det mildt sagt et uheldig signal å stoppe en stor gruppe elever midt i
skolegang som leder til en sikker læreplass i bygge bransjen.
Antageligvis fordi Byggteknikk er et neste skritt fra VG1, er det vanligvis svært lite frafall. I år
har vi hittil ikke mistet en eneste elev. Det er mao liten risiko for å opprette en klasse som blir
overflødig i løpet av året.
Til slutt bør også det personellmessige tas med i vurderingen. Nedbygging av utdanningstilbudet
fører til overtallighet og muligens oppsigelser. Dersom søkningen til byggfag fortsetter å vokse
de neste par årene, vil det være uheldig å ha bygd ned fagmiljøet ved skolene. Det er ingen
garanti for at utdannede, erfarne byggfaglærere vil søke jobb på ny dersom de blir oppsagt i år.
Forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda ber om at avdeling for videregående opplæring ser
på denne saken på nytt og oppretter to klasser på VG2 Byggteknikk hvis søkertallet
opprettholdes.
Votering:
Yrkesopplæringsnemnda stiller seg bak forslaget fremmet av Danielsen (utdanningsforbundet)
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Yrkesopplæringsnemndas råd:
Yrkesopplæringsnemnda ber om at avdeling for videregående opplæring ser på denne saken på
nytt og oppretter to klasser på VG2 Byggteknikk hvis søkertallet opprettholdes.
10/15 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2014
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2014 i henhold til
”Årsregnskap 2014 - Tallregnskap med noter”.
2.

Fylkestinget tar den framlagte ”Årsrapport 2014 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget” til orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 124,1 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto PO 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2016
Overføringer til investeringsregnskapet
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
=

114 313
6 350
107 963
4 323
20 484
124 124

Utvalgets behandling:
Votering:
Møteleder Kari Hauge (LO) foreslo å ta saken til orientering og fikk nemndas tilslutning til
dette.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Saken tas til orientering.
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Orienteringsnotater
3/15 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 20. februar til 16. april 2015
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.05.2015
Notatet ble tatt til orientering.
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