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Val av nytt medlem frå NHO til yrkesopplæringsnemnda
Forslag til innstilling
1. Medlem til yrkesopplæringsnemnda frå NHO:
2. Varamedlem til yrkesopplæringsnemnda frå NHO:

Samandrag
Det går frem av Reglement for folkevalde organ og delegering, Reglement for
yrkesopplæringsnemnda at: Yrkesopplæringsnemnda er oppretta med heimel i opplæringslova
§ 12-3. Fylkestinget nemner opp yrkesopplæringsnemnda. Yrkesopplæringsnemnda skal ha 12
faste medlemmer med personlege varamedlemmer.
I møte i fylkestinget den 03.03.2020 vart det fatta vedtak om fritak for medlem Tom Knudsen frå
verv i yrkesopplæringsnemnda, frå NHO. Det må no gjerast val av eit nytt medlem til
yrkesopplæringsnemnda, frå NHO. Dersom dagens varamedlem (Kristoffersen) vert foreslått som
nytt medlem, må det og gjerast val av eit nytt varamedlem.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
Fylkesdirektør
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Yrkesopplæringsnemnda skal ha 12 faste medlemmer med personlege varamedlemmer.
Yrkesopplæringsnemnda er eit sentralt forum for utviklingsarbeidet innanfor fag- og yrkesopplæringa i
Vestland fylkeskommune. Nemnda er eit rådgjevande organ. Arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane
skal tilsaman ha 8 medlemar i nemnda.
Fylkestinget gjorde den 03.03.2020 slikt vedtak:
Vedtak
1. Tom Knudsen får fritak frå sitt verv som medlem i yrkesopplæringsnemnda.
2. Fylkesutvalet får fullmakt til å oppnemne nytt medlem frå NHO til yrkesopplæringsnemnda.
Tom Knudsen fekk fritak frå vervet. Fylkesutvalet har ikkje oppnemnt eit nytt medlem frå NHO til
yrkesopplæringsnemnda.
Kommunelova § 7-10 4. ledd1. og 2. pkt. lyder:
«Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting,
kommunestyrekomite eller fylkestingskomite trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller
varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende
medlemmet tilhørte.
NHO har forslagsrett til eigne medlemmer og varamedlemmer.
Slikt val må gjerast.
Vedtakskompetanse
Fylkestinget, Jfr. Reglement for folkevalde organ og delegering, reglement for fylkestinget pkt. 2.4.6:
«Val av representantar til styrande organ i selskap, stiftingar, institusjonar o.l.».

Vurderingar og verknader
Økonomi: Medlemmane i yrkesopplæringsnemnda vert lønna over budsjett til
yrkesopplæringsnemnda.
Klima: Ikkje relevant.
Folkehelse: Ikkje relevant.
Regional planstrategi: Ikkje relevant.

Konklusjon
Slikt val må gjerast.

