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Val av medlemer til yrkesopplæringsnemnd
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Medlem

Varamedlem

LO:
1.
2.

1.
2.

YS:
1.

1.

UNIO/Utdanningsforbundet:
1.

1.

NHO:
1.

1.

KS:
1.

1.

Virke:
1.

1.

Spekter:
1.

1.

Medlem frå hovudutval for opplæring og
kompetanse
1.

1.

Medlem frå hovudutval for næring, naturressursar
og innovasjon
1.

1.

Elevrepresentant (valde for 2 år.)
1.

1.

Lærlingrepresentant (valde for 2 år)
1.

1.

Møtedato
17.12.2019
17.12.2019
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Konsultativt medlem Opplæringskontor,
1.

1.

Samandrag
I fylkestinget 15.10.2019 sak 2/19 vart det vedteke reglement for yrkesopplæringsnemnda. Det må gjerast
val av medlemer til nemnda slik det går fram av vedteke reglement.
Dei ulike organisasjonane som har plass i nemnda har vore kontakta for å koma med forslag på kandidatar.
Det er kome tilbakemelding frå dei fleste med opplysningar om namn på medlem og personleg
varamedlem.

Rune Haugsdal
prosjektleiar

Ingrid Holm Svendsen
påtroppande fylkesdirektør for
øk.- og org.avdelinga

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift.

Vedlegg: Liste over innmeldte namn på medlemer.
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
I fylkestinget 15.10.2019 sak 2/19 vart det vedteke reglement for yrkesopplæringsnemnda. Det må gjerast
val av medlemer til nemnda slik det går fram av vedteke reglement.
Av reglementet går det fram følgjande:

«1. Samansetjing
Yrkesopplæringsnemnda i Vestland skal ha 12 faste medlemer med personlege varamedlemer.
Medlemene med personlege varamedlemer skal til saman ha brei innsikt i heile fag- og
yrkesopplæringa og i nærings- og sysselsetjingsspørsmål i Vestland fylkeskommune. Det skal i alle
høve nemnast opp medlemer frå partane i arbeidslivet etter forslag frå arbeidstakarorganisasjonane
og etter forslag frå arbeidsgivarorganisasjonane. Alle organisasjonar som er representerte i organ
for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa jf. § 12-1, har rett til å vere representerte i nemnda. Det
er krav om å vere folkeregistrert som busett i fylket på tidspunktet for oppnemning til
yrkesopplæringsnemnda .Arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane skal til saman ha 8
medlemer, fordelt slik:
LO: 2
YS: 1
UNIO/Utdanningsforbundet: 1
NHO: 1
KS: 1
Virke: 1
Spekter: 1
I tillegg skal det vere eitt medlem frå hovudutval for opplæring og kompetanse, og eitt medlem frå
hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon. Det skal dessutan vere ein elevrepresentant
og ein lærlingrepresentant, oppnemnd etter forslag frå organisasjonar eller organ som representerer
desse. I tillegg til dei valde medlemene deltek ein representant frå opplæringskontora som
konsultativt medlem. Konsultativt medlem har talerett, men ikkje forslags- og røysterett.
Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar.
Funksjonstida til nemnda er den same som for fylkestinget. Elevrepresentant og lærlingrepresentant
blir oppnemnde for to år om gongen.»
Ein har teke kontakt med organisasjonane som det skal velgjast medlemer frå. Det er kome tilbakemelding
frå dei fleste med opplysningar om namn på den som dei foreslår og personleg varamedlem for denne.
Liste over innmelde namn på medlemer pr. no er vedlagt saka.
Ein av organisasjonane Spekter har opplyst at dei ikkje ønskjer å benytta seg av den plassen dei har i
nemnda.
Ut frå grunnlaget for samansetjing av yrkesopplæringsnemnda i Vestland, går det fram at det bør vera
likevekt mellom tal medlemer frå arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsgjevarorganisasjonane. Når no
Spekter ikkje øskjer å nytta sin rett til å sitja i nemnda no, vil dette verta forrykka og nemnda vil eventuelt få
eit medlem mindre.
Vedtakskompetanse
Fylkestinget, Reglement for fylkestinget pkt. 2.4
Vurderingar og verknader
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Økonomi: Ikkje relevant
Klima: Ikkje relevant
Folkehelse: Ikkje relevant
Regional planstrategi: Ikkje relevant
Konklusjon
Medlemene i yrkesopplæringsnemnda vert valde etter forslag frå dei organisasjonane som har rett til plass i
nemnda.

