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Val av styret til Fagskulen Vestland
Forslag til innstilling
Styret for fagskulen Vestland skal ha ni styremedlemar
 Fire folkevalde representantar
 To representantar frå arbeids- og næringsliv
 Ein administrativ eigarrepresentant
 Ein representant frå dei tilsette
 Ein representant frå studentane
Fylkestinget gjer slike val av folkevalde medlemar og varamedlemar til styret etter innstilling frå
valnemnda:
Medlemar til styret (eigarrepresentantar):
1.
2.
3.
4.
Varamedlemar til styret (eigarrepresentantar):
1.
2.
Fylkestinget vel etter innstilling frå valnemnda leiar og nestleiar i styret
Leiar:
Nestleiar:
Fylkestinget gjer slike val av medlemar og varamedlemar til styret som representantar frå regionalt
arbeids- og næringsliv.
Fylkestinget gjev fylkesdirektør fullmakt å oppnemna to medlemar og ein varamedlem etter
framlegg frå høvesvis NHO og LO som representantar for regionalt arbeids- og næringsliv
Fylkestinget gjer slike val av medlem og varamedlem til styret som administrativ eigarrepresentant
 Medlem administrativ eigarrepresentant: Bård Sandal, avdelingsdirektør innovasjon og
næringsutvikling
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Varamedlem administrativ eigarrepresentant: Kathrin Jakobsen, seksjonssjef forsking,
kompetanse og internasjonalisering

Samandrag
I denne saka vert det gjort framlegg til val av styret for Fagskulen Vestland. Fylkesdirektøren vil
peika på dei positive erfaringane ein har hatt med samansetninga av prosjektstyret for arbeidet
med å slå saman Fagskulen i Sogn og Fjordane og Fagskolen i Hordaland. Fylkesdirektøren vil rå
til at styret for den nye Fagskulen Vestland får tilsvarande samansetning, i tråd med innstillinga i
saka om eigarstyring av fagskulen Vestland og delegasjonsreglement, jf sak 2021/18979-1

Rune Haugsdal
fylkesdirektør

Bjørn Lyngedal
avdelingsdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka






I samband med samanslåinga av dei to vestlandsfylka vart det behov for å utforma felles
styrevedtekter for dei to fylkeskommunale fagskulane, Fagskulen i Sogn og Fjordane og
Fagskolen i Hordaland. Fylkestinget i Vestland fatta vedtak om slike vedtekter på sitt møte,
17.12.2019, jf saksnr 2019/150-2, PS 43/2019.
I premissane for saka vart det elles vist til Delprosjekt 1.8, Fagskule, som var del av arbeidet
med den nye fylkeskommunen, der det vart tilrådd å slå dei to fagskulane saman til ein
offentleg fagskule. I utgreiinga frå delprosjektet heiter det ma at ei samanslåing av fagskulane
ville gje fylkeskommunen ei meir heilskapleg forvaltarrolle og dermed grunnlag for å utvikla
kvalitet og kompetanse i eit nytt fagskuletilbod for heile fylket.
Fylkestinget gjorde samrøystes vedtak om samanslåing av dei to skulane på møtet, 09. –
10.06.2020. «Fagskulen i Vestland» vart nytta som namn på prosjektarbeidet fram mot den
nye skulen, jf saksnr 2020/36638-2, PS 70/2020.
Fylkestinget vedtok så mandat for dette arbeidet og oppretta eit eige prosjektstyre på 9
medlemar, jf møte i fylkestinget, 29.09.20, saksnr 2020/36638-3, PS 110/2020.
Fylkesutvalet tinga ei eiga sak om eigarstyring av Fagskulen Vestland på sitt møte,
09.02.2021, jf fylkesutvalet PS 22/2021. Denne saka er no til politisk handsaming og kjem til
fylkestinget, 15.12.2021. Saka fremmar fylkeskommunal eigarstyring gjennom 3 ulike institutt:
oppnemning av styret for fagskulen, fastsetjing av vedtekter og budsjett,- og målstyring
gjennom den regionale kompetansepolitikken, jf saksnr 2021/18979-1.

Dei formelle krava til styret for fagskulen
Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, § 10, Styrets sammensetning, slår fast at fagskulen skal ha
eit styre på minst sju medlemar:
 To medlemar skal ha bakgrunn frå relevant arbeids- eller næringsliv
 Minst ein medlem skal vere valt av og blant dei tilsette
 Minst ein medlem skal vere valt av og blant studentane
 Det skal veljast personlege varamedlemar for medlemane som er valt av dei tilsette og
studentane
 Det skal vere minst ein varamedlem for medlemane frå arbeids- eller næringsliv, og minst ein
varamedlem for dei andre medlemane

Prosjektstyret som har leia arbeidet med å slå saman Fagskulen i Sogn og Fjordane og Fagskolen
i Hordaland
Prosjektstyret for arbeidet med å slå saman dei to fagskulane har bestått av ni medlemar
 Fire folkevalde eigarrepresentantar med personlege varamedlemar
 To arbeidslivsrepresentantar med ein varamedlem
 Ein administrativ eigarrepresentant med ein personleg varamedlem
 Ein studentrepresentant med ein personleg varamedlem
 Ein tilsetterepresentant med ein personleg varamedlem
I saka om samansetting av prosjektstyret til fylkestinget, fekk fylkesdirektøren i fullmakt til å
oppnemna ein medlem og ein varamedlem som administrativ eigarrepresentantar og to
medlemmar med ein varamedlem som representantar for regionalt arbeidsliv, jf sak i fylkestinget
PS 110/2020, saksnr 2020/36638-3.
Administrativ eigarrepresentant har vore avdelingsdirektør innovasjon og næringsutvikling. Dei to
representantane frå regionalt arbeids- og næringsliv er utnemnt frå høvesvis NHO og LO.
Sak om eigarstyring av Fagskulen Vestland og delegasjonsreglement
Saka om eigarstyring av den nye fagskulen omfattar ma eit framlegg til delegasjonsreglement med
vedtekter for samansetting og oppnemning av fagskulestyret, jf sak 2021/18979-1. Ein vidarefører
her same struktur med ni styremedlemar som ein har hatt i prosjektstyret. Framlegget er i samsvar
med fagskulelovas § 10 om samansetting av styra for fagskulen.
Framlegget til styrevedtekter i saka lyder, jf §1-2 Samansetning og oppnemning av styret 4. ledd
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Styret for Fagskulen Vestland skal ha følgjande samansetning:
a. Fire representantar frå det regionale folkevalde nivået, der ein representant vert valt frå
hovudutval for opplæring og kompetanse, og ein representant frå hovudutval for næring, og
med to varamedlemar
b. Ein representant frå fylkesadministrasjonen med ein varamedlem etter framlegg frå
fylkesdirektøren
c. To representantar frå relevant arbeids- og næringsliv med ein varamedlem etter framlegg frå
fylkesdirektøren.
d. Ein representant frå dei tilsette ved fagskulen med ein personleg vara valt av dei tilsette ved
fagskulen
e. Ein representant frå studentane ved fagskulen med ein personleg vara valt av studentane ved
fagskulen
Om val og funksjonstid heiter det, jf §1-2 Samansetning og oppnemning av styret 2. ledd jf sak
2021/18979-1

Fylkestinget vel leiar og nestleiar, eigarrepresentantar og arbeids- eller næringslivsrepresentantar.
Eigarrepresentantar vert valt for fire år, og arbeids- eller næringslivsrepresentantar vert valt for to
år med moglegheit for forlenging av fylkesutvalet. Jf. fagskulelova § 10, vert tilsett- og
studentrepresentant valt av og blant tilsette og studentar. Tilsettrepresentant vert valt for to år, og
studentrepresentant vert valt for eitt år. Styremedlemar kan veljast igjen.
Vedtakskompetanse
Fylkeskommunen er skuleeigar av den fylkeskommunale fagskulen og oppnemner styret for
skulen og elles vedtek budsjett og vedtekter for skulen i høve til reglement for folkevalde organ og
delegering.
Vurderingar og verknader
Økonomi:
Ingen direkte effekt
Klima:
Auka kompetanseutvikling ved samanslåing av dei to fylkeskommunale fagskulane vil gje Vestland
den største teknisk industrielle fagskulen i landet som vil stå sentralt i arbeidet for ei berekraftig
regional næringsutvikling
Folkehelse:
Ingen direkte effekt
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi):
Regional planstrategi: Fylkeskommunen si satsing på høgare yrkesfagleg utdanning i Vestland vil
vera eit sentralt element i den regionale kompetansepolitikken
Konklusjon
Fylkesdirektøren vil peika på at erfaringane frå arbeidet i det noverande prosjektstyret har vore
positive med omsyn både til breidda i representasjon og til storleik av styret. Sjølv om
styreoppgåvene vil vera ulike frå prosjekt til drift, vurderer ein denne samansetninga av styret som
tenleg for vidare utvikling og drift av den nye fagskulen.
Fylkesdirektøren vil soleis foreslå at Fagskulen Vestland får ei styresamansetning med til saman ni
styremedlemar i samsvar med framlegget til delegasjonsreglement med vedtekter i Sak om
eigarstyring av Fagskulen Vestland og delegasjonsreglement, jf Styrevedtekter, §1-2
Samansetning og oppnemning av styret, vedlagt nemnde sak, jf sak 2021/18979-1.

