Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende forslag:
1. Formidlingsarbeidet må styrkes. Det må starte tidligere enn i dag. Helst like tidlig som i
Rogaland, da det har vært en suksess der. Det må være et tett samarbeid mellom
fylkeskommunen, skolene og opplæringskontorene/bedriftene.
2. Økt gjennomføring mellom VG2 og VG3 må gjenspeiles i flere læreplasser.
3. Dimensjoneringsarbeidet må stå sentralt. Tilbudsstrukturen må tilpasses arbeidslivets
behov i enda større grad enn i dag.
4. Østfold fylkeskommune må være pådriver for å høyne status i fagopplæringen. Et
virkemiddel er å inkludere de uten rett, noe som er i samsvar med
samfunnskontrakten.
5. Opplæring, kultur og helsekomiteen ber om at det vurderes å gi
Yrkesopplæringsnemnda delegert myndighet tilsvarende det den har i Rogaland.
Innspillet oversendes reglementskomiteen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords forslag punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Simen Nords forslag punkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt å oversendes administrasjonen for
vurdering. Saken legges frem for opplæring, kultur og helsekomiteen på et senere tidspunkt
for behandling.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 14.10.2014:
1.
2.
3.
4.

Fylkesrådmannens anbefalinger omkring videre oppfølging av NIFU-rapport tas inn i det
videre arbeidet med utviklingen av fag- og yrkesopplæringen i Østfold fylkeskommune.
Formidlingsarbeidet må styrkes. Det må starte tidligere enn i dag. Helst like tidlig som i
Rogaland, da det har vært en suksess der. Det må være et tett samarbeid mellom
fylkeskommunen, skolene og opplæringskontorene/bedriftene.
Økt gjennomføring mellom VG2 og VG3 må gjenspeiles i flere læreplasser.
Dimensjoneringsarbeidet må stå sentralt. Tilbudsstrukturen må tilpasses arbeidslivets
behov i enda større grad enn i dag.

Administrasjonen bes vurdere følgende punkter og saken legges fram for opplæring, kultur og
helsekomiteen for ny behandling:
5.
Østfold fylkeskommune må være pådriver for å høyne status i fagopplæringen. Et
virkemiddel er å inkludere de uten rett, noe som er i samsvar med
samfunnskontrakten.
6.
Opplæring, kultur og helsekomiteen ber om at det vurderes å gi
Yrkesopplæringsnemnda delegert myndighet tilsvarende det den har i Rogaland.
Innspillet oversendes reglementskomiteen.

