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Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.
Det ble ikke reist spørsmål om representantens habilitet.
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PS 100/20 Samarbeidsavtale mellom NAV Vest-Viken, NAV ØstViken og Viken fylkeskommune
Fylkesrådets behandling av sak 100/2020 i møte den 07.05.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom NAV Vest-Viken, NAV Øst-Viken og Viken fylkeskommune
Denne avtalen gjelder fra signeringstidspunktet og fram til 01.01.2024 eller til en av partene
ønsker å revidere avtalen.
Signeringstidspunkt og sted for signering avklares i dialog mellom partene.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak:
Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom NAV Vest-Viken, NAV Øst-Viken og Viken fylkeskommune
Denne avtalen gjelder fra signeringstidspunktet og fram til 01.01.2024 eller til en av partene
ønsker å revidere avtalen.
Signeringstidspunkt og sted for signering avklares i dialog mellom partene.

PS 101/20 Lærekandidatordningen i Viken
Fylkesrådets behandling av sak 101/2020 i møte den 07.05.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
1.

Det settes i gang en utredning med sikte på at en modell for lærekandidatordningen
i Viken kan gjelde fra høsten 2021. Saken skal utrede
a) hvordan tilbudet kan omfatte flest mulig ungdommer som har behov for en
planlagt yrkesfaglig grunnkompetanse
b) arbeidslivets behov for planlagt yrkesfaglig grunnkompetanse
c) alternativer for organisering av opplæringsansvaret ved opplæring i bedrift
for lærekandidater (i form av et eget opplæringskontor o.a.)
d) økonomiske konsekvenser av ulike modeller, herunder et eget
lærekandidattilskudd til bedrifter som tar inn lærekandidater med behov for

særskilt tilrettelegging
e) mulighetene for fleksibilitet i utdanningsprogram og
programområder/lærefag de enkelte skolene kan tilby elever som går mot
en planlagt grunnkompetanse
f) hvordan inntak og forberedelse til inntak for elever med planlagt
grunnkompetanse kan legges til rette
2.

Eksisterende ordninger og avtaler i de tre tidligere fylkeskommunene søkes
forlenget for ett år fram til 20.06.2021.

Behandling:
Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen framsatte følgende tilleggsforslag:
Punkt 1, d tilføyes:
herunder språkstøtte og norskundervisning for elever/deltakere med mangelfulle
norskferdigheter
Fylkesrådens forslag til innstilling med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Fylkesrådets vedtak:
Det settes i gang en utredning med sikte på at en modell for lærekandidatordningen i Viken
kan gjelde fra høsten 2021. Saken skal utrede
a)hvordan tilbudet kan omfatte flest mulig ungdommer som har behov for en planlagt
yrkesfaglig grunnkompetanse
b)arbeidslivets behov for planlagt yrkesfaglig grunnkompetanse
c)alternativer for organisering av opplæringsansvaret ved opplæring i bedrift for
1 lærekandidater (i form av et eget opplæringskontor o.a.)
. d)økonomiske konsekvenser av ulike modeller, herunder et eget lærekandidattilskudd til
bedrifter som tar inn lærekandidater med behov for særskilt tilrettelegging, herunder
språkstøtte og norskundervisning for elever/deltakere med mangelfulle norskferdigheter.
e)mulighetene for fleksibilitet i utdanningsprogram og programområder/lærefag de enkelte
skolene kan tilby elever som går mot en planlagt grunnkompetanse
f)hvordan inntak og forberedelse til inntak for elever med planlagt grunnkompetanse kan
legges til rette
2 Eksisterende ordninger og avtaler i de tre tidligere fylkeskommunene søkes forlenget for ett
. år fram til 20.06.2021.

PS 102/20 Behandling av nytt ordensreglement for de
videregående skolene i Viken fylkeskommune
Fylkesrådets behandling av sak 102/2020 i møte den 07.05.2020:

Fylkesrådens forslag til innstilling
Viken fylkesting vedtar det vedlagte ordensreglement for de videregående skolene i Viken med
virkning fra 01.08.2020.
Fylkesadministrasjonen kan gjøre endringer i reglementet uten at det legges fram for fylkestinget
dersom faglige vurderinger tilsier at endringen er nødvendig.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Viken fylkesting vedtar det vedlagte ordensreglement for de videregående skolene i Viken med
virkning fra 01.08.2020.
Fylkesadministrasjonen kan gjøre endringer i reglementet uten at det legges fram for fylkestinget
dersom faglige vurderinger tilsier at endringen er nødvendig.

PS 103/20 PPT og OT nedre Hallingdal IKS - oppnevning til
representantskapet for perioden 2020-2023
Fylkesrådets behandling av sak 103/2020 i møte den 07.05.2020:

Fylkesrådets innstilling:
1. Til representantskapet i PPT og OT nedre Hallingdal IKS velges:

a. Fylkesråd for utdanning og kompetanse som medlem
a. Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse som varamedlem

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
1.Til representantskapet i PPT og OT nedre Hallingdal IKS velges:
a.Fylkesråd for utdanning og kompetanse som medlem
b.Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse som varamedlem

PS 104/20 Orientering om igangsatte tiltak som følge av
Korona-epidemien
Fylkesrådets behandling av sak 104/2020 i møte den 07.05.2020:

Fylkesrådens forslag til innstilling
Viser til vedlagt sak, og ber om at rådet slutter seg til at saken oversendes til fylkestinget.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Fylkestinget tar saken til orientering.

