Møteprotokoll

Utvalg:

Yrkesopplæringsnemnda

Møtested:

Teams

Dato:
Tid:

04.06.2020
09:00 - 11:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Faste medlemmer som møtte:
Morten Oppegaard, KS
Morten N. Bakke, NHO
Eli Boran, NHO
Karen Berit Sannes, Spekter
Knut Willy Sørensen, Virke
Jan Petter Gundersen, LO
Nina Simonsen, LO
Ulf Lervik, LO
Rønnaug Nordby Smørås, YS
Marit Fulland Danielsen, Utdanningsforbundet
Geir Andersen, Skolenes landsforbund
Henriette Borghov, Elevorganisasjonen
Hoda Imad, (AP) Viken fylkesting
Dag Øivind Henriksen, (H) Viken fylkesting
Observatører:
Torbjørg Raen Enerstvedt, NAV Vest-Viken
Tony Jonsen, NAV Øst-VIken
Andre som møtte:
Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse
Jan-Helge Atterås, avdelingsdirektør for kompetanseutvikling
Olav Horne, seksjonsleder for seksjon for fag- og yrkesopplæring
Bodil Onsager Berg, spesialrådgiver fag- og yrkesopplæring - læreplassformidling
Trond Pettersen, enhetsleder, seksjon for fag- og yrkesopplæring - oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og
opplæringskontorer
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PS 1/20 Konstituering av yrkesopplæringsnemnda i Viken og
valg av leder og nestleder
Yrkesopplæringsnemndas behandling av sak 1/2020 i møte den 04.06.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak
Som leder i yrkesopplæringsnemnda i Viken fylkeskommune velges: xx
Som nestleder i yrkesopplæringsnemnda i Viken fylkeskommune velges: xx
Behandling:
Følgende forslag ble framsatt av Jan Petter Gundersen:
LO Viken Oslo foreslår at i perioden på 4 år alterneres leder / nestledervervet mellom NHO og
LO, slik at disse deler perioden i 2 år hver.
LO Viken Oslo foreslår at leder og nestleder de neste to årene er:
Leder - Ulf Lervik / LO Viken Oslo
Nestleder – Morten Bakke / NHO Viken Oslo
Votering:
Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
I perioden på 4 år alterneres leder / nestledervervet på NHO og LO, slik at disse deler perioden i
2 år hver.
Som leder i yrkesopplæringsnemnda i Viken fylkeskommune de neste to år velges: Ulf Lervik, LO
Viken Oslo.
Som nestleder i yrkesopplæringsnemnda i Viken fylkeskommune de neste to år velges: Morten
Bakke, NHO Viken Oslo.

PS 2/20 Møtedatoer for yrkesopplæringsnemnda 2020
Yrkesopplæringsnemndas behandling av sak 2/2020 i møte den 04.06.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak
Yrkesopplæringsnemnda vedtar møtedatoer for 2020 som foreslått.

Behandling:
Følgende forslag ble framsatt:
For at fylkesråd for utdanning og kompetanse skal kunne delta på møtene i
yrkesopplæringsnemnda, bør møtene legges til en annen dag enn torsdag.
Slik forslaget ligger nå, er møtene satt opp på torsdager.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for rask tilbakemelding på nye datoer. Når nye datoer
er klare, sendes saken til medlemmer og varamedlemmer i yrkesopplæringsnemnda for
behandling på epost.
Votering:
Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
For at fylkesråd for utdanning og kompetanse skal kunne delta på møtene i
yrkesopplæringsnemnda, bør møtene legges til en annen dag enn torsdag.
Slik forslaget ligger, nå er møtene satt opp på torsdager.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for rask tilbakemelding på nye datoer. Når nye datoer
er klare, sendes saken til medlemmer og varamedlemmer i yrkesopplæringsnemnda for
behandling på epost.

PS 3/20 Oppnevning av arbeidsutvalg for
yrkesopplæringsnemnda i Viken fylkeskommune
Yrkesopplæringsnemndas behandling av sak 3/2020 i møte den 04.06.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak
Fylkesråden vedtar at det oppnevnes et arbeidsutvalg for Yrkesopplæringsnemnda med de
medlemmer som Yrkesopplæringsnemnda selv oppnevner.

Behandling:
Følgende forslag ble framsatt av Jan Petter Gundersen:
Til arbeidsutvalg i yrkesopplæringsnemnda foreslås leder, nestleder, fylkesråd i tillegg må
administrasjonen selvsagt møte.
Votering:
Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
Fylkesråden vedtar at det oppnevnes et arbeidsutvalg for Yrkesopplæringsnemnda med de
medlemmer som Yrkesopplæringsnemnda selv oppnevner. Medlemmene av arbeidsutvalget blir:
leder, nestleder, fylkesråd og administrasjonen.

PS 4/20 Lærlingråd i Viken
Yrkesopplæringsnemndas behandling av sak 4/2020 i møte den 04.06.2020:

Fylkesrådens forslag til uttalelse/vedtak
Yrkesopplæringsnemnda gir følgende innspill som fylkesråden bes ta med i den videre prosess
med etablering av lærlingråd:
…
…

Behandling:
Følgende innspill ble gitt:
- Det opprettes et lærlingråd med faste valgte lærlinger, etter forslag fra LO, YS og EO. Rådet
holdes i og organiseres i tett samarbeider med lærlingombud og LOs ungdomssekretærer.
- Kan lærlingerådet innvilges taletid i aktuelle saker?
Votering:

Innspillene ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
Yrkesopplæringsnemnda gir følgende innspill som fylkesråden bes ta med i den videre prosess
med etablering av lærlingråd:
- Det opprettes et lærlingråd med faste valgte lærlinger, etter forslag fra LO, YS og EO. Rådet
holdes i og organiseres i tett samarbeid med lærlingombud og LOs ungdomssekretærer.
- Kan lærlingerådet innvilges taletid i aktuelle saker?

PS 5/20 Orienteringssaker i møtet 04.06.20
Yrkesopplæringsnemndas behandling av sak 5/2020 i møte den 04.06.2020:

Fylkesrådens forslag til uttalelse/vedtak

Sakene tas til orientering
Behandling:
Følgende saker ble orientert om i møtet:
 Formidling 2020, status
Olav Horne og Bodil Onsager Berg orienterte om saken.
 Midler til fag- og yrkesopplæring, Tiltakspakke2 fra Viken fylkeskommune
Olav Horne orienterte om saken.
 Permitterte lærlinger
Olav Horne og Trond Pettersen orienterte om saken.
 Gjennomføring av fagprøver
Olav Horne og Heidi Wang Erlandsen orienterte om saken.
Votering
 Fylkesrådens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
Sakene tas til orientering.

