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PS 1/14 Godkjenning av møteinnkalling
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.02.2014

Vedtak
Vara for lærlingerepr. Marie Vatle Moldeklev hadde ikkje motteke innkalling samt
sakspapirer til møtet.

PS 2/14 Godkjenning av møtebok forrige møte
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Vedtak
Møtebok vart tatt til orientering.

PS 3/14 Referatsaker (Meldingar)
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Vedtak
RS 1/14
Tom Knudsen sette fram følgjande forslag på vegne av NHO/LO :

Y-nemnda viser til vedtak i Fylkestinget, sak 87/13, den 11.12.2013 og har følgende
kommentarer og tilføyelser til vedtaket:
1.

Tas til foreløpig orientering

2.

Tas til foreløpig orientering

3.

Y-nemnda ber om sak, hvor prognoseinntak sees i forhold til prognosebehov i 2014 for
fagopplæringen..

4.

Y-nemnda ber adm. om iverksette årlig tilbakemelding.

5.

Tas til foreløpig orientering

6.

Y-nemnda ber om sak over økning av læreplasser i egen organisasjon (fylke)

7.

Tas til foreløpig orientering

8.

Y-nemnda ber om sak vedrørende hevingssaker og stryk

9.

Y-nemnda ber om sak hvordan andre fyller har løst dette via lærling- og elevombud.

10.

Foruten foran nevnt ber nemnda om at handlingsplanen (frist 01.03.14) legges frem for
nemnda før den behandleds politisk.

Røysting: Knudsen sitt forslag vart samrøystes vedtatt.
RS 2/14
Vart teke til orientering.
RS 3/14
Tom Knudsen sette fram følgjande forslag på vegne av NHO/LO :
Y-nemnda viser til spørsmål i Y-nemnda, melding 3/12, den 08.05.2012.
1
Y-nemnda vil peke på saksbehandlingen, ved at det svares først, datert 27.01.2014, noe som
vanskeliggjør Y-nemndas arbeid.
2
Y-nemnda vil vise til Samfunnskontrakten for flere læreplasser der fylkeskommunen har ansvar
for: "Det skal lages realistiske intensjonsavtaler mellom skoler, opplæringskontorer og
lærebedrifter"
3
Faggruppen må nedsettes straks, med sikte på å ha ferdig konklusjoner av hvordan
samfunnskontrakten skal følges opp på dette punkt innen 30.06.2014.

Y-nemda ber om at nemnda representeres i faggruppen med Y-nemnda nestleder Roger
Pilskog.
Røysting: Knudsen sitt forslag vart samrøystes vedtatt oversendt opplærings- og
helseutvalet
RS 4/14
Tom Knudsen sette fram følgjande forslag på vegne av NHO/LO :
TAF Elektro (automasjo/el-energi) - Knarvik videregående skole
1 Y-nemnda viser til vedtak i nemndas møte 03.12.2013, sak 12/13.
"Y-nemnda ber om at det etableres tilbud innen TAF Elektro (Automasjon/elenergi) ved Knarvik
vgs forutsatt at det garanteres for elev/læreplass. Det opplyses at 8 bedrifter er klar for inntak
automasjon, mens ytterligere 10 bedrifter avventer politisk behandling»
2
Y-nemnda beklager at det ikke ble etablert tilbud innen TAF Elektro (automasjon/el-energi) når
bedrifter så sterkt gir utrykk for behov og ønsker dette for å styrke kompetanse og
konkurranseevne.
3
Med bakgrunn i bedriftenes ønske og behov, ber Y-nemnda Fylkesutvalget om at det gjøres en
fornyet vurdering av TAF Elektro og at det etableres 25 plasser i tillegg til eksisterende TAF ved
Knarvik vgs. Dette kan gjøres bl.a. ved å redusere elevtallet innen TIP og Elektro for skoleåret
2014.
4
Y-nemnda vil også vise til at det i «regjeringsplattformen" legges til grunn at en skal
videreutvikle tilbudet til elever som kombinerer fagbrev og studiekompetanse, for eksempel
tekniske allmennfag (TAF), med mål om at alle fylker skal tilby dette.
Røysting: Knudsen sitt forslag vart samrøystes vedtatt oversendt fylkesdirektør for
opplæring.
RS 5/14
Vart teke til orientering.

PS 4/14 Ymse
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Monica Håkonsli rådgiver, seksjon skole v/Opplæringsavdelinga møtte og orienterte om
status innan hospiteringsordninga i Hordaland fylkeskommune.
Baste Bruarøy nytilsatt daglig leder i Produksjonsskolen møtte og presenterte seg.
Tom Knudsen ønskjer på bakgrunn av eiga sak om fagopplæring i siste Næringsbarometer
at fagopplæringskontoret har ein gjennomgong i neste møte i Yrkesopplæringsnemnda.
Det er ønskje om at Stine Fjeldstadsom er ansatt til å lede aksjon lærebedrift møter til
neste møte i Yrkesopplæringsnemnda.
Oversikt over godkjente lærebedrifter i perioden 15.04.2013 til 31.01.2014 vart delt ut.
Årshjul for 2014 vart delt ut

