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Mandat for elev- og lærlingombodet i Hordaland
Samandrag
I 2015 vedtok fylkestinget å opprette stillinga som elev- og lærlingombod, som er fylkeskommunen sitt
ombod for elevar, lærlingar og lærekandidatar i vidaregåande opplæring. Elev- og lærlingombodet starta i
stillinga si januar 2017.
I desember 2017 bad fylkestinget fylkesrådmannen om å legge fram eit framlegg til mandat for elev- og
lærlingombodet. Dette forslaget til mandat ligg føre i saksutgreiinga, og det definerer organisering,
rapportering, initiativrett, målgruppe og arbeidsoppgåver.
Økonomi: Elev- og lærlingombodet vert finansiert av Hordaland fylkeskommune.
Klima: Ikkje relevant.
Folkehelse: Elev- og lærlingombodet si verksemd kan bidra til betre folkehelse i blant unge i Hordaland.
Regional planstrategi: Elev- og lærlingombodet si verksemd kan bidra til arbeidet for å nå målet i
utviklingsplanen for Hordaland om å bli eit meir inkluderande samfunn.

Forslag til innstilling
Fylkestinget godkjenner mandat for elev- og lærlingombodet slik det går fram av saksutgreiinga.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør økonomi og organisasjon
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Fylkesrådmannen, 10.04.2018
Saksutgreiing
Elev- og lærlingombodet starta i stillinga i januar 2017. Ansvarsområdet omfattar alle elevar, lærlingar,
lærekandidatar og opplæringsinstitusjonar innanfor det fylkeskommunale opplæringstilbodet. Elev- og
lærlingombodet skal på eit uavhengig grunnlag bidra til å styrkje fylkeskommunen sitt arbeid med å sikre at
elevar og lærlingar får ivareteke rettane sine i tråd med opplæringslova.
Ombodet skal stå fritt til å uttale seg om forhold som ho meiner må endrast for å gi elevar og lærlingar det
dei har krav på. Ombodet kan difor opptre med autoritet, identifisere og samanfatte utfordringar og vere
synlege og aktive i samfunnsdebatten. Ombodet kan fungere som kontaktskapande og konfliktløysande
aktør i tillegg til det formelle klagesystemet, og dermed bidra til auka rettstryggleik for elevar og lærlingar.

Forslag til mandat for elev- og lærlingombodet i Hordaland
1. ELEV- OG LÆRLINGOMBODET I HORDALAND
Elev- og lærlingombodet er fylkeskommunen sitt ombod for elevar, lærlingar og lærekandidatar*
(heretter omtalt som lærlingar) i vidaregåande opplæring. Elev- og lærlingombodet er først og
fremst eit lågterskeltilbod som elevar, lærlingar og føresette lett skal komme i kontakt med.
Ombodet skal utføre arbeidet sitt på eit fritt og sjølvstendig grunnlag, og bidra til å styrke
fylkeskommunen sitt arbeid med å sikre at elevar og lærlingar får ivareteke rettane sine. Ombodet
arbeider for at alle elevar og lærlingar skal få ei rettferdig behandling etter lov, forskrift og
fylkeskommunalt regelverk, og er ein pådrivar for at skular og opplæringsinstitusjonar følgjer dei
retningsliner og lover som omhandlar elevar og lærlingar sine rettar. Ombodet skal samarbeide
med alle partar i vidaregåande opplæring, for å minne dei ansvarlege på at elevar og lærlingar får
oppfylt retten til medverknad.
2. ORGANISERING, RAPPORTERING OG INITIATIVRETT
Ombodet er plassert direkte under fylkesdirektør økonomi og organisasjon, og rapporterer årleg til
fylkestinget. Ombodet har også høve til å rapportere direkte til fylkesrådmann. Ombodet skal ha ein
systematisk og kontinuerlig dialog med administrasjon og politisk leiing, med faste møtepunkt fleire
gongar i året. Ombodet kan på eige initiativ fremme saker til utval for opplæring og helse.
3. MÅLGRUPPE
Elev- og lærlingombodet sitt arbeidsområde omfattar alle elevar, lærlingar, lærekandidatar og
opplæringsinstitusjonar innanfor det fylkeskommunale opplæringstilbodet.
4. ARBEIDSOPPGÅVER
Opplæringslova og Arbeidsmiljøloven er utgangspunkt for elev- og lærlingombodet sitt arbeid.
Viktige oppgåver for elev- og lærlingombodet vil vere å gi rettleiing, førebyggje, informasjonsarbeid,
kompetanseheving og samarbeid.
Rettleiing og hjelp
 Svare på spørsmål, støtte, og gi rettleiing om korleis elevar og lærlingar sjølv kan påverke
og løyse problem og utfordringar dei møter i læresituasjonen.
 Ved spørsmål frå elevar og lærlingar kan ombodet ta opp spørsmål av prinsipiell karakter
og legge det frem for aktuell instans. Ombodet si vurdering i slike tilfelle er av rådgjevande
karakter.
 Ombodet kan ta opp saker for å få klårheit i korleis lov, forskrift og fylkeskommunale eller
interne retningsliner tolkast, handhevast og praktiserast i skule, opplæringsinstitusjonar og
opplæringsavdelinga i fylket.
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Informasjonsarbeid og kompetanseheving
 Vere ein informasjonsressurs og rettleiar for elevar, lærlingar, føresette, skuleleiing,
lærebedrifter og andre som har behov for, eller ønsker informasjon og hjelp når det gjeld
vidaregåande opplæring.
 Kommunikasjons- og informasjonsverksemd gjennom foredrag/informasjonsmøte, møte
med relevante samarbeidspartnarar, sosiale media og eigen nettstad. Dette skal vere eit
supplement og ikkje ei erstatning i høve til den oppfølginga som skuleeigar sjølv har
ansvaret for gjennom lov, forskrift og fylkeskommunale pålegg og retningsliner.
 Skal synleggjere og informere om rolla som ombod, og ha spesielt fokus på rettar og plikter
knytt til opplæringa.
Samarbeid
 Samarbeide med aktørar som arbeider med ungdom på ulike nivå.
 Samarbeide med mobbeombodet om saker som gjeld kapittel 9 A.
 Skal delta i nettverk som er formålstenleg for fagfeltet og oppgåvene som skal utførast.
 Ombodet skal bidra til å skape kontakt, spreie kunnskap og informasjon mellom dei ulike
partane. Målet er å fremme samarbeid og dialog, samt å førebyggje misforståingar og
konfliktar.
 Ombodet skal utgjere ein ressurs for aktørar i skulesamfunnet og opplæringsinstitusjonar,
både som en kritisk samarbeidspartner og ein pådrivar på elevane og lærlingane sine
premiss.
5. OMBODET SIN RETT TIL Å FÅ OPPLYSNINGAR OG RETT TIL DOKUMENTINNSYN
Seksjonar/avdelingar som utfører tenester for forvaltninga i Hordaland fylkeskommune, skal gi
ombodet dei opplysningar som trengst for å utføre ombodet sine oppgåver innanfor dei reglar som
gjeld for personvern og teieplikt.
6. TEIEPLIKT
Ombodet har teieplikt og saker blir ikkje tatt vidare utan samtykke. Alle kan kontakte ombodet for å
diskutere alt som har med vidaregåande opplæring å gjere - heilt uforpliktande.

