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Verbalpunkt om oppfølging av samarbeidsprosjekt i Nordhordland
Fylkesrådmannen viser til handsaming av sak 106/2018, Årsbudsjett 2019/Økonomiplan 2019-2022, i
fylkestinget 11.-12.12.18, verbalpunkt om oppfølging av samarbeidsprosjekt i Nordhordland.
«Fylkestinget ønskjer å vidareføra det gode samarbeidet ein har mellom skule og næringsliv, der
ein kan utnytta opplæringsutstyr på ein betre måte og samarbeide om investeringar og innkjøp.»
Fylkesrådmannen viser til samarbeidsprosjekt i regionen som inneber at elevane i større grad får opplæring
i bedriftene. Knarvik vgs og Austrheim vgs har auka tal timar utplassering i faget yrkesfagleg fordjuping og
programfaget produksjon. Dette betyr at elevane i større omfang også nyttar bedriftene sin eigen
maskinpark og utstyr.
Samarbeidsprosjektet går ut skuleåret 2019/20, og det vil vere naturleg å arbeide med å vidareutvikle
samarbeid og eventuelle formelle avtalar om sambruk og innkjøp.
Samarbeidsprosjektet skal evaluerast, med planlagd oppstart i løpet av hausten 2019. Til grunn for
evalueringa ligg det mellom anna at ein skal vurdere konsekvensar og mogeleg behov for nyinvesteringar til
skuleanlegg ved modell(ar) der meir av undervisninga blir gjennomført ute i bedriftene.
«Fleirtalspartia vil be fylkesrådmannen følgja opp samarbeidsprosjektet og at det vidare arbeidet
med samarbeidsprosjektet vert kopla til arbeidet med planlegging av nye vidaregåande skular i
regionen og at ein startar dette allereie i 2019.»
Fylkesrådmannen viser til løypemelding for samarbeidsprosjektet i Nordhordland, som gjer greie for
erfaringar så langt i arbeidet. Alternative opplæringsmodellar blir prøvd ut frå og med skuleåret 2018/19.
Hordaland fylkeskommune har løyvd inntil kr 500 000 til prosjektet Næringsutvikling i Nordhordland frå
budsjettet for Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland.
Målet med prosjektet er å få fram kunnskapsgrunnlag om behov for fagtilbod, dimensjonering og behov for
kompetanse og arbeidskraft i Nordhordland, minst fram til 2030. Resultata av utreiinga vil bli gitt ut i ein
rapport som blir gjort allment tilgjengeleg. Den vil tentativt innehalde eit ca. 10-siders samandrag og om lag
60 sider tekst. Rapporten blir gitt ut digitalt. Universitetet i Bergen ved institutt for geografi leiar prosjektet
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Saman med erfaringar frå utprøving av alternative opplæringsmodellar gir dette eit utvida
kunnskapsgrunnlag for moglegheiter og behov i regionen.
Delprosjekt 1.5 «Inntak og tilbodsstruktur» i samanslåingsprosessen mellom Sogn og Fjordane og
Hordaland leverer sine tilrådingar til prosjektleiar 1. juni 2019, og vil tilrå tidspunkt for gjennomgang av ny
skulestruktur i Vestland fylkeskommune.

