Saksprotokoll i fylkesutvalet - 04.12.2014
Atle Kvåle sette fram slikt forslag:
1.

"Fylkestinget vedtar å vidareføre dagens avtale om kjøp av elevplassar i Rogaland
fylkeskommune.

2.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen gå vidare med å få utvide avtalen om kjøp og sal av
elevplassar med eit nytt punkt 1.4: Elevar frå Sunnhordland kan søkje plass ved
vidaregåande skular i Rogaland, under føresetnad av at skulane i Sunnhordland ikkje gir
tilbod om dei same utdanningsprogramma/programområda.

3.

Modellen skal evaluerast etter eitt år."

Mona Røsvik Strømme sette på vegner av H, Frp og V fram slikt forslag:
1.

"For å sikre ungdom bredest mulig tilbud kan søkere fra Vindafjord, Tysvær, Haugesund,
Karmøy, Sauda og Suldal i Rogaland og Etne, Sveio, Stord, Bømlo, Kvinnherad og Odda i
Hordaland søke til: Ølen vgs., Haugaland vgs., Skeisvang vgs., Vardafjell vgs., Kopervik vgs.,
Karmsund vgs., Sauda vgs. og Åkrehamn vgs. i Rogaland fylke, og Etne vgs., Stord vgs.,
Bømlo vgs., Odda vgs., Kvinnherad vgs. og Rubbestadneset vgs. i Hordaland fylke, i tillegg til
at søkere fra Hordaland har fritt skolevalg i Hordaland.

2.

For å sikre skolene forutsigbarhet må dimensjoneringen av tilbudet fastsettes i tilbudskatalog.

3.

Tilbudskatalog må utarbeides i samarbeid mellom fylkene for å sikre tilfredsstillende tilbud og
rett dimensjonering.

4.

Det må utarbeides en felles forpliktende tilbudsstruktur for skolene Etne og Ølen som sikrer
begge skolene forutsigbarhet og god innsøking.

5.

Det skal benyttes modellen for gjesteelevsgaranti.

6.

Avtalen skal gjelde fra skoleåret 2015/16.

7.

Modellen skal evalueres etter ett år."

Røysting
Innstillinga fekk ingen røyster og fall.
Kvåle sitt forslag fekk 7 røyster (A, Sp, SV, KrF) og fall.
Strømme sitt forslag punkt 1-6 vart vedteke som innstilling til fylkestinget mot 7 røyster (A, Sp, SV, KrF).
Strømme sitt forslag punkt 7 vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget.
Innstilling til fylkestinget
1.

For å sikre ungdom bredest mulig tilbud kan søkere fra Vindafjord, Tysvær, Haugesund, Karmøy, Sauda
og Suldal i Rogaland og Etne, Sveio, Stord, Bømlo, Kvinnherad og Odda i Hordaland søke til: Ølen vgs.,
Haugaland vgs., Skeisvang vgs., Vardafjell vgs., Kopervik vgs., Karmsund vgs., Sauda vgs. og Åkrehamn
vgs. i Rogaland fylke, og Etne vgs., Stord vgs., Bømlo vgs., Odda vgs., Kvinnherad vgs. og
Rubbestadneset vgs. i Hordaland fylke, i tillegg til at søkere fra Hordaland har fritt skolevalg i Hordaland.

2.

For å sikre skolene forutsigbarhet må dimensjoneringen av tilbudet fastsettes i tilbudskatalog.

3.

Tilbudskatalog må utarbeides i samarbeid mellom fylkene for å sikre tilfredsstillende tilbud og rett
dimensjonering.

Side 2/2
4.

Det må utarbeides en felles forpliktende tilbudsstruktur for skolene Etne og Ølen som sikrer begge
skolene forutsigbarhet og god innsøking.

5.

Det skal benyttes modellen for gjesteelevsgaranti.

6.

Avtalen skal gjelde fra skoleåret 2015/16.

7.

Modellen skal evalueres etter ett år.
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