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Styret ved Vea: 

REFERAT fra fagskolestyremøte 

den 4. november 2016 

 

 

Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sarah Fjeld, Vidar Kristiansen, Håkon Aulie Nettum, Per   

                Spangen. 

 

Meldt forfall: Aasa Gjestvang, Rolf Kristiansen Tor Rullestad, Hans Arne Krogsti (vararepresentant) Vigdis  

                        Ringstad (vararepresentant) 

 

Fra administrasjonen. Stein Aarskog (rektor) 

 

Møtet ble innledet ved at styreleder takket av Dorte Finstad etter 4 år som ansattes 

representant i fagskolestyret. Videre ble Håkon Aulie Nettum presenter som ny 

ansattrepresentant for kommende 4-års periode. 

 
S 2016/35 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2016/41 behandles som siste sak før lunsj. 

 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent uten andre bemerkninger 

 

S 2016/36 Godkjenning av referat fra styremøte den 25. august 2016 
 

Vedtak: 
 Referatet fra styremøte den 25. august 2016 godkjennes 

 
S2016/37 Budsjettrapport pr. 26.10.16 

 

Vedtak: 
 Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering 

 

S2016/38 Behandling av forprosjekt: Fagskolestudium, Lokal overvannsdisponering 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret vedtar at det igangsettes hovedprosjekt for utvikling av 

fagskolestudiet med arbeidstittel lokal overvannsdisponering.  

 

Rektor utarbeider hovedprosjektmandat med utgangspunkt i fagskolens 

NOKUT-godkjente rutiner for utvikling av nye utdanningstilbud.  

 

Forslag til sakkyndig komité legges fram for fagskolestyret for behandling 

tidlig våren 2017. 
S2016/39 Strategisk tema 

 

Vedtak: 
Styreleder kontakter Fylkesrådet i Hedmark for dialog rundt høringsuttalelsen 

deres knyttet til rapporten om kunnskapssektoren sett utenfra. 
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Rektor utarbeider et notat som oppsummerer dagens og tidligere drøftinger 

knyttet til framtidig eierskap og finansiering. 

 

Styreleder, Jørn Inge Løssfelt og rektor gjennomfører kontaktmøte med skoleeier 

den 28.11.16  

 

Fagskolestyret gjennomfører felles styremøte med Fagskolen Innlandet den 

2.12.16  

S2016/40 Styringsparametere 

 

Vedtak: 
Styret drøftet og godkjenner forslag til styringsparametere. Rektor oversender 

disse til departementet. 

S2016/41 Lønnsforhandling for rektor 

 

Vedtak: 
Styreleder gis fullmakt til å forhandle ny lønn for rektor innenfor styrets vedtatte 

ramme.  

 

 Orienteringssaker 
- Forberedende lokale lønnsforhandlinger 

Forberedende lokale lønnsforhandlinger er gjennomført og protokoller er 

oversendt Kunnskapsdepartementet. Det er gjennomført evaluering av 

forhandlingene i Medbestemmelsesmøte og det var enighet om at 

forhandlingene er gjennomført på en grei måte.  
 

- Prosjekt: Omorganisering til nettstøttet undervisning 

Prosjektet er godt i gang og prosjektleder la fram det foreløpige arbeidet 

for styringsgruppa i forrige uke. Styringsgruppa mener at prosjektleder 

jobber systematisk og i tråd med mandatet og er svært godt fornøyd med 

det som ble presenterte ved første stoppunkt.  
 

- Navneskiftet 

Tor Rullestad har jobbet med nasjonale medier og det siste er at han trolig 

har fått napp hos Nationen. Han jobber videre med saken.  

 

Oppdatert designmanual nærmer seg ferdigstillelse, og navneendring er 

gjennomført i de fleste interne dokumenter, slik at dette er klart til 1.1.17.  

 

Det vil bli sendt ut et informasjonsbrev om navneendringen til våre 

samarbeidspartnere i løpet av 14 dager.  
 

- Mesterbrev – status og erfaringer 

Det jobbes med å tilpasse studieplanene på Vea til Mesterbrevsnemndas 

studieplaner. 

Når det gjelder de små håndverksfagene så opplever vi en utfordring 

gjennom at 4 av 5 søkere fra denne gruppa trakk seg til studiestart. Vi har 

vært i kontakt med disse og de gir tilbakemelding på at de så absolutt 

ønsker å ta studiet, men at det er for tidkrevende. Disse jobber i små 

enkeltmannsbedrifter. 

Vi ser at andre tilbyr mesterbrev som kurs med hovedvekt på nettstøttet 
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undervisning. Dersom vi skal klare å innfri avtalen vi har med 

Mesterbrevsnemnda med å øke antallet som søker mesterbrev innenfor de 

små håndverksfagene bør også vi tilrettelegge for å kunne ta mesterbrev i 

de små håndverksfagene som kurs. 
 

- Oppnevning til fagskolestyret 

Aasa Gjestvang og Tor Rullestad oppnevnes for 4 nye år i styret. Videre har 

Hans Arne Krogsti sagt ja til å sitte som 1. varamann. Varamedlem 2 og 3 

oppnevnes senere. Kunnskapsdepartementet vil i løpet av kort tid utstede 

oppnevningsbrev.  

 

 Eventuelt 

 
 

Ref: Stein Aarskog 

 


