
 

 

 
 

 

Styret ved Vea: 

REFERART fra fagskolestyremøte 

den 25. august 2016 

 

 

Tilstede: Arild Sørum Stana, Aasa Gjestvang, Jørn Inge Løssfelt, Tor Rullestad, Sarah Fjeld, Vidar Kristiansen,  

                Anne Stine Solberg, Per Spangen. 

Ikke møtt: Rolf Kristiansen 

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor) 

 

Styremøtet ble innledet med styreleders minneord om tidligere styreleder og varamedlem Ole 

Rud som døde i sommer. Styret hadde deretter ett minutts stillhet.   

 
S 2016/26 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 
Rektor meldte en orienteringssak i tillegg til de som står i innkallinga. 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger. 

 

S 2016/27 Godkjenning av referat fra styremøte den 25. mai 2016 
 

Vedtak: 
Referatet fra styremøte den 25. mai 2016 godkjennes 

 
S2016/28 Studieportefølje 2017 

 

Vedtak: 
Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslag til studieportefølje for oppstart 

høsten 2017 

 

S2016/29 Budsjettrapport 

 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering 

 

S2016/30 Navneskifte 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret gir sin tilslutning til innholdet i notatet knyttet til budskap i 

forbindelse med navneskifte. Styret ønsker at det skal legges stor vekt på 

mediemessig dekning ved navneskiftet og at administrasjonen jobber videre med 

dette.  Styret ønsker at Tor Rullestad bistår i arbeidet. Honorering avtales 

mellom styreleder, rektor og Tor Rullestad 

S2016/31 Medarbeidersamtale med rektor 

Rektor forlot møtet i denne saken.  

  

Vedtak: 

Fagskolestyret tar styrelederes orientering fra medarbeidersamtalen med rektor 

til etterretning.  



S2016/32 Forberedende lokale lønnsforhandlinger 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret gir rektor de nødvendige fullmakter til å gjennomføre 

forberedende drøftinger ifm de lokale lønnsforhandlingene 2016.  

 

Fagskolestyret gir rektor fullmakt til å fremforhandle lokal lønnspolitikk 

for ledere på Vea. 

 

Fagskolestyret gir rektor fullmakt til å forhandle lønnsendring med 

avdelingsledere innenfor en ramme på kr. 100 000,- i 2016.  

 

Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets praksis og stramme 

budsjettrammer beslutter fagskolestyret at det ikke avsettes/ tilføres 

ytterligere egne midler til årets lokale lønnsforhandlinger. 

 

Fagskolestyret forhandler rektors lønn. Disse forhandlingene føres 

mellom styret og rektor. 
 

S2016/33 Prosjekt: Omorganisering til nettstøttet undervisning 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret vedtar det fremlagte mandatforslaget med tre tilføyelser: 

1. Mandatets tittel skal ivareta at en vesentlig del av arbeidet er å jobbe for 

nettstøttet undervisning 

2. Vurdering av framtidig studieportefølje skal være en del av mandatet 

3. Det skal komme tydelig fram at det er viktig å jobbe med motivasjon i 

forbindelse med kompetanseheving 

Rektor igangsetter arbeidet. 

 

S2016/34 Strategisk tema 

To orienteringssaker var utgangspunkt for det strategiske temaet: 

- Møte mellom styreledere og rektorer ved Fagskolen Innlandet og Vea 

(styreleder orienterte) 

- Høringssvar fra Hedmark Fylkeskommune på rapporten 

«Kunnskapssektoren sett utenfra» (rektor orienterte) 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret drøftet videre kontakt og samarbeid med Fagskolen Innlandet og 

ber rektor jobbe videre med å finne aktuell dato for at styrene ved de to skolene 

kan møtes. 

 

 Orienteringssaker 
- Veas ambassadørpris: Rektor orienterte om praksis for utdeling av prisen 

fram til nå. Rektor sender ut statutter og oversikt over mottagere av 

prisen fram til nå, sammen med referatet fra styremøtet. Styret skal fatt e 

vedtak om hvem som tildeles prisen  

  

 Eventuelt 

 
Ref: Stein Aarskog 

 


