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Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen, Tor Rullestad, Hans Arne Krogsti,   

                Vidar Kristiansen, Sarah Fjeld, Håkon Aulie Nettum, Per Spangen. 

 

Meldt forfall: Aasa Gjestvang 

 

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor) 

 

Tid: kl 1245-1430 

 

Sted: Honne Hotell- og konferansesenter 

 

 

S 2017/25 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

 

Eventueltsak:  

Jørn Inge Løssfelt meldte inn eventueltsak: Høringsuttalelse ifbm regjeringens forslag om 

endringer i yrkesfagutdanningen 

 

Håkon Nettum meldte inn eventueltsak: Når tas endelig avgjørelse på om enkelte studier ikke 

starter og praktiske konsekvenser ved dette.  

 

Rektor varslet om ytterligere to orienteringssaker: 
- Revisjonsberetning Riksrevisjonen 

- Stortingsmelding om fagskolen vedtatt 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent med innmelding av to eventueltsaker og to orienteringssaker.  

 

 

S2017/26 
Godkjenning av referat fra styremøte den 17. februar 2017 

 

 

 

Vedtak: 

Referatet fra styremøte den 31. mars 2017 godkjennes 

 

 

S2017/27 
Strategisk fokus 

 

 

 

Styreleder informerte om kontakt med departementet. Saken tas opp i etatsstyringsmøtet 9. 

juni. 

 

Vedtak  

Styret tar informasjonen i eierskapssaken til orientering. 
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S2017/28 
Forberedelse til etatsstyringsmøte  

 

 

 

Etatsstyringsmøtet våren 2017 er berammet til den 9.6.2017. Rektor delte ut KDs forslag til 

saksliste.  

 

Vedtak  

Etatsstyringsmøtet følger saksliste utsendt av Kunnskapsdepartementet. De saker styret ønsker å ta 

opp legges inn under sakene i sakslista.  

 

Saker som meldes til KD er utskifting av låser (sak 3), og til sak 4: eierskap, strategisk plan for Vea, 

realkompetansevurdering og Y-veien for anleggsgartnere fra Vea. Rektor sender over underlag om 

overgangsordning fra Vea til NMBU for anleggsgartnerteknikere til kunnskapsdepartementet i forkant 

av møtet.  

 

 

S2017/29 
Budsjettrapport pr. 3.5.2017 

 

 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering. 

 

S2017/30 Oppnevnelse av sakkyndige komiteer 

 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret oppnevner følgende sakkyndige komiteer for vurdering av fagskolestudier etter revisjon:  

 
✓ Fagskolestudiet Hagedesign: Kristin Granum Skoglund og Kristin Marie Berg 

✓ Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder: Karsten E Raddatz, Kirsten G Lunde 

✓ Fagskolestudiene Fagtekniker gartner med antikvarisk kompetanse, Antikvarisk skjøtsel og Historiske 

grøntanlegg: Kjell Anders Lier, Bjørn Anders Fredriksen, Jeanette Blom. 

✓ Fagskolestudiene Driftsleder gartner og grønt, Omsetning gartner og grønt, Produksjon gartner og grønt: 

Ingunn H Sømme, Lars Olav Bøe, Piotr Maksim. 

✓ Fagskolestudiene: Botanisk Design, Blomsterfaglig fordypning, Blomsterfaglig ledelse og innovasjon: 

Jorunn Dahlback, Torbjørn Åkesson  

 

 

S2017/31 Eventuelt 

 

 

Høringsuttalelse ifbm regjeringens forslag om endringer i yrkesfagutdanningen 

Vedtak: 

Rektor forbereder høringssvar fra Vea til høringsfristen den 4. september 2017. Saken behandles i 

styremøtet 25.08. 
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Når tas endelig avgjørelse på om enkelte studier ikke starter og praktiske 
konsekvenser ved dette? 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret behandler eventuelle saker om avlysning av studier med for lav innsøking elektronisk, og 

fagskolen følger de samme rutinene som tidligere når det gjelder informasjon og eventuelt tilbud om 

ledige plasser i andre studier. 

 

Administrative utfordringer ved sein avklaring på hvilke studier som eventuelt avlyses, diskuteres og 

løses internt på Vea 

 

 

 Orienteringssaker 

 

 

- Søkertall  

Rektor orienterte om at søkertallene ligger på omtrent samme nivå som i 2016. På fagskolen har vi 

relativt god innsøking på 4 av 7 fagskolestudier, Voksenopplæring gartner og blomster heltid har bra 

innsøking. Vi har også tilstrekkelig med søkere til å starte Vg2 blomsterdekoratør. I 2016 søkte ca. 30 

% av studentene etter søknadsfristen, så vi har håp om flere søkere også i 2017. 

 
- Revisjonsberetning Riksrevisjonen 

Konklusjonen i Riksrevisjonens beretning:  

«Riksrevisjonen har revidert Norges grønne fagskoles årsregnskap for 2016. Årsregnskapet består av 

ledelseskommentarer og oppstilling av bevilgnings- og artskontorapportering., inklusive noter til 

årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2016. 

Etter Riksrevisjonens mening gir Norges grønne fagskoles årsregnskap et rettvisende bilde av 

virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter i 2016 og mellomværende med statskassen 

per 31. desember 2016, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring». 

 
- Fagskolemeldingen «fagfolk for framtiden» 

Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget 

behandlet og vedtok melingen den 2.5.17. Disse forslagene er styret orientert om tidligere, og rektor 

kommer tilbake til konsekvenser som følge av meldingen etter hvert som tiltak iverksettes.  

 

Referent: Stein Aarskog 


