Protokollutdrag

Fylkestingets behandling av sak 100/2020 i møte den 20.10.2020:
Behandling
Habilitet:
Astrid Furumo, Ap er nestleder i styret i AOF Vestlandet. Fylkestinget erklærte henne
som habil og hun deltok i behandling av saken.
Hanne Marte Vatnaland, SP fremmet følgende tilleggsforslag:
Tillegg til punkt 10: Samtidig skal ikke muligheten for å ta studieavgift gå ut over statlig
og fylkeskommunal finansiering.
Votering:
Innstillingen samt tilleggsforslaget fra Vatnaland ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Rogaland fylkeskommune mener det er viktig at det etableres et søknadsregime
som er mest mulig likt for private/eksterne fagskoler og vår egen; Fagskolen
Rogaland, og at saksbehandlingen skjer mest mulig samtidig.
2. Rogaland fylkeskommune velger å benytte Forum for fylkesutdanningssjefer
(FFU) sine anbefalte forvaltningsdokumenter som legger opp til at eksterne
fagskoler sender søknad til fylkeskommunen mens egen fagskole leverer inn
budsjettforslag.
3. Fagskoler med utdanningstilbud lokalisert i Rogaland har rett til å søke
fylkeskommunen om tilskudd, men de har ikke rett til å få slike tilskudd.
4. Inntil et sentralt-gitt system for differensierte satser foreligger, vil man i
Rogaland differensiere mellom mindre kostbare studier (helse og oppvekst,
service, administrasjon og ledelse), noe mer kostbare studier (tekniske studier)
og svært kostbare og sertifiserende studier (maritim utdanning).
5. Rogaland fylkeskommune delegerer ansvaret for søknadsbehandling og
tildeling av driftstilskudd til fagskolene til fylkesrådmannen
v/opplæringsavdelingen. Opplæringsavdelingen må sikre at skoleeierrollen og
fylkeskommunens forvaltningsrolle er tydelig skilt.
6. Fylkesrådmannen må hvert år fremme sak til fylkesutvalget som beskriver
forvaltningen og tildelingen av øremerket statlig driftstilskudd til høyere
yrkesfaglig utdanning i Rogaland.
7. Fylkesutvalget må på bakgrunn av dokumentert behov i arbeidslivet i Rogaland
og nærliggende regioner sette kriterier for hvilke studier som skal kunne få tildelt
statlig driftstilskudd, utover anbefalingene fra Regjeringen og
Kunnskapsdepartementet.

8. Rogaland fylkeskommune gir eksterne (private og offentlige) fagskoler klagerett,
men ikke egen fagskole (Fagskolen Rogaland).
9. Klagenemnd oppnevnt av Fylkestinget er klageinstans for saker knyttet til
tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.
10. Fagskoler som får tildelt driftsmidler fra fylkeskommunen, gis også anledning til
å kunne ta studieavgift, dog må ikke denne overstige kr 5 000,- pr semester, og
det må kunne dokumenteres at det faktisk er behov for det og at den skal
benyttes til å dekke drift av studiet. Samtidig skal ikke muligheten for å ta
studieavgift gå ut over statlig og fylkeskommunal finansiering.
11. Rogaland fylkeskommune vurderer det dit hen at forvaltning av øremerket
statlig driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning dekkes av
fylkesadministrasjonens ordinære ressursrammer.

