
 

 

 

Protokoll fra møte i styret for Fagskolen Vestfold og Telemark 10.02.2022 

 

 

Tid: 10. februar 2022 kl 12.00 – kl 16.30 

Sted: Teams 
 

Tilstede:  Elisabeth Holien, Harald Olsen, Egil Aadne, Hans Jacob 

Edvardsen (Fylkesrådmannens representant), Knut Jarle 

Sørdalen, Bjørn Kristian Svendsrud, Inger Ora, Jan Bruun, 

Veslemøy Waale,   

 

Forfall: Siundre Pauli Vik (Studentrepresentant) 

 

Fra administrasjonen:  Jens Chr. Thysted (rektor), Agnes Brønstad 

 

Sak 01/22: Strategiprosessen Forts. sak 29/21 

Strategiprosessen ble videreført med bearbeiding av visjon, misjon og strategiske 

hovedbudskap. Tilstede var også deler av ledergruppa. 

 

Vedtak: 

Ingen. 

 

Sak 02/22:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 03/22:  Protokoll fra styremøte 9. desember 2021 

 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 9. desember 2021 godkjennes. 

 

Sak 04/21: Rektors orientering 

Orienteringssak. Se saksvedlegg. 

 

Vedtak: 

Styret tar rektors redegjørelse til orientering  

 

Sak 05/22: Delegeringsreglement 

Budsjettåret 2022 er det første året hvor budsjett- og personalansvar fullt ut delegeres 

til respektive avdelingsledere. Det er dermed behov for retningslinjer for hvordan 

dette delegerte ansvaret skal utøves. Et utkast til delegeringsreglement og 

fullmaktsmatrise framlegges derfor til styret til diskusjon og orientering. 

 

Vedtak: 

Styret tar det framlagte delegeringsreglement og fullmaktsmatrise til orientering. 

Delegeringsreglementet sees i sammenheng med tidligere vedtatt delegeringsreglement fra 

styret til rektor. 
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Sak 06/22: Oppfordring til KS (Kommunesektorens organisasjon) om 

framforhandling av sentral særavtale for offentlige fagskoler. 

Fagskolene har en annen struktur hva angår  undervisningstid og leseplikt/årstimer enn 

grunnskole og videregående skole. Samtidig er de offentlige fagskolene i stor grad 

underlagt den samme avtalen om undervisningstid og andre forhold som personalet i 

grunnskole og videregående skole, kalt SFS2213.  

Undervisningen er i stor grad organisert i form av intensive samlinger og egenarbeid for 

studentene. Det er også betydelig økning i etterspørselen etter nettbaserte studier, hvor 

hovedvekten av undervisningen foregår på kveldstid. Her er det ofte ikke plass til like 

mange timer direkte undervisning for læreren. Fagskolene benytter også en del annen 

undervisningsmetodikk som sfs 2213 ikke tar høyde for. Studietilbudet styres i stor grad av 

etterspørsel fra privat og offentlig sektor.  

Kombinasjonen av ovenstående, at SFS2213 som rammeverk ikke er tilpasset fagskolene, 

og utfordringer med å få til gode lokale avtaler, gjør at det er ønskelig med en egen sentral 

arbeidstidsavtale for undervisningspersonale ved de offentlige fagskolene. 

Det er under gjennomføring et samordnet initiativ fra flere offentlige fagskoler om 

henvendelser til KS via de respektive fylkeskommunene om starte en forhandlingsprosess 

med sikte på å få på plass en egen sentral særavtale for de offentlige fagskolene.   

Det derfor ønskelig å anmode fylkeskommunen om bistand med en slik henvendelse til KS. 

 

Vedtak: 

Styret anmoder HR-seksjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune om bistand med en 

henvendelse til KS om framforhandling av egen sentral særavtale for de offentlige 

fagskolene. 

 

 

 

Elisabeth Holien    Jens Chr. Thysted 

Styreleder     Rektor 

 


