
 

Protokoll fra møte i styret for Fagskolen Vestfold og Telemark 27.04.2022 

 

 

Tid: 27. april 2022 kl 09.00 – kl 11.30 

Sted: Teams 
 

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

Edvardsen (Fylkesrådmannens representant), Knut Jarle 

Sørdalen, Bjørn Kristian Svendsrud, Inger Ora, Tollef 

Stensrud, Lina Bringsli 

 

Forfall: Sindre Pauli Vik (Studentrepresentant) 

 

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

 

 

Sak 07/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 08/22:  Protokoll fra styremøte 10. februar 2022 

 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 10. februar 2022 godkjennes. 

 

Sak 09/22: Rektors orientering 

Orienteringssak. Se saksvedlegg. 

 

Vedtak: 

Styret tar rektors redegjørelse til orientering  

 

Sak 10/22: Årsregnskap 2021 

Åreregnskapet viser mindreforbruk / merinntekt på til sammen kr. 4.249.159,-. Dette har i 

hovedsak bakgrunn i økning i budsjettrammer samt tildelinger til prosjekter og 

utstyrsinvesteringer fra HK-dir utenom budsjettrammene. 

 

Vedtak: 

Det framlagte årsregnskapert for 2021 godkjennes. Udisponerte midler tillegges 

disposisjonsfond.  

 

Sak 11/22 Budsjett 2022 

Budsjettet for inneværende år inkluderer et rammetilskudd til fagskoleutdanning på 

kr. 68,2 mill., samt et rammetilskudd til husleie på kr. 3,4 mill.. Det er satt av en 

buffer på kr. 3.806.328,- til dekning av eventuelle merkostnader eller 

feilbudsjettering. Deretter gjenstår et udisponert beløp på kr. 4.864.804,- til innkjøp, 

investeringer, eventuelle frikjøp av lærerkrefter, samt andre anskaffelser underveis i 

året. Den konkrete budsjettfordelingen mellom de enkelte ansvar, innenfor de 

beskrevne rammene, er ikke endelig avklart, og er gjenstand for dialog og avklaringer 

mellom de enkelte avdelingene.  
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Vedtak: 

Budsjettforslaget for 2022 godkjennes. 

  

Sak 12/22 Innsøking og oppstart av nye tilbud og klasser høsten 2022 

Etter søkefristens utløp har innsøkingen endt med en økning på 25% i forhold til 

fjorårets tilsvarende tall. Som forventet var søkningen siste døgn svært stor, og større 

enn forventet. Dermed er årets økning i søkertall blant de største de siste ti årene. 

Totalt er det 1136 søkere til 909 studieplasser. Antallet primærsøkere (Søkere med 

studiet som første prioritet) er 769. 

Det er spesielt gledelig at de nye, kortvarige studiene har god søkning. Det er ellers 

en utfordring at noen av helseutdanningene ikke har søkning som forventet. Det er 

indikasjoner på at sektoren er preget av en slitasje som følge av stort arbeidspress 

gjennom pandemi-perioden. Som for tidligere år, er det ønskelig å markedsføre disse 

tilbudene helt fram til studiestart for å sikre opprettholdelse av tilbudene. 

Det er betydelig oversøkning på noen tilbud. For enkelte utdanninger kan det oppstå 

ventelister, mens det for eksempelvis for den nettbaserte elkraftutdanningen bør 

vurderes om det er kapasitet til å starte tre parallelle klasser istendenfor to som 

planlagt.  

Det nye tilbudet «3D-modellering og teknisk tegning med DAK» er fortsatt ikke 

godkjent hos NOKUT på grunn av lang saksbehandlingstid. Det er et håp om at vi 

kan oppnå godkjenning i tide til at tilbudet kan markedsføres med søkning direkte til 

skolen, og at vi kan starte dette samtidig med de øvrige.   

 

Det anbefales dermed oppstart av nye tilbud for samtlige godkjente utdanninger. 

 

Vedtak: 

Det søkes å ta opp studenter til alle godkjente studietilbud. I tilbud med relativt lav 

søkning gjøres det en ekstra innsats i markedsføring for å styrke søkningen fram mot 

studiestart. Administrasjonen gis fullmakt til å starte parallelle klasser basert på en 

vurdering av tilgjengelige faglærerressurser.  

 

 

 

 

Elisabeth Holien    Jens Chr. Thysted 

Styreleder     Rektor 

 


