
 

 

 

Protokoll fra styremøte for Fagskolen Vestfold og Telemark    

 
 

Dato:  11. august 2022 

Tid:   Kl 09.00 – kl 12.00 

Sted:  Kjølnes ring 30, Deltabygget, Porsgrunn 

Til stede:  Elisabeth Holien, Egil Aadne, Hans Jacob Edvardsen (Fylkesdirektørens  

representant), Knut Jarle Sørdalen, Inger Ora, Jan Bruun, Bjørn-Kristian 

Svendsrud Veslemøy Våle, Harald Olsen, Margrete Valle 

(Studentrepresentant) 

 

Forfall:  

 

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

 

Sak 23/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 24/22:  Protokoll fra styremøte 3. juni samt 1. juli 2022 

 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 3. juni samt 1. juli 2022 godkjennes. 

 

Sak 25/22: Rektors orientering 

Orienteringssak. Se saksvedlegg. 

 

Sak 26/22: Studiebarometeret – Orientering 

Et sammendrag av de viktigste funnne fra årets studiebarometer. 

 

Vedtak: 

Styret tar funnene i årets studiebarometer til orientering. 

 

Sak 27/22: Utviklingsstrategi 

Overordnet strategidokument legges fram for endelig godkjenning. 

 

Vedtak: 

Overordnet strategidokument vedtas som gjeldende. 

 

Sak 28/22: Oppstart av undervisningen for studieåret 2022-23 

Skolens fag- og timefordelingsplan viser at tilnærmet alle emner som skal undervises 

gjennom året er dekket med faglærere. Skolens undervisningsrom, utrustning og fasiliteter 

er tilfredsstillende. Studieplaner er oppdatert og ajourført for alle utdanninger.  

Det er ingen kjent usikkerhet knyttet til økonomi eller andre forhold som medfører risiko 

for diskontinuitet i utdanningene gjennom året.  

 

Vedtak: 

Styret vurderer at skolen er forsvarlig rustet til oppstart av nytt skoleår, og vedtar oppstart 

i henhold til skolerute. 
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Sak 29/22: Brev fra faglærere elektro Horten 

Det vises til vedlagte brev fra faglærere ved elektroavdelingen ved studiested Horten, samt 

tilsvar med orientering fra styreleder. 

 

Vedtak: 

Styret tar brev fra faglærere ved elektroavdelingen ved studiested Horten, samt tilsvar med 

orientering fra styreleder, til etterretning. 

 

Sak 30/22: Utkast til romprogram for studiested Porsgrunn – Orientering 

Det foreligger utkast til rom- og funksjonsprogram utarbeidet av Norconsult. Utkastet er 

vedlagt. Dette bygger på tilsvarende romprogram utarbeidet i 2019, og er bearbeidet videre 

basert på framskriving av student-tall fram til 2028. Utkastet krever en viss bearbeiding og 

justering. Dette gjennomføres i løpet av august. Det skrives politisk sak i høst. Utkastet 

viser et brutto arealbehov på ca. 4.600 kvm i 2028.  

 

Vedtak: 

Utkast til rom- og funksjonsprogram tas til orientering. Administrasjonen bearbeioder 

romprogrammet videre i samarbeid med fylkesadministrasjonen. Styret imøteser et endelig 

rom- og funksjonprogram som grunnlag for dimensjonering og framtidig lokalisering av 

studiested Porsgrunn. 

 

Sak 31/22: Styrets vurderinger vedrørende framtidig eierskap – Diskusjonssak 

Sammenslåingen av Fagskolen i Vestfold og Fagskolen Telemark i 2020 var resultat av en 

prosess som ble initiert uavhengig av fylkessammenslåingen. Dette hadde bakgrunn i at 

man så fordeler med en sammenslåing uavhengig av fylkenes prosess. Etter hvert ble det 

naturlig å se disse to prosessene samlet og koordinert. Når fylkene skal gjenoppstå, er det 

naturlig at styret vurderer effekten av sammenslåingen, og hvorvidt fagskolen skal forbli 

samlet eller bli delt og gå tilbake til sine respektive eierfylker som to institusjoner. Dette 

har betydning for innrettingen og organiseringen av det framtidige eierskapet, og for måten 

de to fylkene skal organisere sin fagskoleforvaltning på. Det er ventet at spørsmålet om 

fortsatt sammenslått fagskole eller oppdeling av fagskolen vil komme til politisk 

behandling i løpet av kommende år. Styrets råd vil være av interesse i denne 

sammenhengen. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen utarbeider et notat som diskusjonsgrunnlag i organisasjonen og styret. 

Relevante poenger og viktige hensyn slik som organisasjon og organisering, framtidig 

utviklingskraft og økonomi og andre relevante forhold tas med. Notatet legges fram for 

styret. Diskusjonsgrunnlaget samt styrets konklusjon og anbefaling deles og legges til 

grunn i politiske vurderinger og videre politiske prosesser i fylkeskommunen.  

 

Sak 32/22: Rekruttering av ny rektor - Prosess 

Saken ble utsatt. 

 

Sak 33/22:  Arbeidsmiljøkartlegging, orientering om funn og videre prosess. 

Fortsettelse sak 49/21 

Det ble fra styret ytret ønske om oppdatering og redegjøring om status for handlingsplan for 

arbeidsmiljø som ble utarbeidet etter arbeidsmiljøkartleggingen høsten 2021. 

 

Vedtak: 

Styret ber om at det i neste styremøte redegjøres for tiltak som er gjort med bakgrunn i 
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arbeidsmiljøkartleggingen som ble gjennomført høsten 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Holien    Jens Chr. Thysted 

Styreleder     Rektor 


