
 

 

 

Protokoll fra styremøte for Fagskolen Vestfold og Telemark    

 

Dato:  8. desember 2022 

Tid:  Kl 08.30 – kl 12.00 

Sted:  Herøya næringspark, Tormod Gjestlandsveg 51, Porsgrunn  

 

Til stede:  Elisabeth Holien, styreleder (AP), Egil Aadne (NHO), Jan Bruun (KS), 

Harald Olsen (LO), Knut Jarle Sørdalen (SP), Veslemøy Våle (H), 

Hans Jacob Edvardsen (Fylkesdirektøren), Inger Ora 

(Ansattrepresentant), Margrete Valle (Studentrepresentant) 

 

Forfall: Bjørn Kristian Svendsrud (Frp) Også vara. 

 

Fra administrasjonen: Jens Chr. Thysted, Agnes Brønstad 

 

Sak 42/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 43/22:  Protokoll fra styremøte 13. oktober 2022 

 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 13. oktober godkjennes. 

 

Sak 44/22: Rektors orientering 

Generell orientering og omvisning ved «Den digitale fabrikken». 

 

Vedtak: 

Styret tar rektors redegjørelse til orientering.  

 

Sak 45/22: Splittingen av Vestfold og Telemark. Fortsatt sammenslått fagskole, 

eller oppsplitting. Styrets vurderinger. (Forts. sak 31/22) 

 

Et notat om konsekvenser og mulige scenarier for organisering av den framtidige fagskolen,  

med alternativene «Fortsatt sammenslått» og «Splittet til to fagskoler» er utarbeidet og har 

vært grunnlag for interne drøftinger i personalet. Notatet har siden forrige styremøte blitt 

utvidet til å drøfte de ulike alternativene fra administrasjonens side, med fokus på fordeler 

og ulemper for det enkelte alternativ. Det har i tillegg vært gjennomført en skriftlig 

undersøkelse blant de ansatte. Disse er bearbeidet og framlagt for styret tidligere. 

 

I tillegg er det redegjort for et tredje alternativ, et nærmere samarbeid med andre fagskoler 

på Østlandet. 
 

Det har kommet følgende bestilling til styret for Fagskolen Vestfold og Telemark fra 

administrativt delprosjekt «Samarbeid»: 
  

For å følge opp fylkestingets vedtak i sak 15/22 og sak 77/22 er det etablert et administrativt 
delingsprosjekt. Delprosjekt «Samarbeid» skal legge til rette for fremtidig samarbeid de to nye 
fylkeskommunene imellom, og fremtidig samarbeid mellom de to nye fylkeskommunene og 
omverdenen. På bakgrunn av delprosjektets fase 1 ble det den 1. november 2022 fremlagt sak 

. 
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122/22 for fylkestinget. Under behandlingen av denne saken ble det blant annet gjort følgende 
vedtak:  
3.                  Prosjektleder bes utrede og legge fram saker for avklaring av nedenstående samarbeids-

strukturer:  
a. Fagskolen Vestfold og Telemark. Utredningen skal blant annet inneholde et 

alternativ om deling, og et alternativ om et bredere samarbeid med f.eks. 
fagskolene på Østlandet. Utredningen gjøres i samarbeid med styret for 
Fagskolen Vestfold og Telemark. 

 
Oppdraget løses som et utredningsarbeid der behovet og mulighetene for et fremtidig samarbeid 
om felles fagskole mellom to eller flere fylkeskommuner vurderes, inkludert klargjøring av juridiske 
og formelle rammer for et slikt eventuelt samarbeid. Utredningsarbeidet skal ta utgangspunkt i 
fylkeskommunens ansvar for at det skal tilbys akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med 
behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Vedtaket skal følges opp med en ny 
politisk sak til Fylkestinget.   
  
Det er ønskelig med innspill fra styret i Fagskolen Vestfold og Telemark i utredningsarbeidet. Styret 
bes om å redegjøre for fordeler og ulemper ved å etablere: 
 

1.      to nye fagskoler – én i Vestfold og én i Telemark  
2.      en samlet fagskole – som de to nye fylkeskommunene eier sammen   
3.      et bredere samarbeid – med f.eks. fagskolene på Østlandet  

  
Det bes om at det også redegjøres for hvilke faglige, administrative og økonomiske konsekvenser 
alternativene kan få for, herunder: 
 

o        videre utvikling av utdanningstilbud og områdeakkreditering  
o        pågående studietilbud  
o        økonomiske forpliktelser, som leieavtaler etc.  
o        organisering og ledelsesstruktur  
o        andre forhold styret ønsker å belyse  
  

Eventuelle innspill fra ansatte og studenter bes inntatt i redegjørelsen.  
  
Det bes om at redegjørelsen sendes til fylkeskommunen innen mandag 12. desember.   
På bakgrunn av styrets utredning vil det innenfor rammen av delingsprosjektet utarbeides politisk 
sak med innstilling. Denne saken skal etter planen behandles i fylkestingets møte 7. mars, og den 
må derfor ferdigstilles medio januar.  
Vi vil ta kontakt dersom det underveis i prosessen blir behov for ytterligere opplysninger. 

 

Etter drøfting i styret forelå det to forslag til vedtak. Det ble gjennomført avstemming. 

 

Vedtak: 

 

To forslag til vedtak forelå: 

 

1. Forslag fra NHO: 

 
Anbefaling til HU for nye Vestfold og nye Telemark 
NHO Vestfold og Telemark er landet på at fagskolen splittes og gjenopprettes som to skoler i 
henholdsvis Telemark og Vestfold. Dette forhindrer ikke et fortsatt godt samarbeid i nye 
organisasjoner. NHO tenker at Østlandssamarbeidet som allerede fungerer godt bør utvikles til 
beste for alle fagskolene i samarbeidet. 
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En konsekvens av delingen av fylkeskommunene i regionen og byggingen av nye 
organisasjoner, bør være å tenke nytt om organisering og eierskap også av fagskolene. 
Utvikling av arbeidsmiljø og godt lederskap som er lokalt forankret, må prioriteres høyt i 
prosessen. 
Skoleeier og styret må jobbe for å sikre et tett og godt samarbeid med lokalt nærings- og 
arbeidsliv, USN, bransjeorganisasjoner og kommuner for å sikre at utdanningstilbudene er 
relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov. På sikt kan dette styrke 
fagskolene i både Vestfold og Telemark. 
NHO tror at nye Vestfold kan utvikle en fagskole som ser mot Buskerud inkl. Kongsberg og mot 
Telemark. Samarbeidet skal utvikles med fylkeskommunen som drivkraft og må ta 
utgangspunkt i fylkenes unike kulturer for samhandling og utvikling. 
 
Forslag 1 fikk 4 stemmer:  Egil Aadne (NHO),  Jan Bruun (KS),  Margrete Valle 
(Studentrepresentant), Inger Ora (Ansattrepresentant). 
 

2. Forslag fra styreleder: 

 
Når styret skal vurdere hva som er best for fagskolen i fremtiden bør det være basert på 
samfunnsoppdraget, loven og viktige styrende prinsipper.  
 
Fylkeskommunens har ansvar for å sørge at det tilbys studier som holder god kvalitet og er 
tilpasset studentene og arbeidslivets behov. Med liten avstand mellom fylkeskommunene og 
regionalt nedslagsfelt for flere av utdanningene vil fagskolen måtte tilby studier tilpasset 
arbeidslivets behov både i regionen og nasjonalt.  
 
Det er en sterk trend mot fleksible, nettbaserte studietilbud som vil fortsette og for studentene 
vil fysisk lokasjon være av mindre betydning enn før. En videre utvikling vil innebære satsing på 
nye utdanninger.  Videre strategisk utvikling av de respektive studiestedene kan best gjøres ut 
fra et stort fagmiljø, med nødvendige støttefunksjoner etablert og fungerende, og altså som en 
fortsatt sammenslått institusjon. 
 
Fagskolesektoren er i vekst, og mulighet for videre utvikling og vekst blir viktig fremover. Sterke 
fagmiljøer er viktig for å utnytte disse mulighetene og for å tiltrekke, beholde og utvikle 
fagpersoner. Konkurransesituasjonen tilsier også at en viss størrelse kan medbringe 
fordeler. Deler av styret ser ikke åpenbare fordeler som vil styrke studier av kvalitet tilpasset 
studentene og arbeidslivets behov eller for videre utvikling og vekst ved å splitte dagens 
fagskole.  
 
En samlet institusjon vil ha større inntektsgrunnlag og økonomisk tyngde til å gjennomføre 
målrettede strategiske initiativer for å oppnå videre vekst enn to separate fagskoler.  
 
Samlet sett gjør disse vurderingene at fagskolen Vestfold og Telemark bør fortsette som 
sammenslått fagskole.  
Det skal være et solid fagskoletilbud med studiesteder i Porsgrunn og Horten. Styret ønsker å 
peke på at fokus på tilhørighet på begge avdelinger og videreutvikle en sterk felles kultur blir 
viktig. 
 
Forslag 2 fikk 4 stemmer: Elisabeth Holien (AP), Harald Olsen (LO), Knut Jarle Sørdalen (Sp), 
Veslemøy Våle (H).  
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Sak 46/22: Rekruttering av ny rektor – Prosess 

Prosessen med utlysing av rektorstillingen og rekruttering. Orientering i møtet. 

 

Vedtak: 

Styret benytter fylkeskommunens rammeavtale med Cruit og igangsetter 

rekrutteringsprosess. Ansettelsesutvalget består av: styreleder (Elisabeth Holien), LO 

(Harald Olsen), NHO (Egil Ådne), og ansattrepresentant (Inger Ora). Styret orienteres 

underveis.  

 

Sak 47/22: Arbeidsmiljøkartleggingen. Handlingsplan 

Orientering om funn i arbeidsmiljøkartleggingen, samt handlingplanen som ble 

utarbeidet og gjennomføring av denne. 

 

Vedtak: 

Styret tar handlingsplanen til orientering. I tråd med vedtak i sak 49/21  

gjennomføres ny arbeidsmiljøkartlegging i 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Holien    Jens Chr. Thysted 

Styreleder     Rektor 

 


