REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA
Vedtatt av fylkestinget 17.06.2015.

Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Fylkesordføreren.
Sist revidert: Ingen etter 03.12.2015.
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1.
1.1.

Reglementets virkeområde
HENSIKTEN MED REGLEMENTET
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om yrkesopplæringsnemndas
ansvarsområde, myndighet og oppgaver ut over det som er gitt i lov og forskrift.

1.2.

OMFANGET AV DET SOM REGULERES
Valg, sammensetning, ansvarsområde, myndighet og oppgaver.

1.3.

HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR
Reglementet gjelder for yrkesopplæringsnemnda i Østfold fylkeskommune.

2.
2.1.

Hjemmel og gyldighet
HJEMMEL
Reglementet for yrkesopplæringsnemnda er utarbeidet med hjemmel i kommuneloven § 39
nr 1.

2.2.

GYLDIGHET
Reglementet trer i kraft fra og med 29.10.2015 og gjelder inntil fylkestinget vedtar noe annet.

3.

Begrensninger
Saksbehandlingsreglene for de folkevalgte organene og godtgjøring er regulert i eget
reglement.

4.
4.1.

Innhold
VALG OG SAMMENSETNING
Yrkesopplæringsnemnda består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som
samlet skal ha en bred innsikt i fag- og yrkesopplæringen. Nemnda skal ha slik
sammensetning:





Tre representanter som oppnevnes etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjonene.
Tre representanter som oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.
En representant for lærlinger, elever eller lærekandidater.
To representanter for Østfold fylkeskommune som møter fast i fylkestinget.

Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år, unntatt representanten for elever,
lærlinger eller lærekandidater som velges for 2 år av gangen. Valget foretas av fylkesutvalget.
Yrkesopplæringsnemnda velger selv leder og nestleder.
Fylkesutvalget kan etter forslag fra yrkesopplæringsnemnda oppnevne faste observatører
som kan gis møte- og talerett. Observatørene innkalles samtidig med
yrkesopplæringsnemnda. Observatørene tilstås ikke møtegodtgjøring.
Yrkesopplæringsnemnda kan også innkalle faglig ekspertise etter behov, jf. punkt 4.5.
4.1.1 Opprettelse av underutvalg
Yrkesopplæringsnemnda kan opprette et saksforberedende arbeidsutvalg bestående av
yrkesopplæringsnemndas leder, nestleder og leder av opplæring og helsekomiteen,
fylkesdirektør opplæringsavdelingen og seksjonssjef fagopplæringsseksjonen.

Yrkesopplæringsnemnda skal oppnevne et rådgivende yrkesutvalg for hvert av fagene eller
fagområdene, eller benytte prøvenemnda som yrkesutvalg.
4.2.

INFORMASJONSINNHENTING – TEMAMØTER OG ORIENTERINGER
Fylkeskommunens møtereglement er utgangspunkt for nemndas møter.
Yrkesopplæringsnemnda kan beslutte å innhente informasjon gjennom temamøte eller
orienteringer i forbindelse med behandlingen av konkrete saker eller for belysning av ulike
saksforhold. Det må organiseres slik at det ikke er en del av det formelle møtet, men tas i en
pause eller før møtet settes.

