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Saksframlegg
Arkivreferanse:2019/33717- 1
Saksbehandler: Leif Kjetil Knudsen
Avdeling: FAGSKOLEN

Tilbudsstruktur 2019-2020
Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Fagskolen Rogaland

Sammendrag
Endringer fra sak 14/19 om tilbudsstruktur 2019-2020 består i at:




Vi starter ikke Helse, aldring og aktiv omsorg: 1 førsteklasse deltid sted
Kombinert elkraft og automatisering 1. klasse blir en ren elkraftklasse.
Vi kjører m.a.o. kun automatisering heltid 2. klasse.
Vi utvider Bygg deltidsklassen som skal starte i januar til en bygg og anlegg
deltidsklasse. Anleggssøknadene har frist 31.08.

Administrasjonens innstilling
Styret tar rektors tilbakemelding på bruk av fullmakten til etterretning og slutter seg til
administrasjonens vurderinger.

Geir Tuftedal
rektor
Leif Kjetil Knudsen
rådgiver
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Bakgrunn for saken
I sak 14/19 25. april 2019 fikk rektor fullmakt til å avgjøre igangsetting av det enkelte tilbud ut
ifra en samlet vurdering der akkreditering, organisering, studenttall og økonomi inngår og
sørge for at styrets ansvar jf. fagskolelovens § 9 tredje avsnitt pkt a)-f) er ivaretatt. Videre blir
rektor bedt å melde tilbake på første møtet i høst hvordan fullmakten er benyttet.

Problemstilling
Administrasjonen melder med dette tilbake hvordan fullmakten er benyttet.

Saksopplysninger
Tilbudsstruktur er i hovedsak lik slik den ble framlagt i sak 14/19.
Endringene fra sak 14/19 består i at:




Vi starter ikke Helse, aldring og aktiv omsorg: 1 førsteklasse deltid sted
Kombinert elkraft og automatisering 1. klasse blir en ren elkraftklasse.
Vi kjører kun automatisering heltid 2. klasse.
Vi utvider Bygg deltidsklassen som skal starte i januar til en bygg og anlegg
deltidsklasse. Anleggssøknadene har frist 31.08.

Administrasjonens vurderinger
Lave søkertall gjør det ikke forsvarlig å starte Helse, aldring og aktiv omsorg deltid sted.
Lave søkertall på automatisering gjør at den kombinerte elkraft og automatisering blir en ren
elkraftklasse. Dette får konsekvenser for neste års struktur.
Økt behov for anlegg tilsier at vi utvider til en bygg og anlegg med oppstart jan. 2020.

Konklusjon
Tilbudsstruktur justeres i tråd med endringene over, basert på økonomi og justerte studenttall.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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