
DRØFTINGSGRUNNLAG FOR ETABLERING AV AD HOC KOMITE FOR VIDERE ARBEID MED 

EVALUERING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

Hva skal være styrende for politisk prioritering av tilbudet innen videregående opplæring i 

Longyearbyen? 

 

I delegasjonsreglementet for Longyearbyen lokalstyre står det i pkt 9 om ad hoc komiteer: 

Delegeres ansvar for å utrede en spesifikk oppgave. Oppgaven tildeles av lokalstyret. Komiteen har 

ikke vedtaksfullmakt. 

I møtereglementet for folkevalgte organ står det: 

Ad hoc komiteer har ikke innstillingsrett. 

Ad hoc komiteens arbeid skal resultere i en anbefaling som vil være en del av saksgrunnlaget for 

administrasjonssjefen. 

 

Tidsramme for komiteens arbeid 

Ad hoc komiteen må få tildelt oppgaven av lokalstyret. Dette kan tidligst skje på første 

lokalstyremøte etter sommeren, 15.september 2015. På grunn av valget vil funksjonstiden til 

komiteen være begrenset til perioden 15.september til 27.oktober (konstituering av nytt lokalstyre). 

Arbeidsperioden vil i praksis være 25.september til 21/27.oktober (for å rekke fristen for innspill til 

budsjett 2016, OKU 3./10.nov). Det nye lokalstyret kan vedta å videreføre arbeidet med det 

videregående tilbudet ved å opprette en ny ad hoc komite hvis man ønsker dette. 

Det kan også opprettes en komite med frittstående representasjon uavhengig av valgperioden.  

HVA SKAL FUNKSJONSTIDEN TIL AD HOC KOMITEEN VÆRE? NÅR SKAL ANBEFALINGEN LEVERES? 

 

Komiteens oppgave 

I vedtaket i OKU i august 2014 ble det lagt til grunn at evaluering av videregående opplæring skulle 

lede fram til en modell som kunne gjøres gjeldende fra skoleåret 2016/2017. Hvis dette skal være 

mulig, må komiteen gi en anbefaling om en forutsigbar tilbudsstruktur som kan legges til grunn for 

administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2020. Andre alternativer 

kan være å anbefale en fast tilbudsstruktur fra for eksempel 2017 eller å fortsette som nå, uten en 

fast tilbudsstruktur. 

I rapporten «Videregående opplæring på Svalbard» finner vi dette forslaget: 

1.Det kan utarbeides en tilbudsstruktur som kan gjelde for minimum tre år frem i tid for å øke 

forutsigbarheten. Elever, foreldre og næringsliv kan inkluderes i godt planlagte prosesser når 

strukturen planlegges. TIP vg 1, med mulighet til prosjekt til fordypning eller utvidet fordypning i 

andre yrkesfag, som for eksempel i elektro og bygg- og anleggsfag, blir fast tilbud. 

Studiespesialisering vg 1-vg 3 blir fast tilbud. Programfag på studiespesialisering begrenses noe ut fra 

valgt hovedretning/hovedprofil for videregående og ut fra prosessen med foreldre og elever. Ivareta 

realfag og se på mulige faste, fleksible løsninger dersom elever trenger fagtilbud som skolen ikke har. 



Rapporten har også to andre forslag som, hvis de skal utvikles, bør prosjektorganiseres og krever 

mere tid: 

2.Det utvikles et pilotprosjekt og mulige løsninger for tilbud innen reiseliv i tett samarbeid med 

næringslivet og UNIS. Prosjektet ser på muligheter både innen studiespesialisering og yrkesfag. 

3.Det sees på mulige fleksible løsninger i samarbeid med arbeids- og næringslivet og eventuelt andre 

skoleeiere, for eventuelle tilbud på vg 2-nivå innen yrkesfag. 

HVA BØR OPPGAVEN TIL KOMITEEN VÆRE? BØR KOMITEEN UTTALE SEG OM ALLE TRE 

FORSLAGENE? 

 

Komiteens sammensetning 

Det er opp til lokalstyret å bestemme komiteens antall og sammensetning. Antallet bør ikke være for 

stort, med tanke på å finne felles møtetider innenfor et stramt tidsskjema. Komiteen kan være satt 

sammen av kun politiske representanter eller politiske representanter samt representanter fra 

foreldre, næringsliv og andre. 

Sektorsjef for oppvekst og kultur vil være sekretær for komiteen. 

HVORDAN BØR KOMITEEN SETTES SAMMEN? 

 

Komiteens arbeidsmåter 

Komiteen bør ha faste møter med innkalling og referat. Komiteen kan invitere andre bidragsytere inn 

på komitemøtene. 

Komiteen kan invitere til idedugnad, folkemøte, møte med interessegrupper. 

Komiteen kan be om å få delta på møter i næringslivet, i skolen og med andre interesserte. 

Komiteen kan bruke lokalstyrets hjemmeside og FB-side for å informere om sitt arbeid. 

Pressedekning. 

HVA BØR VÆRE KOMITEENS VIKTIGSTE BIDRAG TIL SAKSGRUNNLAGET FOR 

ADMINISTRASJONSSJEFEN? 


