Behandling i Fylkesutvalet - 26.02.2018
Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) fremma følgjande tilleggsforslag:
«Handlingsprogrammet kompetanse og verdiskaping – tillegg under hovedmål
7. Møre og Romsdal skal være eit foregangsfylke innan likestilling mellom
menn og kvinner.»
Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) fremma følgjande tilleggsforslag:
Tillegg under «Tiltak i Handlingsprogrammet
-Der fylkeskommunen støttar konferansar økonomisk, bør det vere minst 40%
av kvart kjønn av dei som medvirker i konferansen.»
Per Vidar Kjølmoen (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Tove-Lise Torve (AP), Eva
Vinje Aurdal (AP), Sidsel Rykhus AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Mette Belden
(UAVH), Iver Nordseth (V) og Gunn Berit Gjerde (V) følgjande tilleggsforslag:
«Nytt tiltak til hovudmål 5:
Det er ei prioritert oppgåve for fylkeskommunen å redusere frafall for
funksjonshemma elevar i vidaregåande skole. Ein vil difor gjennomføre ei
undersøking av om det er spesielle faktorar som påverkar frafall i denne
gruppa.»
Votering:
Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke.
Forslaget frå Per Vidar Kjølmoen med fleire vart samrøystes vedteke.
Forslaget frå Randi Walderhaug Frisvoll om tillegg under hovudpunkt 7 vart
samrøystes vedteke.
Forslaget frå Randi Walderhaug Frisvoll om tillegg under «Tiltak i
Handlingsprogrammet vart samrøystes vedteke.
Samrøystes vedtak i Fylkesutvalet - 26.02.2018
Fylkesutvalet godkjenner Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2018 slik
det er lagt fram med slike endringar:


Forslag til tillegg under punkt 5.4 «Betre elevtenesta»: Rådgivartenesta ved
skulane må styrkast i dette arbeidet.



Regional- og næringsutvalet flytter dei 6 mill. kroner som administrasjonen har
flytta frå kap 550.62 til kap 550.64, over til kommunale næringsfond. Ein
føreset samtidig at kommunane stiller med eigne midlar tilsvarande 1/3, slik at
det totale beløpet blir 9 mill. kroner. Regional- og næringsutvalet øyremerker
3 mill. kroner på kap 553.65 til hoppid.no avklaringsmidlar.



Nytt tiltak til hovudmål 5:
Det er ei prioritert oppgåve for fylkeskommunen å redusere frafall for
funksjonshemma elevar i vidaregåande skole. Ein vil difor gjennomføre ei
undersøking av om det er spesielle faktorar som påverkar frafall i denne
gruppa.



Tillegg under hovedmål 7:
Møre og Romsdal skal være eit foregangsfylke innan likestilling mellom menn
og kvinner.



Tillegg under Tiltak i Handlingsprogrammet:
Der fylkeskommunen støttar konferansar økonomisk, bør det vere minst 40%
av kvart kjønn av dei som medvirker i konferansen.

