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Oppfølging av Tilsynsrapport frå NOKUT vedkomande tilsyn
ved Fagskolen i Ålesund
Bakgrunn
Som følge av NOKUT sitt brev av 14. oktober 2019 vedkomande tilsyn ved
Fagskolen i Ålesund, vedtok kontrollutvalet å sette i gang ei undersøking av
Fagskolen i Ålesund.
-

Vedlegg 1: NOKUT sitt brev av 14.10.19
Vedlegg 2: NOKUT sine vurderingar av Fagskolen i Ålesund

Med bakgrunn i brevet sin alvorlege karakter, fremma kontrollutvalet saka også til
fylkestinget. Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sitt møte 9. desember 2019:
Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 09.12.2019 (Sak T-79/19)
1. Fylkestinget tar orienteringa om kontrollutvalet sin oppfølging av tilsynet ved Fagskolen i
Ålesund, til orientering.
2. Fylkestinget ser svært alvorleg på at punkta i fylkestinget sitt vedtak frå
T-54/18 fortsatt ikkje er lukka, og ser positivt på at kontrollutvalet set i gang ei grundig
undersøking av forholda ved Fagskolen i Ålesund.
3. Fylkestinget ber fagskolestyret straks utarbeide ei handlingsplan, slik at avvika frå
NOKUT sitt tilsyn blir lukka. (MIN UTHEVING)
4. Fylkestinget ber fagskolestyret straks ta naudsynte grep for å fullføre gjennomføring av dei
øvrige punkta som går fram i tabellen i saksframlegget over.
5. Fylkestinget ber fagskolestyret for framtida realitetsbehandle og godkjenne fagskolane sine
årsrapportar, samt legge disse fram for fylkestinget i tråd med fagskolestyrevedtektene § 2.
6. Fylkestinget ber fagskolestyret anmode Fagskolen i Ålesund om at dei legg til rette for
innmelding i Organisasjonen for Norske Fagskolestudentar (ONF).

I NOKUT sitt brev av 14. oktober 2019 fikk Fagskolen i Ålesund frist til 15. januar
2020 med å greie ut om tiltak som er satt i verk for å lukke avvika som tilsynet
avdekka. I tråd med fylkestinget sitt vedtak har derfor kontrollsjefen sett til at
Fagskolestyret har fulgt opp punkt 3 i fylkestinget sitt vedtak, og gitt
tilbakemelding til NOKUT innan fristen.

Side 2

Vurdering
Kontrollsjefen har henta inn Fagskolestyret sitt tilsvar til NOKUT, og har
gjennomgått denne.
-

Vedlegg 3: Tilsvar til NOKUT
Vedlegg 4: Handlingsplan for fagskolestyret

Kontrollsjefen har ingen merknad til innsendt materiale. Kontrollsjefen ser og at
tilbakemelding er gitt til NOKUT innan fristen 15. januar 2020.
Som ledd i oppfølginga av tilsynet, har kontrollsjefen også bedt assisterande
fylkesutdanningssjef Kariann D. Flovikholm, om å orientere om status i
fagskolestyret sitt arbeid med å lukke avvika frå tilsynet.
Dersom det ikkje kjem fram spesielle moment i orienteringa, vil kontrollsjefen rå
kontrollutvalet til å treffe følgjande vedtak:
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet tar orienteringa om status i oppfølginga av NOKUT sitt tilsyn ved
Fagskolen i Ålesund til etterretning.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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