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S¡s
Mötet öppnas

Ordförande Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

S¡6
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll.

S¡z
Ärenden tilldagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom dagordningen till dagens möte med BHU varvid följande no-
teringar görs:

Ärende 4: Sverigeförhandlingen. Ulf Olsson menar att det är nödvändigt att titta
på kapaciteten på sträckan Göteborg-Borås. Hur ska den regionala trafiken utfor-
mas? Kommer den att få stå tillbaka till förmån för höghastighetstågen?
Li kaså behöver medfinansierin gsfrå gan utredas i tid igt skede.

SE8
Diskussion om naturbruksgymnasiernas omorganisering i VG.
Föredragande Thomas Jungbeck.

Det noteras att VGR har genomföt en utredning som innebärförslag om nedlägg-
ning av vissa naturbruksskolor i VG samt förändringar i inriktningen av verksamhet-
en på olika sätt. Kommunerna har inte varit delaktiga i utredningsarbetet. Grunden
för utredningen är en ambition om ökad kvalitet i utbildningarna samt en stabil
ekonomisk grund för verksamheten.
Parallellt med utredningsarbetet har en första kontakt med VästKom genomförts
kring det samarbetsavtal som VGR har med kommunerna om naturbruksutbild-
ningar. Nuvarande avtal löper till och med zor8. VGR har ett starkt önskemål om
att revidera avtalet med kommunerna.

Styrelsen diskuterar ingående de aktuella frågorna varvid följande konstateras

1.

Kommunernas medverkan och insyn iVGR:s omorganisering och omorientering av

naturbruksutbildningen har varit i stort sett obefintlig. Kommunerna har erbjudits
att delta i s.k. dialogdagar när inga förslag fanns utarbetade. En mer generell pro-
blembild tecknades vid dessa tillfällen. Vissa kontakter har sedan också tagits direkt
med de kommuner som har skolor som kan komma att bli berörda av förändringar.
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2.

Tidplanen för eventuella förändringar är för snäv. Ett förslag presenterades den r8
augusti zor5 och detta ska behandlas av RUN den r7 september. Kommunerna kan

omojligt förankra och hantera frågan på så kort tid. Styrelsen menar att samråd om
eventuellt förändrat utbildningsutbud ska enligt samverkansavtalet ske under tiden
oktober - december året före kommande läsår. Styrelsen menar att VGR bör följa
detta så att alla intressenter såsom elever, föräldrar, personal och kommuner är in-
formerade i god tid.

3.
Styrelsen menar att VGR måste skilja på frågan om omorganisationen av sin verk-
samhet och frågan om nytt samarbetsavtal med kommunerna. VästKom har heller
inte medlemmarnas mandat att företräda kommunerna vid kontakter med VGR

kring förändrad organisation och utbud av utbildningar. Förhandlingar kring ett
nytt samarbetsavtal däremot ingår i VästKoms uppdrag.

4.
VGR:s roll och ansvar måste klargöras. Styrelsen menar att VGR har ett s.k. befolk-
ningsansvar efter den partiella skatteväxling som gjordes vilket innebär att de ska

ta detta ansvar fullt ut, innebärande bl.a. kostnadsansvar fullt ut för alla natur-
brukselever som är folkbokförda i VG, vare sig de går i våra egna skolor i länet, i

friskolor eller på andra platser i landet.
Det kan inte vara så att VGR endast kan betraktas som leverantör av utbildning vil-
ken som helst. De utgör skolhuvudman i skollagens mening.

5.
Utbildningarna måste arrangeras så att det iförsta hand utgårfrån elevernas per-
spektiv och vad som är bãst för dem. Administrativa strukturer och styrsystem får
komma i andra hand. Man måste skapa attraktiva utbildningar och miljöer vid sko-
lorna.

6.

Ungdomsutbildningarna och vuxenutbildningarna måste hållas isär i resone-
manget. Vuxenutbildningen är konjunkturkänslig då både stat och kommun använ-
der detta som regulator beroende på arbetsmarknadsläget m.m. Det är inte lämp-
ligt att bygga en verksamhet på vuxenutbildning då omfattningen fluktuerar över
tid. Detta innebär dock inte att naturbruksskolorna inte ska bedriva vuxenutbild-
ning. Styrelsen tror tvärtom att skolorna spelar en viktig roll i kompetensförsörj-
ningen till de gröna näringarna.

7.
Det bör utredas närmare vad det skulle innebära om kommunerna åtenog ansvaret
för naturbruksutbildningarna genom en skatteväxling tillbaka på den nivå som
verksamheten nu omfattar. En sådan lösning utesluter inte att VGR skulle kunna
fortsätta att driva verksamheten om det bedöms lämpligt. Alternativa driftsformer
kan också prövas.
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8.

Vissa kommuner har skapat egna utbildningsprogram som ligger mycket nära de

naturbruksprogram som erbjuds på naturbruksskolorna. Detta är inte bra och un-
derminerar naturbruksskolornas möjligheter att rekrytera elever. Vi måste hitta
fram till en öppen och ärlig redovisning av utbudet.

9.
Kommunerna måste förbättra sig när det gäller att involvera naturbruksgymnasier-
na i studie- och yrkesvägledningsarbetet samt deras deltagande i utbildningsmäs-
sor och andra aktiviteter som anordnas. Detta brister idag.

10.

Våra skolor inom naturbruksverksamheten utgör en värdefull resurs för att ta hand

om de nyanlända ungdomar som nu kommer till vårt land. Flera av dem har inte säl-

la n erfaren heter frå n sin uppväxt/arbete inom jord/skogsbru kssektorn. Fle ra av vå ra

skolor har dessutom internatmöjligheter som kan vara användbara för denna mål-
grupp.

11.

Det krävs en samlad diskussion om framtiden för naturbruksutbildningarna i VG.

Överväg därför att genomföra en kreativ workshop med en professionell processle-

dare som kan lotsa fram kommuner, region, personal och näringsföreträdare till en

gemensam målbild av verksamheten.

Styrelsen beslutar

att omgående framföra ovanstående synpunkter till VGR för beaktande med med-
skicket att förändringar kräver mer tid och förankring hos kommunerna samt

att uppdra till kansliet att beräkna effekterna av en skatteväxling tillbaka till kom-
munerna

S¡g
övriga frågor

Paula Örn tar upp frågan om hur kommunernas samarbete med VGR inom hälso-

och sjukvårdsområdet fungerar samt hur det är organiserat. Det finns en del fråge-
tecken kring ledning och styrning från de fyra SIMBA-kommunerna.

Styrelsen beslutar

Justerandes

att ta upp frågan om vårdsamverkan på ett kommande styrelsemöte
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Avslutning

O rdföra nde n tacka r led a möterna och förklara r sa m manträdet avsl utat.
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