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Förslag till samarbetsavtal för gymnasieskolorna i Norrbottens
län under åren 2007 – 2010
Bilaga:
Samarbetsavtal
Slutrapport
Särskilt yttrande
Kommunförbundet Norrbotten har utarbetat ett ”Förslag till samarbetsavtal
för gymnasieskolorna i Norrbottens län”. Avtalet följer de intentioner som
redan gäller för Luleås gymnasieskola genom samverkansavtalet i 4-kanten.
I korthet innebär förslaget följande
-

-

gäller åren 2007-2010
avtalet innefattar även gymnasiesärskolan
gemensam information om utbildningsutbud via en läswebbportal som
ska vara klar hösten 2007
länsstrategiska utbildningar- och inriktningar ska beslutas av en inrättad
ledningsgrupp, bestående av en BUN-politker från varje kommun och
en representant från NLL
en strategi- och utvecklingsgrupp bildas med en tjänsteman från vardera
samverkansområde i Norrbotten och en representant från NLL
nätverksgrupper bildas inom yrkesförberedande program och
inriktningar
Kommunförbundet Norrbotten anställer en projektledare, 50 %, som
sammanhållande kraft under avtalstiden

Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar länets
kommuner att anta förslaget.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS YTTRANDE
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
-

med nedanstående ändring av § 4, anta förslaget till avtal under
förutsättning att det antas av övriga kommuner
Ändring § 4, punkt 1
Ledningsgruppens uppgift är att föreslå länsstrategiska utbildningar.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Ingrid Norberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

med nedanstående ändring av § 4, anta förslaget till avtal under
förutsättning att det antas av övriga kommuner
Ändring § 4, punkt 1
Ledningsgruppens uppgift är att föreslå länsstrategiska utbildningar.

Särskilt yttrande från Erika Josbrandt bifogas.
_____
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