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Sogn jord- og hagebruksskule som regional utviklingsaktør – uttale yil fylkeskommunen 
 
Melding om vedtak 
Sogn regionråd handsama saka i møte 12.02.2010 sak 4/10, og gjorde slikt samrøystes vedtak: 
 
Sogn regionråd legger stor vekt på den funksjon Sogn- jord og hagebruksskule har som regional 
utviklingsaktør i høve til dei utfordringar og perspektiv som er trekt opp i Sogn og Fjordane 
fylkeskommune sin utgreiing.  
 
Sogn jord- og hagebruksskule har gode kvalitetar og god kompetanse som er viktig i eit samla 
regionalt utviklingsarbeid i dette fylket. Vidareutvikling av utdanningsretningar ved skulen kan og 
komplettera den vidaregåande opplæringa både i fylket og i landet. 
 
Til dei konkrete spørsmåla stilt i fylkesrådmannen sitt notat vil rådet gje desse kommentarane: 
 
 Oppretting av eit  Vg1 kurs i Naturbruk vil styrkja Sogn- jord og hagebruksskule si rolle som 

regional utviklingsaktør. 
 
 Eit tilbod om eittårig fagskuleutdanning i regi av Fagskulen i Sogn og Fjordane ved Sogn- jord 

og hagebruksskule er viktig for påbygging og etterutdanningsstudium særleg for dei som er i 
næringa. 

 
 Sogn- jord og hagebruksskule må få  tilført nok ressursar for å kunne driva eit aktiv og 

målretta prosjekt- og utviklingsarbeid i tida frametter. 
 
 Sogn regionråd stør opp om  fylkesrådmannen sine vurderingar om at  det må utarbeidast ein 

heilskapsplan for å få fram både kva som er aktuelle tiltak for å få fram eit grunnlag for 
oppgradering av bygningsmassen på SJH med tanke på dei oppgåvene skulen er tenkt å 
oppfylle som. undervisning og kurs/konferansar. 

 
 
Med helsing 
 
 
Arthur Langeland 
fungerande dagleg leiar 
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