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Statusrapport - Arbeidet med bekjempelse av ekstremisme

13/15

Den gode akershusopplæringen i et nordisk perspektiv

14/15

Skolevalg 2015 - Rammer og retningslinjer

15/15

Valg 2015 - Forhåndsstemming på videregående skoler

16/15

Finansiering av Foreningen Ungt Entreprenørskap 2015: -og Fylkestingets
budsjettvedtak

17/15

Svar på høring: NOU 2014 : 14 Fagskolen - Et attraktiv utdanningsvalg

18/15

Utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus - nye premisser for økonomisk
vederlag

19/15

Nye muligheter med digitale hjelpemidler i opplæringen og konsekvenser for
framtidige skolebygg

20/15

Oppfølging av lærlingeundersøkelsen

21/15

Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus
fylkeskommune

22/15

Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for utdanning og
kompetanse 2. halvår 2014
Referatsaker

1/15

Referater fra fylkeselevrådet

Orientering som ble holdt innledningsvis i møtet:
- Prosjekt Yrkeshøgskolen v/ prosjektleder Sigurd Kokkersvold

Orienteringen om Implementering av nytt skoleadministrativt system (SAS) er utsatt til møtet 5.
mai.

 Protokoll fra møtet 27.1.15 ble godkjent
 Innkalling og dagsorden til møte 10.3 ble godkjent

Saker til behandling
12/15 Statusrapport - Arbeidet med bekjempelse av ekstremisme
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
Saken tas til orientering
Skoleeier vil i løpet av høsten 2015 fremlegge en handlingsplan for bekjempelse av voldelig
radikalisering og ekstremisme.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
Saken tas til orientering
Skoleeier vil i løpet av høsten 2015 fremlegge en handlingsplan for bekjempelse av voldelig
radikalisering og ekstremisme.

13/15 Den gode akershusopplæringen i et nordisk perspektiv
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
For at den gode akershusopplæringen skal bli enda bedre, må Akershus fylkeskommune som
skoleeier bygge videre på og få enda mer kraft ut av satsingene Den gode Akershusskolen og
Yrkesfagløftet, som er igangsatt.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Akershus fylkeskommune har som visjon å skape Nordens beste videregående skole. Denne
visjonen er ment å sette ambisjonsnivå, retning og gi motivasjon for elever, lærere, skoleledelse,
administrasjon og politisk ledelse.
Framover må visjonen fylles med mål og tiltak. Målene skal deles innen fire hovedområder:
 Skolemiljø
 Kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet
 Læringsutbytte
 Fullført og bestått
Administrasjonen bes legge fram en sak med forslag til måleparametere på disse områdene. Det
viktigste er å finne gode måleparametere for Akershusskolen. Det forventes ikke at det på alle
områder finnes objektive måleparametere mot andre nordiske land.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
2. Ridengs tilleggsforslag fikk 6 stemmer (H og Frp) og falt
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
For at den gode akershusopplæringen skal bli enda bedre, må Akershus fylkeskommune som
skoleeier bygge videre på og få enda mer kraft ut av satsingene Den gode Akershusskolen og
Yrkesfagløftet, som er igangsatt.

14/15 Skolevalg 2015 - Rammer og retningslinjer
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
gjennomføring av skolevalg høsten 2015.
2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde
debattmøter i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges frem en sak for fylkestinget høsten 2015 om evaluering av gjennomføringen av
skolevalget 2015.
Utvalgets behandling:
Leder Arne Rune Gjelsvik (Frp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:
Det avholdes valgtorg og debattmøter på alle videregående skoler.
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 1. Stryke «og retningslinjer» og i tillegg: skolene oppfordres til å involvere elevrådene i
utformingen av retningslinjer for gjennomføring av skolevalg ved den enkelte skole.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 fikk 5 stemmer (H, Frp) og falt
2. Brennas forslag til punkt 1 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H, og V)
3. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling punkt 2 og Gjelsviks
forslag, ble innstillingen vedtatt mot 2 stemmer (Frp og SV)
4. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og skolene oppfordres til å
involvere elevrådene i utformingen av retningslinjer for gjennomføring av skolevalg høsten
2015.

2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde
debattmøter i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges frem en sak for fylkestinget høsten 2015 om evaluering av gjennomføringen av
skolevalget 2015.

15/15 Valg 2015 - Forhåndsstemming på videregående skoler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
Skolene legger til rette for forhåndsstemming på de videregående skolene i samarbeid med de
kommunale valgstyrene.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
Skolene legger til rette for forhåndsstemming på de videregående skolene i samarbeid med de
kommunale valgstyrene.

16/15 Finansiering av Foreningen Ungt Entreprenørskap 2015: -og Fylkestingets
budsjettvedtak
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
1. Fylkesrådmannen disponerer midlene for ansvar 310027 og ansvar 281901 Ungt
Entreprenørskap på samme måte som før. Midlene benyttes i likhet med tidligere år både
som driftstilskudd til Foreningen Ungt Entreprenørskap, som prosjektmidler til
Foreningen Ungt Entreprenørskap og til andre søkere.
2. Driftstilskuddet til Foreningen Ungt Entreprenørskap økes med 3% fra 2014.
3. Fylkesrådmannen vurderer hvordan det øremerkede tilskuddet til studentbedrifter mest
hensiktsmessig bør benyttes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Innspill fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse

1. Fylkesrådmannen disponerer midlene for ansvar 310027 og ansvar 281901 Ungt
Entreprenørskap på samme måte som før. Midlene benyttes i likhet med tidligere år både
som driftstilskudd til Foreningen Ungt Entreprenørskap, som prosjektmidler til
Foreningen Ungt Entreprenørskap og til andre søkere.
2. Driftstilskuddet til Foreningen Ungt Entreprenørskap økes med 3% fra 2014.
3. Fylkesrådmannen vurderer hvordan det øremerkede tilskuddet til studentbedrifter mest
hensiktsmessig bør benyttes.

17/15 Svar på høring: NOU 2014 : 14 Fagskolen - Et attraktiv utdanningsvalg
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
1. Fagskoleutvalget, under ledelse av professor Jan Grund, leverte NOU 2014: 14
«Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» medio desember 2014. Utvalget foreslår 49
tiltak for å styrke skoleslagets status i det norske utdanningssystemet.
2. Fylkesutvalget støtter ikke forslagene om:
-

-

innføring av kun tilleggspoeng for minimum ett års fagskoleutdanning.
Fylkesutvalget mener at det må innføres studiepoeng for å oppnå «sømløse»
overganger i opplæringssektoren på tertiærnivå.
overføring av eierskap fra fylkeskommunen til staten. Dette bør underkastes en
helhetlig vurdering i lys av kommune- og regionreformen.
at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene. Det er
opp til skoleeier å bestemme optimal styresammensetting.

3. Fylkesutvalget støtter de øvrige forslagene i NOU-en. Myndighetene anbefales spesielt å
prioritere følgende tiltak:
-

-

lov- og regelverksendringer med sikte på å innføre institusjonsakkreditering etter
bestemte kriterier for fagskolene.
å styrke studentenes rettigheter, herunder vurdere å innføre rett og plikt til
medlemskap for fagskoler i studentskipnader.
å styrke kompetanse for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskole. Dette må
skje i samarbeid med skoleeierne.
at staten tilfører fagskolesektoren nye friske midler gjennom en finansieringsordning
som gir reell kostnadsdekning. Ordningen bør bestå av tre hovedelementer:
grunnbevilgning, resultatbasert bevilgning og utviklingsmidler.
at staten initierer en prosess som legger til rette- og motiverer for å redusere antall
fagskoler for å skape robuste fagmiljøer og styrker kvaliteten. Ansvaret for slike
beslutninger tilligger styret og eierne.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp, V og Krf:
Endringsforslag punkt 2, strekpunk 2 slettes:
-

overføring av eierskap fra fylkeskommunen til staten. Dette bør underkastes en
helhetlig vurdering i lys av kommune- og regionreformen.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 strekpunkt 1 og 3 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp)
3. Ridengs forslag om å fjerne punkt 2 strekpunkt 2 ble enstemmig vedtatt.
4. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
1. Fagskoleutvalget, under ledelse av professor Jan Grund, leverte NOU 2014: 14
«Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» medio desember 2014. Utvalget foreslår 49
tiltak for å styrke skoleslagets status i det norske utdanningssystemet.
2. Fylkesutvalget støtter ikke forslagene om:
-

-

innføring av kun tilleggspoeng for minimum ett års fagskoleutdanning.
Fylkesutvalget mener at det må innføres studiepoeng for å oppnå «sømløse»
overganger i opplæringssektoren på tertiærnivå.
at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene. Det er
opp til skoleeier å bestemme optimal styresammensetting.

3. Fylkesutvalget støtter de øvrige forslagene i NOU-en. Myndighetene anbefales spesielt å
prioritere følgende tiltak:
-

-

lov- og regelverksendringer med sikte på å innføre institusjonsakkreditering etter
bestemte kriterier for fagskolene.
å styrke studentenes rettigheter, herunder vurdere å innføre rett og plikt til
medlemskap for fagskoler i studentskipnader.
å styrke kompetanse for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskole. Dette må
skje i samarbeid med skoleeierne.
at staten tilfører fagskolesektoren nye friske midler gjennom en finansieringsordning
som gir reell kostnadsdekning. Ordningen bør bestå av tre hovedelementer:
grunnbevilgning, resultatbasert bevilgning og utviklingsmidler.
at staten initierer en prosess som legger til rette- og motiverer for å redusere antall
fagskoler for å skape robuste fagmiljøer og styrker kvaliteten. Ansvaret for slike
beslutninger tilligger styret og eierne.

18/15 Utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus - nye premisser for økonomisk
vederlag
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
Sak om nye premisser for økonomisk vederlag ved utleie av fylkeskommunale lokaler tas til
orientering.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V og
Krf:
Fylkesrådmannen retter en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Finansdepartementet for å få en avklaring av Skatteetatens tolkning av regelverket med sikte på
å kunne fortsette eksisterende praksis med utleie av lokaler.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med tillegget fra Rideng ble enstemmig vedtatt
Vedtak fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Sak om nye premisser for økonomisk vederlag ved utleie av fylkeskommunale lokaler tas til
orientering.
Fylkesrådmannen retter en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Finansdepartementet for å få en avklaring av Skatteetatens tolkning av regelverket med sikte på
å kunne fortsette eksisterende praksis med utleie av lokaler.

19/15 Nye muligheter med digitale hjelpemidler i opplæringen og konsekvenser for
framtidige skolebygg
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
Saken tas til orientering og inngår som grunnlag for fylkesrådmannens strategiske arbeid for å
utnytte digitale hjelpemidler for økt læring for elevene.
Utvalgets behandling:
Representanten Marija Tomac fremmet følgende forslag på vegne av Ap og SV:
Satsning på utvikling av digitale lærerressurser omfatter også lærlingearena for yrkesfaglige
programområder og voksenopplæring.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med tillegget fra Tomac ble enstemmig vedtatt

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
Saken tas til orientering og inngår som grunnlag for fylkesrådmannens strategiske arbeid for å
utnytte digitale hjelpemidler for økt læring for elevene.
Satsning på utvikling av digitale lærerressurser omfatter også lærlingearena for yrkesfaglige
programområder og voksenopplæring.
20/15 Oppfølging av lærlingundersøkelsen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
Som en oppfølging av Lærlingeundersøkelsen anbefaler fylkestinget at fylkesrådmannen:
-

-

styrker overgangen mellom Vg2 og læretid gjennom å legge til rette for tettere
oppfølging fra avgiverskolen
arrangerer samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og
plikter, samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen. Elev- og
lærlingeombudet inviteres til å bidra.
arrangerer samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
videreutvikler kursene for veiledere og instruktører, med vekt på dokumentasjon og
forebygging av mobbing
bruker resultatene fra Lærlingeundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene
gjennomfører Lærlingeundersøkelsen hvert år

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
Som en oppfølging av Lærlingeundersøkelsen anbefaler fylkestinget at fylkesrådmannen:
-

-

styrker overgangen mellom Vg2 og læretid gjennom å legge til rette for tettere
oppfølging fra avgiverskolen
arrangerer samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og
plikter, samt karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen. Elev- og
lærlingeombudet inviteres til å bidra.
arrangerer samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og
svenneprøven gjennomgås
videreutvikler kursene for veiledere og instruktører, med vekt på dokumentasjon og
forebygging av mobbing
bruker resultatene fra Lærlingeundersøkelsen til kartlegging av behov for
kompetanseheving i bedriftene
gjennomfører Lærlingeundersøkelsen hvert år

21/15 Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus
fylkeskommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune
tas til orientering
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Innspill fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune
tas til orientering

22/15 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for utdanning og
kompetanse 2. halvår 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 10.03.2015
Innstilling:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse tar rapporten til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak fra hovedutvalg for utdanning om kompetanse
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse tar rapporten til orientering.

Referatsaker
1/15 Referater fra fylkeselevrådet
Referatene ble tatt til orientering

