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Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra fylkestingets møte 20. oktober ble godkjent.
Fylkeselevrådet presenterte seg for fylkestinget innledningsvis i møtet.
Eventuelt
Interpellasjoner og spørsmål sendes per epost til møteleder med kopi til
utvalgssekretariatet@akershus-fk.no . Dette kan naturligvis sendes til postmottak@akershusfk.no , men merk at det kan føre til at det tar 1-2 dager ekstra før mottaker (e) får ditt spørsmål
eller din interpellasjon.
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Saker til behandling
99/14 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015-2018
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Fylkesutvalgets innstilling:
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 – 2018 godkjennes. Planen er et viktig
bidrag til å nå nullvisjonen.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 – 2018 godkjennes. Planen er et viktig
bidrag til å nå nullvisjonen.

100/14 Ruter AS - Mulighet for avvik i prisstigningen fra den kommunale pris- og
lønnsdeflatoren
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Fylkesutvalgets innstilling:
Spørsmålet om å gi Ruters styre adgang til selv å vurdere en to prosents høyere prisstigning enn
nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren utredes ikke ytterligere.
Utvalgets behandling:
Representanten Finn Terje Tønnessen (Frp) gjenopptok FrPs forslag til alternativ
innstilling fra fylkesutvalget:
Fylkestinget ber om at det tas fornyet kontakt med Oslo kommune for en ny vurdering av å
utrede mulighetene for at Ruters styre får adgang til selv å vurdere ytterligere to prosents høyere
prisstigning enn nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren.
Votering:
Ved alternativ votering over gjenopptatt forslag fremmet av Limi (Frp) og innstillingen ble
innstillingen vedtatt med 38 mot 5 stemme (Frp).
Vedtak:
Spørsmålet om å gi Ruters styre adgang til selv å vurdere en to prosents høyere prisstigning enn
nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren utredes ikke ytterligere.

101/14 Forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus – utleggelse til
offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Fylkesutvalgets innstilling:
Forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus med konsekvensutredning
legges ut til offentlig ettersyn i begge fylkene, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 8-3
med høringsfrist 27. februar 2015.
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) gjenopptok følgende endringsforslag fra
fylkesutvalget:
Følgende endringsforslag innarbeides i planen før den legges ut på offentlig ettersyn:
- Retningslinje 3 endres til:
Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og
arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. Det legges til rette for at minimum 70 % av boligog arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I kommuner med
regionale byer legges det til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder.
- Retningslinje 8 endres til:
I kommuneplanens arealdel forventes det at det defineres en langsiktig avgrensning av de
prioriterte vekstområdene. Avgrensningen framgår av plankart eller temakart, og defineres på
grunnlag av dagens byggegrense.
Innenfor avgrensingen av prioriterte vekstområder vektlegges utbyggingshensyn sterkere enn
vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i et helhetlig samfunnsperspektiv. Hvis
utbyggingshensyn skal gå foran vern er det forutsatt at:
 potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet
 nye arealer som ønskes tatt i bruk til bygeområder har høy arealutnyttelse
 en utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i
prioriterte vekstområder.
- Tillegg til arealstrategien
Når tilgjengelige arealer innenfor «grønn grense» er utbygd, skal det tilrettelegges for «nye
byer» der kollektivmulighetene er gode, og konflikter i forhold til vernehensyn er særskilt små.
Dette vil i kombinasjon med strengere håndheving av jordvernet (jf. R8 og R9) gi mindre press
på jordbruksområdene.

Representanten Vibeke Limi (Frp) gjenopptok FrPs alternative innstilling fra
fylkesutvalget:
Juridisk bindende bestemmelser tas ut av regional plan for areal og transport, før planen sendes
på høring. I stedet for de juridiske bestemmelsene benyttes retningslinjer som ikke er juridisk
bindende, men som kan legges til grunn for de ulike forvaltningsnivåenes prioriteringer og
myndighetsutøvelse.
Representanten Solveig Schytz (V) gjenopptok Venstres endringsforslag fra
fylkesutvalget:
1. Forslag til endring i R8: (side 29)
- Ta ut ordet planlagt slik at setningen i første kulepunkt blir «potensialet for
fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet».
2. Legge inn setningen «Kvaliteter og vernehensyn i vekstområdene må kartlegges og
kunnskapen legges til grunn ved avveiing mellom vekst og vern i prioriterte
vekstområder. Dette gjelder både matjord, naturmangfold, kulturminnevern og
friluftsområder»
- I strategi A3 under Strategien innebærer, i andre avsnitt etter setningen Statlige og
regionale myndigheter (…).
- Endring i handlingspunkt H3 Revisjon av kommuneplanens arealdeler, første
kulepunkt. Punktet omformuleres til: Definere langsiktig grønn grense rundt de
prioriterte vekstområdene. Kvaliteter og vernehensyn i vekstområdene må kartlegges
og (…).
Før voteringen foreslo fylkesordfører Anette Solli (H) at forslagene fra FrP, V og Sp samt
FrPs protokolltilførsel følger saken. Dette fikk fylkestingets tilslutning.

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).

Vedtak :
Forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus med konsekvensutredning
legges ut til offentlig ettersyn i begge fylkene, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 8-3 med
høringsfrist 27. februar 2015.
Forslag fra Venstre som følger saken:
1. Forslag til endring i R8: (side 29)
- Ta ut ordet planlagt slik at setningen i første kulepunkt blir «potensialet for
fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet».
2. Legge inn setningen «Kvaliteter og vernehensyn i vekstområdene må kartlegges og
kunnskapen legges til grunn ved avveiing mellom vekst og vern i prioriterte

vekstområder. Dette gjelder både matjord, naturmangfold, kulturminnevern og
friluftsområder»
- I strategi A3 under Strategien innebærer, i andre avsnitt etter setningen Statlige og
regionale myndigheter (…).
- Endring i handlingspunkt H3 Revisjon av kommuneplanens arealdeler, første
kulepunkt. Punktet omformuleres til: Definere langsiktig grønn grense rundt de
prioriterte vekstområdene. Kvaliteter og vernehensyn i vekstområdene må kartlegges
og (…).
Forslag fra Senterpartietpartiet som følger saken:
Følgende endringsforslag innarbeides i planen før den legges ut på offentlig ettersyn:
- Retningslinje 3 endres til:
Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og
arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. Det legges til rette for at minimum 70 % av boligog arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I kommuner med
regionale byer legges det til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder.
- Retningslinje 8 endres til:
I kommuneplanens arealdel forventes det at det defineres en langsiktig avgrensning av de
prioriterte vekstområdene. Avgrensningen framgår av plankart eller temakart, og defineres på
grunnlag av dagens byggegrense.
Innenfor avgrensingen av prioriterte vekstområder vektlegges utbyggingshensyn sterkere enn
vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i et helhetlig samfunnsperspektiv. Hvis
utbyggingshensyn skal gå foran vern er det forutsatt at:
 potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet (identisk med
Venstres forslag)
 nye arealer som ønskes tatt i bruk til bygeområder har høy arealutnyttelse
 en utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i
prioriterte vekstområder.
- Tillegg til arealstrategien
Når tilgjengelige arealer innenfor «grønn grense» er utbygd, skal det tilrettelegges for «nye
byer» der kollektivmulighetene er gode, og konflikter i forhold til vernehensyn er særskilt små.
Dette vil i kombinasjon med strengere håndheving av jordvernet (jf. R8 og R9) gi mindre press
på jordbruksområdene.
Forslag fra Fremskrittspartiet som følger saken:
Juridisk bindende bestemmelser tas ut av regional plan for areal og transport, før planen sendes
på høring. I stedet for de juridiske bestemmelsene benyttes retningslinjer som ikke er juridisk
bindende, men som kan legges til grunn for de ulike forvaltningsnivåenes prioriteringer og
myndighetsutøvelse.

Protokolltilførsel fra Fremskrittspartiet:
(FrP) Følgende representanter kan ikke støtte at regional plan for areal og transport skal
inneholde juridiske bestemmelser som er bindende for kommunene. FrP anbefaler at planen
heller viser en tydelig og prinsipiell plan med nye retningslinjer som kan legges til grunn for de
ulike forvaltningsnivåenes prioriteringer og myndighetsutøvelse.
Frp/Vi er positive til en samordnet areal- og transportplan, ser behovet for en knutepunktstrategi,
er langt på vei enig i at Akershus trenger flere byer og tettsteder, men kan ikke støtte en nærmest
juridisk bindende plan som fratar kommunene selvråderetten.
Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, forutsetter et forpliktende
samarbeid mellom stat, fylke og kommunene. Miljøverndepartementet har vedtatt strategien,
men ingen statlige organ skal vedta planen. Dette er meget uheldig.
Oslo og Akershus forventer en betydelig vekst de nærmeste 20 årene. En knutepunktstrategi er
fornuftig, men FrP opplever planen som for idealistisk (planøkonomisk) og savner en mer
realistisk tilnærming. Planen burde heller reflektere og forutsette kommunenes ulike kvaliteter,
fordeler og utfordringer. Den overordnede målsetningen for transport er dessverre fortsatt, at all
vekst skal tas med sykkel, gange og kollektiv. Det er urealistisk og vi reagerer på ordet – all! Et
naturlig alternativ her ville være; Hovedvekten av veksten bør tas med kollektiv, samt gange og
sykkel der det er naturlig.
En forutsetning for at knutepunktstrategien vil kunne fungere, er at det gjøres store investeringer
på jernbane, t-bane og ny tunelløsning i Oslo, her må staten forplikte seg, for at vi skal kunne
lykkes.
Planstrategien prioriterer ensidig enkelte vekstområder basert på fast definerte knutepunkter.
Dette anser FrP/vi som en for rigid tilnærming. 80% av fremtidig vekst skal lokaliseres i
prioriterte områder. Retningslinjene sier helt klart at all vekst utenfor prioriterte områder skal
begrenses mest mulig. Det betyr at gjeldende planer tilsidesetter kommunenes tidligere vedtak
om hvor fremtidig bygging skal komme. Dette oppleves som et brudd på lokaldemokratiet.
Hvorfor er det slik at en knutepunktstrategi, prioriterte vekstområder, kan tilsidesette
kulturminnevern og jordvern, når disse ellers er nærmest ufravikelige? Presset på ledige arealer
tilknyttet knutepunktene vil bli store. Bolig, handel og service, næring og idrett skal
samlokaliseres, for å redusere bilbruken. Minimumsnorm for parkering skal videre
tvangsinnføres som en lik ordning i alle kommuner, uavhengig av kommunenes forskjeller.
Markedet og presset på disse områdene vil medføre at omkostningene tilknyttet utviklingen blir
unormalt høye og bidrar til en usosial profil. Kravet til svært høy arealutnyttelse er også
ufravikelig og vil mange steder være uhensiktsmessig.
Planen gir stor forutsigbarhet, men liten om noen fleksibilitet.
Retningslinjene i planprogrammet er å forstå som juridisk bindende. Det betyr at kommunene
vil være maktesløse overfor fylkets innsigelsesapparat. Grøntstruktur, jord- og kulturminnevern
vil få høyeste prioritet utenfor vekstområdene. Det er derfor betenkelig at hensynet kun kan
fravikes dersom utbygging har avgjørende betydning for utvikling av regionalt viktige
kollektivtransportforbindelser.
Planen går ikke inn i hva som er viktig for et konkurransekraftig næringsliv, men sier i
retningslinje nr. 10, at alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene i regional plan – om rett
virksomhet på rett sted! Definisjonen på dette er skremmende. Planen er mer opptatt av hvordan

man kommer seg til og fra jobb gjennom gange og sykkel og parkeringsbegrensninger, enn hva
som er riktig for bedriften, markedet og regionen.
Retningslinjene stiller også krav til statens forpliktelser gjennom satsing på kollektivtrafikk,
uten at dette vedtas i gjeldende organer.
En samordnet parkeringspolitikk er lite realistisk i vårt fylke og kan ikke være førende, da
forskjellene er for store og dette er et fullt og helt et kommunalt anliggende.
Sammenhengende sykkel og gange «trygt og tydelig nett» er overordnet. En så sterk prioritering
forutsetter og vil bidra til enorme ekstrakostnader for kommunene.
Veier generelt har ingen prioritet i planen. Dette er høyst beklagelig. God veiforbindelse er en
forutsetning for velfungerende lokalsamfunn. Vi ser en klar positiv dreining i retning av El- og
hydrogenbiler. Forurensing og miljøaspektet vil derfor ikke lengre være i nærheten av det den i
dag – om 10 til 20 år og folk flest vil ha bil.
Planen krever at kollektivtrafikkens fremkommelighet prioriteres på allerede eksisterende veier,
hvilket innebærer at veibanen for biler forringes. Fremkommelighet for næringstransport skal
også prioriteres. Det betyr signalprioritering av nevnte grupper foran bilfremkommelighet. Man
forutsetter også tiltak (udefinerte) som motvirker vekst i biltransporten og som vil bidra til at
rushtiden varer enda lengre. Det er beklagelig og naivt at man samtidig tror at økt
personkapasitet kan bidra til å redusere behovet for veibygging.

102/14 Tilstandsrapport for videregående opplæring skoleåret 2013 - 2014
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
“Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus, skoleåret 2013-2014” tas til
orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
“Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus, skoleåret 2013-2014” tas til
orientering.

103/14 Statusrapport for Undervisningsvurderingen 2013-14
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Statusrapport for Undervisningsvurderingen 2013-14 tas til orientering.

Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Statusrapport for Undervisningsvurderingen 2013-14 tas til orientering.

104/14 Tobakksfri skoletid for elever i videregående skole
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Ordensreglementet § 4 punkt 3, bokstav J skal lyde:
Tobakksbruk er forbudt i skolens lokaler og uteområder. Det er ikke tillat å bruke noen
form for tobakk i skoletiden, jf. tobakksskadeloven § 27.
2. Ordensreglementet § 12 skal lyde:
«Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta
utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og
inntak av mat og drikke, bruk av e-sigaretter innendørs på skolen, bruk av spesielle
lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer
og for skoleavis. Opplæringsloven § 3-7 gjelder for slike regler.
Utvalgets behandling:
Representanten Edvin Søvik (Ap) gjenopptok fylkesrådmannens opprinnelige innstilling:
1. Ordensreglementet § 4 punkt 3, bokstav J skal lyde:
Tobakksbruk er forbudt i skolens lokaler og uteområder. Det er ikke tillat å bruke noen
form for tobakk i skoletiden, jf. tobakksskadeloven § 27.
2. Ordensreglementet § 12 skal lyde:
«Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta
utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og
inntak av mat og drikke, bruk av e-sigaretter på skolen, bruk av spesielle lokaler og
utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer og for
skoleavis. Opplæringsloven § 3-7 gjelder for slike regler»
Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling fikk 21 stemmer (H, V + KrF) og falt.
2. Fylkesrådmannens opprinnelige innstilling ble vedtatt med 36 mot 7 stemmer (FrP, 1 V
+ 1 SV).

Vedtak:
1. Ordensreglementet § 4 punkt 3, bokstav J skal lyde:
Tobakksbruk er forbudt i skolens lokaler og uteområder. Det er ikke tillat å bruke noen
form for tobakk i skoletiden, jf. tobakksskadeloven § 27.
2. Ordensreglementet § 12 skal lyde:
«Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta
utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og
inntak av mat og drikke, bruk av e-sigaretter på skolen, bruk av spesielle lokaler og
utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer og for
skoleavis. Opplæringsloven § 3-7 gjelder for slike regler.

105/14 Fremtidig organisering av elev- og lærlingeombud/mobbeombud
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Fylkesutvalgets innstilling:
Det anbefales ikke å utvide stillingsressursen for elev - og lærlingeombudet eller å etablere et
eget mobbeombud nå.
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) gjenopptok Arbeiderpartiets alternative forslag
fremmet i fylkesutvalget:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber om at det opprettes en egen åremålsstilling som
lærlingeombud med en prøveperiode på 2 år f.o.m. januar 2015. Det evalueres da om ordningen
videreføres.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Skotteviks gjenopptatte forslag og fylkesutvalgets innstilling,
ble innstillingen vedtatt med 26 mot 17 (Ap, SV + Sp).
Vedtak:
Det anbefales ikke å utvide stillingsressursen for elev - og lærlingeombudet eller å etablere et
eget mobbeombud nå.

106/14 Yrkesfagløftet - oppfølging av vedtak i FT-sak 69/14
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Det nedsettes en arbeidsgruppe i avdeling for videregående opplæring. Gruppen ledes av
fylkesdirektøren. Arbeidsgruppen skal:

 utarbeide en strategiplan for yrkesfagløftet som legges frem for fylkestinget
høsten 2015
 planlegge en studietur til Rogaland fylkeskommune for arbeidsgruppen og
referansegruppen
2. Det oppnevnes en referansegruppe bestående av:
 2 representanter fra arbeidslivets parter i yrkesopplæringsnemnda
 4 representanter fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
 1 rektor fra en av de videregående skolene i Akershus
 1 representant fra kommunene
 1 elev-/lærlingerepresentant
3. Fylkestinget delegerer oppnevning av medlemmer til referansegruppen fra
yrkesopplæringsnemnda til nemnda selv.
4. Fylkestinget delegerer oppnevning av medlemmer til referansegruppen fra hovedutvalg
for utdanning og kompetanse til hovedutvalget selv.
5. Fylkestinget delegerer til avdeling for videregående opplæring å sørge for oppnevning av
representanter for videregående skoler, kommuner og elever/lærlinger til
referansegruppen.

Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det nedsettes en arbeidsgruppe i avdeling for videregående opplæring. Gruppen ledes
av fylkesdirektøren. Arbeidsgruppen skal:
 utarbeide en strategiplan for yrkesfagløftet som legges frem for fylkestinget
høsten 2015
 planlegge en studietur til Rogaland fylkeskommune for arbeidsgruppen og
referansegruppen
2. Det oppnevnes en referansegruppe bestående av:
 2 representanter fra arbeidslivets parter i yrkesopplæringsnemnda
 4 representanter fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
 1 rektor fra en av de videregående skolene i Akershus
 1 representant fra kommunene
 1 elev-/lærlingerepresentant
3. Fylkestinget delegerer oppnevning av medlemmer til referansegruppen fra
yrkesopplæringsnemnda til nemnda selv.

4. Fylkestinget delegerer oppnevning av medlemmer til referansegruppen fra hovedutvalg
for utdanning og kompetanse til hovedutvalget selv.
5. Fylkestinget delegerer til avdeling for videregående opplæring å sørge for oppnevning
av representanter for videregående skoler, kommuner og elever/lærlinger til
referansegruppen.

107/14 Krav om lærlingordning ved fylkeskommunale anskaffelser
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Akershus fylkeskommune avventer juridiske avklaringer fra Nærings- og fiskeridepartementet
vedrørende Oslo kommunes og NHOs henvendelse til departementet om lærlingeklausulen samt
høringen om NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Akershus fylkeskommune retter
samtidig en henvendelse til departementet med anmodning om endring av forskrift om
offentlige anskaffelser § 3-11 (3).
Oversendelsesforslag fra Andreas Halse (SV):
Akershus fylkeskommune innfører lærlingeklausul for sine anskaffelser. Fylkeskommunens
selskaper inkluderes i denne ordningen.

Utvalgets behandling:
Representanten Andreas Halse (SV) tok opp sitt oversendelsesforslag som forslag.
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling fikk ingen stemmer og falt.
2. Halses forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Akershus fylkeskommune innfører lærlingeklausul for sine anskaffelser. Fylkeskommunens
selskaper inkluderes i denne ordningen.

108/14 Fellesreglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne - høring
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar utkast til fellesreglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering med følgende innspill:



Endring i pkt 3.1.3 i reglementet: Det velges minst 3 medlemmer fra fylkestinget.
Fylkestinget velger leder og nestleder.

Utvalgets behandling:
Representanten Inge Solli (V) gjenopptok fylkesrådmannens innstilling jf. pkt 3.1.3 i
reglementet:
 Endring i pkt 3.1.3 i reglementet: Det velges minst 2 medlemmer fra fylkestinget.
Fylkestinget velger leder og nestleder.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Inge Sollis (V) gjenopptatte forslag og fylkesutvalgets
innstilling, ble innstillingen vedtatt med 23 mot 20 stemmer (Ap, V, SV + Sp).
Vedtak:
Fylkestinget tar utkast til fellesreglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering med følgende innspill:
 Endring i pkt 3.1.3 i reglementet: Det velges minst 3 medlemmer fra fylkestinget.
Fylkestinget velger leder og nestleder.

109/14 Yvonne Schilling (Ap) - søknad om fritak fra politiske verv i Akershus
fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Yvonne Schilling (Ap) innvilges fritak fra verv som medlem i hovedutvalg for plan, næring
og miljø og varamedlem i fylkestinget etter kommunelovens § 15.2.
2. Kari Aalerud (Ap) velges som nytt medlem i hovedutvalg for plan, næring og miljø.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Yvonne Schilling (Ap) innvilges fritak fra verv som medlem i hovedutvalg for plan, næring
og miljø og varamedlem i fylkestinget etter kommunelovens § 15.2.
2. Kari Aalerud (Ap) velges som nytt medlem i hovedutvalg for plan, næring og miljø.

110/14 IKT-strategi 2014 - 2016 for Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
IKT-strategien for 2015-2017 tas til orientering.

Interpellasjoner
16/14 Interpellasjon fra repr. Øyvind Rideng (H) om helhetlig styrking av samarbeid
mellom skole og næringsliv i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesting - 17.11.2014
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Representanten Rideng etterlyser et sterkere samarbeid på tvers av sektorene i AFK, for blant
annet å bidra til et styrket samarbeid mellom skole og næringsliv. Problemstillingene som reises
er viktige og samtidig omfangsrike, og de vil omtales kort punktvis før en samlet
oppsummering.
Etablering av nye møteplasser for elever, studenter, forskere og næringslivet er et kontinuerlig
arbeid, der bransjeorganisasjonene, opplæringskontorer og enkeltbedrifter er sentrale
medaktører. Skolene inviteres til å delta på ulike arrangementer, og fylkeskommunen deltar i
World Skills (nasjonale/internasjonale yrkesfagkonkurranser). I tillegg er Ungt Entreprenørskap
bredt forankret i videregående skolene.
Som det omtales i saken Skolestruktur i et 20 - års perspektiv fase 1, er samhandling mellom
skole, næringsliv og kunnskapsmiljøene i Akershus er en forutsetning for å møte behovet for
mer forskning, innovasjon og en sterkere internasjonal orientering av næringslivet. Dette blir i
dag ivaretatt dels i avtaler med fylkeskommunen og dels i avtaler mellom enkeltskoler og
kunnskapsmiljøer. Konkrete eksempler er UngForsk, Forskningsdagene ved universitetene og
høgskolene i området.
Når det gjeler hospitering er fylkeskommunen med i den nasjonale utprøvingen av
hospiteringsordninger, (2013-15). Lærere som hospiterer i bedrift får oppdatert egen
fagkompetanse, og instruktører som hospiterer i skole får kunnskap om den skolebaserte delen
av opplæringen og får økt sin veiledningskompetanse. Dette bidrar til å styrke samarbeidet
mellom skole og arbeidsliv. Akershus var i fjor det fylket med høyest antall deltakere i
hospiteringsutprøvingen.
I «lektor-2-satsingen» kommer representanter fra næringslivet inn i skolen og bidrar i
undervisningen og dette er en viktig arena for å motivere flere personer med erfaring fra
næringslivet til å søke stillinger i vgs. I tillegg er hospitering og andre samarbeidsformer mellom
skole og næringsliv en viktig rekrutteringsarena generelt. Det er i utgangspunktet krav om
pedagogisk kompetanse for å arbeide i skolen, men vi har gode ordninger for kompetanseheving
for ansatte som mangler dette.
Målet om nye og flere læreplasser, gjennom bredere kontakt med næringslivet er tungt forankret
i samarbeidet mellom skoler og bedrifter innen faget Prosjekt til fordypning (PTF). PTF har blitt
en svært viktig arena for å knytte til seg og rekruttere nye lærebedrifter, og samarbeidet med
lokalt næringsliv gjennom PTF har ført til at stadig flere elever er ute i praksis i lokale bedrifter
og kommunale institusjoner. De skolene som arbeider med kvalifiseringskurs for lærlinger i
overgangen mellom Vg2 og lære har også kontakt med bedrifter som kan rekrutteres til å bli
lærebedrifter. Kursene har krav om praksis i bedrift, og skolene i de ulike regionene har i stor
grad benyttet lokale krefter innen næringslivet i dette arbeidet.

Rekrutteringsstrategier for dette vil tas inn i arbeidet med Yrkesfagløftet og
Samfunnskontrakten. Det er her relevant også å nevne at også bedrifter som har lærekandidater
har et potensiale til å bli godkjente lærebedrifter.
Informasjon fra aktører utenfor skolen for å stimulere elever til å søke yrkesfag, se
karrieremuligheter og gi motivasjon til å fullføre et opplæringsløp bør etter fylkesordførerens
syn være et viktig satsingsområde i arbeidet med Yrkesfagløftet. Dette vil skape nysgjerrighet
på fremtidens yrkesliv og rekrutteringen til yrkesfagene starter allerede i ungdomsskolen. Det
nye valgfaget arbeidslivsfag gir i så måte elevene verdifull mulighet til å prøve ut denne
nysgjerrigheten gjennom praktisk arbeid innen yrkesfaglig opplæring.
Kvaliteten på rådgivningen både i grunnskolen og i videregående skole er viktig, og oppdatert
informasjon om arbeidsmarkedssituasjonen og behovet for kompetanse – også i et lengre
perspektiv - er avgjørende for at ungdom kvalifiserte valg. I tillegg til rådgivning er det viktig at
bransjene, opplæringskontorene og offentlig sektor er i bedre kontakt med ungdomsskolene når
det gjelder rekruttering til yrkesfag.
Som dette viser, er det allerede etablert flere samarbeidsarenaer med næringslivet. Mange av
disse er lokalt forankret og tilpasset ut fra næringslivets struktur og skolens
utdanningsprogrammer. Samtidig ligger det et potensial i å utnytte noen av disse arenaene bedre
og i å formalisere samarbeidet på et overordnet nivå på enkelte områder. Som det omtales i
saken «Skolestruktur i et 20 - års perspektiv fase 1», er det behov for at samarbeidet mellom
videregående skoler og kunnskaps- og forskningsmiljøer settes i system gjennom en tettere
oppfølging av kunnskapsmiljøene. Fase 2 av prosjektet vil gi et tydeligere grunnlag for å arbeide
videre med å helhetlige permanente løsninger for dette samarbeidet.
Rekruttering av fremtidige fagarbeidere er et ansvar som hviler både på næringslivet, politikerne
og administrasjonen. Yrkesfagløftet fokuserer på å øke statusen for yrkesfagene, øke
rekrutteringen til yrkesfagene og øke andelen som fullfører og består i de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene. Den nasjonale satsingen er i ferd med å finne sin form i Akershus og
vil omtales i det nye dokumentet Plan for videregående opplæring, som om kort tid sendes ut til
politisk behandling. Innsatsområdene og tiltakene i Yrkesfagløftet vil således favne mye av det
som etterspørres i representanten Ridengs interpellasjon. I forbindelse med saken
«Yrkesfagløftet - oppfølging av vedtak i FT-sak 69/14», er det vedtatt å nedsette en
arbeidsgruppe i avdeling for videregående opplæring som skal utarbeide en strategiplan for
yrkesfagløftet som legges frem for fylkestinget høsten 2015.
Allikevel er det behov for å se helhetlig og samlet på det samarbeidet fylkeskommunen har med
næringslivet, både i forhold til elever og lærere enten det dreier seg om yrkesfag eller
studiespesialiserende. Jeg vil derfor be fylkesrådmannen se på muligheten av å arrangere en
konferanse med næringslivet, NMBU, HIOA samt forskningsmiljøene i fylket for å se nærmere
på mulighetene representanten Øyvind Rideng trekker opp i sin interpellasjon. I tillegg ber jeg
om at det legges frem en sak på bakgrunn av interpellasjonen og svaret i løpet av første halvdel
2015.

