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Saker til behandling
1/16 Fremtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1 De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold vedlegg 1.
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner skissert i
vedlegg 2.
2 Fylkeskommunens nybyggprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon i klimagassutslipp. En måte å
gjøre dette på er å bygge nye skoler i massivtre.
3 Administrativ sammenslåing av Bleiker og Asker videregående skole utredes våren
2016.
4 Administrativ sammenslåing av Kjelle og Bjørkelangen videregående skole utredes
våren 2016.
5 Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i
2016, og dette ses i sammenheng med skoledriften.
6 Det planlegges med sikte på at ny videregående skole sentralt i Ski kan ferdigstilles til
skolestart 2021 med inntil 1100 elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole.
Veiledningssenteret i Follo integreres i ny skole. Det gjennomføres programmering i
løpet av 2016. Sambruk med Ski kommune vektlegges.
7 Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
8 Ny videregående skole på Fornebu ferdigstilles til skolestart 2021, i tråd med vedtak i
FT-sak 113/14. Det gjøres nærmere vurderinger av å integrere eksisterende skoleplasser
på Stabekk i ny skole på Fornebu. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum
kommune for mulig avhending av Stabekk videregående skole.
9 I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående
skole på området Tårnet på Fornebu.
10 Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
11 Utbygging av Rud videregående skole planlegges med sikte på ferdigstillelse til
skolestart 2022. Skolen planlegges for 1300 elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og
fagskole. Eksisterende tilbud innen idrettsfag på Dønski videregående skole søkes
integrert i Rud. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for mulig
avhending av Dønski videregående skole.
12 Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
13 Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres
til skolestart i 2023.
14 Det gjennomføres utbygging av Eikeli videregående skole med 100 nye elevplasser med
mål om ferdigstillelse til skolestart i 2019, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
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Samarbeid med Bærum kommune om felles idrettshall vektlegges. Programmering av
utbyggingen gjennomføres i 2016.
Skedsmo videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser til skolestart i 2020, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Programmering av utbyggingen gjennomføres i 2016.
Lørenskog videregående skole bygges ut med 350 nye elevplasser til skolestart i 2023, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Utbyggingen foretas øst på tomten, utenfor
hensynssone knyttet til planlegging av framtidig Ahusbane.
Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for
Asker og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med
kommunene vektlegges.
Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
Prognosene for elevtallsvekst og elevenes preferanser følges fortløpende. Endringer kan
gi grunnlag for endret optimal utbygging. Det kan også dukke opp forhold som
forsinker prosessene, blant annet som følge av forhandlinger med grunneiere og
samarbeidspartnere, samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge
dette fram for politisk behandling.
Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
Ombygging av Sørumsand videregående skole gjennomføres til skolestart 2018 med
økning på inntil 250 nye elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Jessheim videregående skole vurderes bygget ut med ytterligere 300 elevplasser med
ferdigstillelse til skolestart i 2024, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.

Utvalgets behandling:
Leder Sebastian Næss Langaas (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, V, Sp +
KrF:
 Tillegg til innstillingens punkt 1: Idrettslinjen på Hvam v.g skole og byggfag på Bjertnes
opprettholdes ved skolene.
 Nytt punkt 2: Fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger
og klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon av klimagassutslipp.
For å bidra til reduksjon i klimagassutslipp kan byggeprosjektene ta i bruk trebaserte
konstruksjonssystemer/massivtre. Fylkeskommunens innkjøp bør videre bidra til innovasjon
og lokal/regional nærings/leverandørutvikling.
 Endringsforslag i innstillingens punkt 3: Administrativ sammenslåing og eventuelt
samlokalisering av Bleiker og Asker videregående skole utredes våren 2016
 Stryke punkt 4 i innstillingen.
 Nytt punkt 23: Ved videre politisk behandling av saker angående nybygg og tilbygg, skal
det i sakene kort redegjøres for hvordan hensynet til sambruk med nærmiljøet er ivaretatt.
 Nytt punkt 24: Det søkes om at golflinja på Hvam etableres som landslinje for golf
 For øvrig som innstillingen.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punktene 1-2 og 5-22 ble enstemmig vedtatt.

2. Fellesforslaget fremmet av Næss Langaas tillegg til punkt 1, nytt punkt 2 og 23 og 24 ble
vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + MDG).
3. Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 3 og fellesforslagets endring, ble
fellesforslaget vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap + MDG).
4. Innstillingens punkt 4 fikk 5 stemmer (Ap + MDG) og falt.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1 De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold vedlegg 1.
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner skissert i
vedlegg 2. Idrettslinjen på Hvam v.g skole og byggfag på Bjertnes opprettholdes ved
skolene.
2 Fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon av klimagassutslipp.
For å bidra til reduksjon i klimagassutslipp kan byggeprosjektene ta i bruk trebaserte
konstruksjonssystemer/massivtre. Fylkeskommunens innkjøp bør videre bidra til
innovasjon og lokal/regional nærings/leverandørutvikling
3 Fylkeskommunens nybyggprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon i klimagassutslipp. En måte å
gjøre dette på er å bygge nye skoler i massivtre.
4 Administrativ sammenslåing av Bleiker og Asker videregående skole og eventuelt
samlokalisering utredes våren 2016.
5 Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i
2016, og dette ses i sammenheng med skoledriften.
6 Det planlegges med sikte på at ny videregående skole sentralt i Ski kan ferdigstilles til
skolestart 2021 med inntil 1100 elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole.
Veiledningssenteret i Follo integreres i ny skole. Det gjennomføres programmering i
løpet av 2016. Sambruk med Ski kommune vektlegges.
7 Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
8 Ny videregående skole på Fornebu ferdigstilles til skolestart 2021, i tråd med vedtak i
FT-sak 113/14. Det gjøres nærmere vurderinger av å integrere eksisterende
skoleplasser på Stabekk i ny skole på Fornebu. Det gjennomføres forhandlinger med
Bærum kommune for mulig avhending av Stabekk videregående skole.
9 I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående
skole på området Tårnet på Fornebu.
10 Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
11 Utbygging av Rud videregående skole planlegges med sikte på ferdigstillelse til
skolestart 2022. Skolen planlegges for 1300 elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og
fagskole. Eksisterende tilbud innen idrettsfag på Dønski videregående skole søkes
integrert i Rud. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for mulig
avhending av Dønski videregående skole.

12 Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
13 Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres til
skolestart i 2023.
14 Det gjennomføres utbygging av Eikeli videregående skole med 100 nye elevplasser med
mål om ferdigstillelse til skolestart i 2019, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Samarbeid med Bærum kommune om felles idrettshall vektlegges. Programmering av
utbyggingen gjennomføres i 2016.
15 Skedsmo videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser til skolestart i 2020, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Programmering av utbyggingen gjennomføres i 2016.
16 Lørenskog videregående skole bygges ut med 350 nye elevplasser til skolestart i 2023, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Utbyggingen foretas øst på tomten, utenfor
hensynssone knyttet til planlegging av framtidig Ahusbane.
17 Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for
Asker og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med
kommunene vektlegges.
18 Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
19 Prognosene for elevtallsvekst og elevenes preferanser følges fortløpende. Endringer kan
gi grunnlag for endret optimal utbygging. Det kan også dukke opp forhold som
forsinker prosessene, blant annet som følge av forhandlinger med grunneiere og
samarbeidspartnere, samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge
dette fram for politisk behandling.
20 Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
21 Ombygging av Sørumsand videregående skole gjennomføres til skolestart 2018 med
økning på inntil 250 nye elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
22 Jessheim videregående skole vurderes bygget ut med ytterligere 300 elevplasser med
ferdigstillelse til skolestart i 2024, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
23 Ved videre politisk behandling av saker angående nybygg og tilbygg, skal det i sakene
kort redegjøres for hvordan hensynet til sambruk med nærmiljøet er ivaretatt.
24 Det søkes om at golflinja på Hvam etableres som landslinje for golf.

2/16 Sunn og rimelig mat i kantinene i vgs
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkesrådmannen utarbeider felles retningslinjer for et sunt utvalg i skolenes kantiner,
uavhengig av driftsform. Det tas hensyn til skolenes eksisterende kantinefasiliteter.
2. Fylkesrådmannen reviderer eksisterende rammeavtale for innkjøp av mat til egne
kantiner for bedre å sikre sunn og rimelig mat.

3. Fylkesrådmannen legger inn standardiserte krav som bedre sikrer sunn og rimelig mat i
konkurranser der skolen skal anskaffe eksterne kantinetjenester
Utvalgets behandling:
Representanten Nikki Schei (Miljøpartiet De Grønne) fremmet følgende tilleggsforslag på
vegne av Ap + MDG:
1. Akershus fylkeskommune (Afk) sørger for at minst 20 % av maten som kjøpes inn
serveres i Afks kjøkkener og kantiner blir økologisk i løpet av 2016. Målsettingen er at
dette skal økes til minst 30 % innen utgangen av 2017.
2. Afk sørger for at det alltid skal være vegetariske alternativ tilgjengelige i sine kjøkkener
og kantiner.
3. Tilgang på brus, sjokolade og andre søtsaker stimulerer ikke til et sunt kosthold og Afk
vil derfor sørge for at denne type produkter ikke selges på v.g skoler i fylket.
4. Mattilbudet i Afks kjøkken og kantiner skal være tilpasset matintolerante.
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Scheis fellesforslag punkt 1 fikk 6 stemmer (Ap, MDG + V) og falt.
3. Scheis fellesforslag øvrige punktene 2-3 fikk 6 stemmer (Ap, MDG + Sp) og falt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
1. Fylkesrådmannen utarbeider felles retningslinjer for et sunt utvalg i skolenes kantiner,
uavhengig av driftsform. Det tas hensyn til skolenes eksisterende kantinefasiliteter.
2. Fylkesrådmannen reviderer eksisterende rammeavtale for innkjøp av mat til egne
kantiner for bedre å sikre sunn og rimelig mat.
3. Fylkesrådmannen legger inn standardiserte krav som bedre sikrer sunn og rimelig mat i
konkurranser der skolen skal anskaffe eksterne kantinetjenester

3/16 "Frivillighetsmelding i Akershus" - orientering
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 02.02.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

4/16 Funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus - retningslinjer
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 02.02.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Retningslinjene for søknad om drifts- og tiltaksmidler for funksjonshemmedes
organisasjoner opprettholdes med presiseringen: «Midlene fordeles etter søknad fra ett
fylkesledd i Akershus» Dette gjøres gjeldende fra 2016.

5/16 Oslo Arkitekturtriennale - konferanse under triennaleprogrammet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 02.02.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Fylkesutvalget gir tilsagn til at det gjennomføres en konferanse under Oslo Arkitekturtriennale
med arbeidstittelen «Hvordan skape tilhørighet og identitet i utviklingen av nye byer og
tettsteder i Akershus». Målgruppen er politikere samt administrasjon ved planavdelingene i
kommunene.

6/16 Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 02.02.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2016 tas til orientering.
Prioriteringene samsvarer godt med Akershus fylkeskommunes egne planer og
prioriteringer. Fylkeskommunen imøteser et fortsatt godt samarbeid med Riksantikvaren om
temaene som tas opp i brevet.

2. Akershus fylkeskommune stiller seg fremdeles bak de nasjonale 2020-målene, men
understreker igjen at de er urealistiske så lenge ikke staten følger opp med en tilstrekkelig
økonomisk satsing. Akershus fylkeskommune oppfordrer statlige myndigheter til enten å
avsette nødvendige ressurser eller å justere målene.
3. Akershus fylkeskommunes langsiktige satsing på Pilegrimsleden foregår i nært samarbeid
med de regionale pilegrimssentrene, særlig Pilegrimssenter Oslo. En eventuell svekkelse av
disse som følge av reduserte verdiskapingsmidler vil ha negative konsekvenser for arbeidet
også i Akershus.
4. Akershus fylkeskommune imøteser en forespørsel fra Riksantikvaren om å møte
fylkeskommunens politiske og administrative ledelse.

7/16 Produksjon og utgivelse av "Akershus - et kulturhistorisk riss" - sluttrapport
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 02.02.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:
Saken om ferdigstilling av bokprosjektet «Akershus - et kulturhistorisk riss» tas til orientering.
Restmidlene i prosjektet benyttes til publisering som e-bok.

