Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 25.04.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Galleriet
Fylkestingssalen
25.04.2017
15:00 – 16:30
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Arne-Rune Gjelsvik
Leder
Lise Hagen Rebbestad
Nestleder
Øyvind Rideng
Medlem
Amit Ighani
Medlem
Ida Ohme Pedersen
Medlem
Tord Hustveit
Medlem
Eline Stokstad Oserud
Medlem
Astrid-Therese Theisen
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Kristin Antun
Medlem
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Helge Gundersen
Medlem

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Trude Remme
Benedikte V. Kise

Representerer
FRP
H
H
H
FRP
V
SP
KRF
AP
AP
AP
MDG

Representerer

Representerer
AP

Stilling
Fylkesdirektør, utdanning og kompetanse
Utvalgssekretær
Utvalgssekretær

Representanten Helge Gundersen (Ap) hadde meldt gyldig forfall. Ved en inkurie er vara ikke
innkalt. Utvalget talte 12 representanter under behandlingen av sakene.
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 17/17

Elevtjenesten.no - tilgang til offentlige tjenester i skoletiden, uten å forlate
skolen

PS 18/17

Opplæringstilbud for sterkt pleietrengende elever

PS 19/17

Sluttevaluering av prøveprosjektet "Åpen skole som et frafallsreduserende
tiltak"

PS 20/17

Skolevalg 2017 - Rammer og retningslinjer for skolevalgmøter på skolene

PS 21/17

Støtte til utvikling av yrkesfaglig bachelor - grunnlag for tildeling

PS 22/17

Orientering om årets søkemønster - justering av opplæringstilbudet 20172018

PS 23/17

Eierstrategier 2016-2019

PS 24/17

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Orienteringsnotater

NOT 2/17

Gjesteelever i andre fylker - oppfølging av verbalforslag 14 i FT- sak
116/16

NOT 3/17

Veiledningssentene i Akershus, oppfølging av evaluering
Referat

REF 2/17

Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 17. januar 2017

Innledningsvis i møtet vil det bli gitt en orientering med tittel «skolestruktur mot 2030 –
status april 2017».
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
17/2017 - Elevtjenesten.no - tilgang til offentlige tjenester i skoletiden, uten å forlate skolen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan implementere
nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre de offentlige
tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og drift
av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017.
Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan implementere
nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre de offentlige
tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og drift
av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
18/2017 - Opplæringstilbud for sterkt pleietrengende elever
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune skal ta initiativ til å etablere kontakt med kommuner der det kan
være behov for videreføring av opplæring i kommunene.
2. Akershus fylkeskommune skal sikre en god og planlagt overgang mellom grunnskole og
videregående skole for sterkt pleietrengende elever.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune skal ta initiativ til å etablere kontakt med kommuner der det kan
være behov for videreføring av opplæring i kommunene.
2. Akershus fylkeskommune skal sikre en god og planlagt overgang mellom grunnskole og
videregående skole for sterkt pleietrengende elever.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
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19/2017 - Sluttevaluering av prøveprosjektet "Åpen skole som et frafallsreduserende
tiltak"
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Prøveprosjektet «Åpen skole på ettermiddag og/eller kveldstid» går over i drift.
2. Tilsvarende prøveprosjekt med økonomisk støtte fra skoleeier gjennomføres ved minimum tre
andre videregående skoler i Akershus i skoleårene 2017-18 og 2018-19, fortrinnsvis med en
skole i hver hovedregion.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Prøveprosjektet «Åpen skole på ettermiddag og/eller kveldstid» går over i drift.
2. Tilsvarende prøveprosjekt med økonomisk støtte fra skoleeier gjennomføres ved minimum tre
andre videregående skoler i Akershus i skoleårene 2017-18 og 2018-19, fortrinnsvis med en
skole i hver hovedregion.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
20/2017 - Skolevalg 2017 - Rammer og retningslinjer for skolevalgmøter på skolene
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
skolevalgmøter på skolene høsten 2017.
2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde
debattmøter i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges fram en sak for fylkestinget høsten 2017 med evaluering av skolevalgmøtene
2017.
Utvalgets behandling:
Representanten Amit Ighani (H) fremmet følgende endringsforslag:
Under retningslinjenes punkt 7 ("Debattmøtet skal gjennomføres etter følgende regler"):
Endre kulepunkt 2 til:
• Alle politikerne får 3 minutter til et åpningsinnlegg. Deretter én innleggsrunde med 1 minutts
taletid, med anledning til replikker. Det er viktig å begrense adgangen til replikker på
hverandres innlegg, da det ofte er der debatten sklir ut og kan bli usaklig. Vi anbefaler inntil 2
replikker pr innlegg + svarreplikk.
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Endre kulepunkt 3 til:
• Elevene får anledning til å stille spørsmål til debattantene, om temaer knyttet til
åpningsinnleggene og andre aktuelle tema, blant annet de tema elevene har forberedt seg på.
Representanten Elin Maria L’Estrange (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 4: I forberedelsene av skolevalget 2019 inviteres fylkeselevrådet og de politiske
ungdomspartiene til å delta i utformingen av opplegget.
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt punkt 2: Det avholdes debattmøter på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å
avholde valgtorg i etterkant av valgdebattmøtene. Avgjørelsen bør tas i samråd med elevrådet.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag punkt 2 og Antuns (MDG)
endringsforslag ble fylkesrådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer (V, KrF, Sp,
MDG).
 Fylkesrådmannens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
 Ighanis (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
 L’Estranges (Ap) forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
skolevalgmøter på skolene høsten 2017.
2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde
debattmøter i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges fram en sak for fylkestinget høsten 2017 med evaluering av skolevalgmøtene
2017
4. I forberedelsene av skolevalget 2019 inviteres fylkeselevrådet og de politiske
ungdomspartiene til å delta i utformingen av opplegget. Under retningslinjenes punkt 7
("Debattmøtet skal gjennomføres etter følgende regler"):
a) Endre kulepunkt 2 til:
Alle politikerne får 3 minutter til et åpningsinnlegg. Deretter én innleggsrunde med 1
minutts taletid, med anledning til replikker. Det er viktig å begrense adgangen til
replikker på hverandres innlegg, da det ofte er der debatten sklir ut og kan bli usaklig. Vi
anbefaler inntil 2 replikker pr innlegg + svarreplikk.
b) Endre kulepunkt 3 til:
Elevene får anledning til å stille spørsmål til debattantene, om temaer knyttet til
åpningsinnleggene og andre aktuelle tema, blant annet de tema elevene har forberedt seg
på.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
21/2017 - Støtte til utvikling av yrkesfaglig bachelor - grunnlag for tildeling
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse vedtar at 360 000 kr, bevilget i sak 97/16 til
Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS for utvikling av yrkesfaglig bachelor, tildeles med hjemmel i
forordningen om bagatellmessig støtte for tjenester med allmenn økonomisk betydning
(Kommisjonsforordning (EU) nr 360/2012).
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse vedtar at 360 000 kr, bevilget i sak 97/16 til
Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS for utvikling av yrkesfaglig bachelor, tildeles med hjemmel i
forordningen om bagatellmessig støtte for tjenester med allmenn økonomisk betydning
(Kommisjonsforordning (EU) nr 360/2012).

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
22/2017 - Orientering om årets søkemønster - justering av opplæringstilbudet 2017-2018
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesrådmannens forslag til justering av opplæringstilbudet for opplæringsåret 2017–2018
vedtas.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Fylkesrådmannens forslag til justering av opplæringstilbudet for opplæringsåret 2017–2018
vedtas.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
23/2017 - Eierstrategier 2016-2019
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Eierstrategi for Høyere Yrkesfaglige Utdanning AS godkjennes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Eierstrategi for Høyere Yrkesfaglige Utdanning AS godkjennes

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
24/2017 - Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Utvalgets behandling:
Representant Kristin Antun (MDG) fremmet følgende forslag:
Endring i punkt 3:
 «Avsettes disposisjonsfond» endres til 24 648
 Avsettes miljøfondet 20 000
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
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Antuns (MDG) forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.

Utvalgets vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
2/2017 - Gjesteelever i andre fylker - oppfølging av verbalforslag 14 i FT- sak 116/16
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 25.04.2017
3/2017 - Veiledningssentene i Akershus, oppfølging av evaluering
Utvalgets vedtak:
Utvalget tar notatet til orientering.
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