Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.03.2016
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4/Galleriet
Fylkestingssalen
01.03.2016
15:00 – 16:05
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Lise Hagen Rebbestad
Nestleder (møteleder i møtet)
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
Jørn Fraurud
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Kristin Antun
Medlem

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Jan Gunnar Breivik
Arne-Rune Gjelsvik
Lars Henrik Rytter Øberg
Elin Maria L'Estrange

Representerer
FRP
AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Leder

Representerer
AP
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Guri Færder
Erik Heier
Trude Remme

Stilling
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Regiondirektør, Asker og Bærum
Regiondirektør, Romerike
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

11/16

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i
videregående opplæring - tillegg til sak FT-sak 82/15

12/16

Verbalforslag: initiativ overfor alle vgs til gjennomgang av rundskriv og
retningslinjer

13/16

Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 - Skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen

14/16

Evaluering av oppfølgingstjenesten i Akershus

15/16

Evaluering av skolevalg 2015

16/16

29165 Asker videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak

17/16

Rapport på oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse
i 2015

18/16

Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast

19/16

Akershusstatistikk 2/2016 - Tall og fakta om Akershus del 2

20/16

Skogbruksstrategi for Akershus og Oslo 2016-2019

Innledningsvis i møtet ble det gitt en orientering om nytt skoleadministrativt system v/
prosjektleder i Akershus Tord Arve Holmedal.
Hovedutvalget besluttet at studieturen gjennomføres i uke 38.
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Saker til behandling
11/16 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i
videregående opplæring - tillegg til sak FT-sak 82/15
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.

12/16 Verbalforslag:initiativ overfor alle vgs til gjennomgang av rundskriv og
retningslinjer
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesrådmannen vil kontinuerlig vurdere muligheten for å redusere antallet retningslinjer og
arbeide for at disse er lett tilgjengelige i E-phorte og på portalen.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesrådmannen vil kontinuerlig vurdere muligheten for å redusere antallet retningslinjer og
arbeide for at disse er lett tilgjengelige i E-phorte og på portalen.
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13/16 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 - Skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

14/16 Evaluering av oppfølgingstjenesten i Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til
etterretning.
2. Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av
Akershus fylkeskommune.
3. Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om
økning i antall skoler som har NAV i skole.
4. Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og med tidligere
OT ungdom som nå er elever.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) gjenopptar forslaget til nytt punkt 5 fremmet av
yrkesopplæringsnemnda:
Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle fra. Dette
arbeidet må prioriteres i alle regioner.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Det gjenopptatte forslaget fra yrkesopplæringsnemnda ble enstemmig vedtatt.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til
etterretning.
2. Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av
Akershus fylkeskommune.
3. Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om økning i
antall skoler som har NAV i skole.
4. Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og med tidligere
OT ungdom som nå er elever.
5. Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle
fra. Dette arbeidet må prioriteres i alle regioner.

15/16 Evaluering av skolevalg 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget/hovedutvalg for utdanning og kompetanse tar evalueringen av skolevalget
2015 til orientering.
2. Funnene i evalueringen legges til grunn i en justering av vedtatte rammer og
retningslinjer for skolevalg. De justerte rammene og retningslinjene legges fram i en sak
våren 2017, forut for neste skolevalg.
3. Skolene legger til rette for avvikling av forhåndsstemming på de videregående skolene i
samarbeid med de kommunale valgstyrene ved valget i 2017.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer tilleggsforslag etter siste setning i punkt 2 på
vegne av H, FRP, V, KRF og SP:
Saken må også ta for seg hvordan fylkeskommunen kan forsikre seg at alle skolene følger de
retningslinjer som blir gitt.
Representanten Ida Ohme Pedersen (FRP) fremmer tilleggsforslag på vegne av FRP, V,
SP og KRF:
For å øke det politiske og samfunnsmessige engasjementet skal det avholdes debattmøter i
forkant av valgtorg ved alle skoler i forbindelse med skolevalg.
Representanten Amit Ighani (H) fremmer tilleggsforslag til punkt 2 på vegne av H, FRP,
KRF, V og SP:
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Skolene skal forberede et pedagogisk opplegg i forkant av valgtorget for å stimulere til elevers
læring.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Rideng (H) ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Pedersen (FRP) fikk 5 stemmer (FRP, V, SP og KRF) og falt.
 Forslaget fremmet av Ighani (H) ble vedtatt mot 4 stemmer (AP).
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget tar evalueringen av skolevalget 2015 til orientering.
2. Funnene i evalueringen legges til grunn i en justering av vedtatte rammer og
retningslinjer for skolevalg. De justerte rammene og retningslinjene legges fram i en sak
våren 2017, forut for neste skolevalg. Saken må også ta for seg hvordan fylkeskommunen
kan forsikre seg at alle skolene følger de retningslinjer som blir gitt. Skolene skal
forberede et pedagogisk opplegg i forkant av valgtorget for å stimulere til elevers
læring.
3. Skolene legger til rette for avvikling av forhåndsstemming på de videregående skolene i
samarbeid med de kommunale valgstyrene ved valget i 2017.

16/16 29165 Asker videregående skole - byggeprogram for inneklimatiltak
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 29165 Asker
videregående skole datert 15.01.2016 innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kr i 2016kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 20172020
3. Utgifter til midlertidige lokaler på 8 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 2017-2020
4. Prosjektet ved Asker vgs må sees i sammenheng med en kommende utredning av
samlokalisering av Asker vgs og Bleiker vgs.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
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1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for inneklimatiltak ved 29165 Asker
videregående skole datert 15.01.2016 innenfor en kostnadsramme på 88 mill. kr i 2016kroner.
2. Det tas endelig stilling til prioritering og finansiering av tiltaket i økonomiplan 20172020
3. Utgifter til midlertidige lokaler på 8 mill. kroner innarbeides i driftsbudsjettet 20172020
4. Prosjektet ved Asker vgs må sees i sammenheng med en kommende utredning av
samlokalisering av Asker vgs og Bleiker vgs.

17/16 Rapport på oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i
2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Vedtaksrapporten tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtaksrapporten tas til orientering.

18/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
- Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse vedtar høringsutkastet til Kulturplan
for Akershus 2016-2023 slik det er vedlagt.
- Kulturplan for Akershus 2016-2023 leges ut på offentlig høring, med høringsfrist
01.05.16.
Utvalgets behandling:
Møteleder Lise Hagen Rebbestad fremmer forslag om at saken utsettes til neste møte.
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Votering:
Rebbestads (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Saken utsettes til neste møte.

19/16 Akershusstatistikk 2/2016 - Tall og fakta om Akershus del 2
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkeskommunens arbeid og drøfting av regionale utfordringer (blant annet
folkehelse- og klimautfordringer) ved utarbeidelsen av regional planstrategi 2017 - 2020.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta om Akershus – del 2, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkeskommunens arbeid og drøfting av regionale utfordringer (blant annet
folkehelse- og klimautfordringer) ved utarbeidelsen av regional planstrategi 2017 - 2020.

20/16 Skogbruksstrategi for Akershus og Oslo 2016-2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 01.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier.

Utvalgets behandling:
Representanten Jan Gunnar Breivik (FRP) fremmet endringsforslag på vegne av FRP:
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
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utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier. Følgende
delmål endres;
Endret kulepunkt 1:
Alle kommuner bør vurderer i forbindelse med kommuneplanarbeidet behovet for utredning av
fornybare bygningsmaterialer i bygg og skogbasert bioenergi som varmekilde.
Endret kulepunkt 3:
Antall bygg i kommunal sektor oppvarmet med skogbasert bioenergi skal endres til bør øke med
20 prosent i løpet av strategiperioden.
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet tilleggsforslag på vegne av MDG:
1. Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at
markaforskriften skal omfatte en større del av skogene i Akershus.
2. Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal
vernes.
3. Akershus fylkeskommune støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres
etter Forest Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
5. Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av
NFC i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
Representanten Jens Petter Hagen (AP) foreslo at Antuns (MDG) forslag skulle følge
saken uten realitetsvotering og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Breivik (FRP) fikk 2 stemmer (FRP) og falt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesutvalget vurderer Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 som et
viktig grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med regionale planer, samferdsel,
utdanning, næringsutvikling, klima og miljø, og for fylkeskommunen som byggeier.
Forslag fra MDG som følger saken:
1. Akershus fylkeskommune skal arbeide for en utvidelse av Oslomarka, altså at
markaforskriften skal omfatte en større del av skogene i Akershus.
2. Akershus fylkeskommune skal ha mål om at minst 10% av skogene i Akershus skal
vernes.
3. Akershus fylkeskommune støtter opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.
4. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at en større andel av skogen skal sertifiseres
etter Forest Stewardship Council/ NFC-systemet i stedet for eller i tillegg til PEFC.
5. Akershus fylkeskommune skal bidra til å ta opp igjen arbeidet med en norsk standard av
NFC i samarbeid med aktuelle miljøorganisasjoner.
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