Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen
02.06.2015
15:00 – 17:25

1

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Øyvind Rideng
Møteleder
Sissel Haukland
Medlem
Kåre Sagård
Medlem
Benedicte Røer
Medlem
Ingvild Tautra Vevatne
Medlem
Ingunn E Ulfsten
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Ivar Ekanger
Medlem
Marija Tomac
Medlem
Andreas Halse
Medlem

Representerer
H
H
H
H
V
KRF
AP
AP
AP
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Gunnar Fredrik Aasgaard
Glenn Simon Nerdal
Terje Granerud

Representerer
H
FRP
AP

Møtte for
Jan Ove Rikheim
Arne-Rune Gjelsvik
Vilde Lofthus Rooth

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vilde Lofthus Rooth
Medlem
Jan Ove Rikheim
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Leder
Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Hilde Kløvfjell
Guri Færder
Trude Remme

Representerer
AP
H
FRP

Stilling
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Ass. fylkesdirektør, videregående opplæring
Ass. fylkesdirektør, videregående opplæring
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

31/15

Årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2014/15

32/15

Evaluering av ordning med fylkeselevråd i Akershus fylkeskommune

33/15

Kommunenes ressursinnsats sett opp mot revidert avtale av desember 2011 - om
styrking av skolehelsetjenesten

34/15

Videreutvikling av miljøarbeiderrollen i vgs.

35/15

Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

36/15

Utprøving av åpen skole som et frafallsreduserende tiltak

37/15

Fylkeskommunens innføring av et nytt skoleadministrativt system

38/15

Den gode skoleeier - fremdriftsplan og prosess - KS's skoleeierprogram

39/15

Yrkeshøgskolen Øst. Etablering av selskap

40/15

Plan for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren

41/15

Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2016 - 2030

Innkallingen ble godkjent. Protokoll ble godkjent.
Innledningsvis var det et møte med fylkeselevrådet i Akershus i tråd med vedtak fattet i
fylkestinget i juni 2014. Videre ble det gitt en presentasjon av yrkesfagløftet v/ Ingeborg
Lundsvoll.
Eventuelt:
Møteleder Øyvind Rideng (H) spurte administrasjonen om reglement for utleie av videregående
skoler. Fylkesdirektør John Arve Eide besvarte spørsmålet med at sak om reglementet
fremlegges til hovedutvalget høsten 2015.
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Hovedutvalget ønsker å ha en avslutningsfest i forbindelse med hovedutvalgets siste møte i
oktober 2015.
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Saker til behandling
31/15 Årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2014/15
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget tar årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2014/15 til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget tar årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2014/15 til orientering.

32/15 Evaluering av ordning med fylkeselevråd i Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune viderefører ordningen med fylkeselevråd
2. Fylkestinget vedtar vedtektsendringene som er foreslått av fylkeselevrådet:
a. § 3, tredje setning endres til: «I tillegg skal det være to medlemmer fra hver av
fylkets regioner som representerer lærlingene.»
b. § 4, første setning endres til: «Det skal avholdes minimum 6 møter i
fylkeselevrådet hvert år.»
c. § 4, andre setning. Innholdet i parentesen «(september/oktober)» strykes fra
vedtektene.
d. § 10 Del 1, det legges til et punkt: «3. Representanten(e) og varaen(e) velges for
et helt skoleår»
Utvalgets behandling:
Utvalget ønsker at protokollen fra yrkesopplæringsnemnda (YON) 01.06.15 følger saken til
fylkestinget.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra YON følger saken til
fylkestinget.
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Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Akershus fylkeskommune viderefører ordningen med fylkeselevråd
2. Fylkestinget vedtar vedtektsendringene som er foreslått av fylkeselevrådet:
a. § 3, tredje setning endres til: «I tillegg skal det være to medlemmer fra hver av
fylkets regioner som representerer lærlingene.»
b. § 4, første setning endres til: «Det skal avholdes minimum 6 møter i
fylkeselevrådet hvert år.»
c. § 4, andre setning. Innholdet i parentesen «(september/oktober)» strykes fra
vedtektene.
d. § 10 Del 1, det legges til et punkt: «3. Representanten(e) og varaen(e) velges for
et helt skoleår»
Følger saken:
Protokoll fra yrkesopplæringsnemnda 01.06.15.

33/15 Kommunenes ressursinnsats sett opp mot revidert avtale av desember 2011 - om
styrking av skolehelsetjenesten
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
En styrking av skolehelsetjenesten ved de videregående skolene er essensielt for at skolene
aktivt og systematisk skal kunne jobbe forebyggende og ivareta elevenes rett til et godt
psykososialt miljø som femmer helse, opplæring og trivsel. Det er vesentlig at skoleledelsen har
tilgang på skolehelsetjenestens kompetanse i oppfølgingen av elever som sliter.
Det legges frem ny sak i januar 2016 om hvordan vi i fellesskap med kommunene kan styrke
skolehelsetjenesten i den videregående skole.
Utvalgets behandling:
Representanten Ingvild Tautra Vevatne (V) fremmer tilleggsforslag på vegne av V, H, KrF
og Frp:
Tillegg i siste punkt:
… slik at elevene i størst mulig grad har tilgang i hele skoletiden
Representanten Marija Tomac (Ap) fremmer tilleggsforslag på vegne av Ap:
Nytt avsnitt 2:
Skolehelsetjenesten skal ha 100% tilstedeværelse i skolens åpningstider i alle skoler i Akershus.
Hovedutvalget ble enig om følgende fellesforslag fra samtlige partier til erstatning for de
to forslagene som ble fremmet av Vevatne (V) og Tomac (Ap):
Tillegg i siste punkt:
… slik at elevene har tilgang i hele skoletiden
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
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Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
En styrking av skolehelsetjenesten ved de videregående skolene er essensielt for at skolene aktivt
og systematisk skal kunne jobbe forebyggende og ivareta elevenes rett til et godt psykososialt
miljø som femmer helse, opplæring og trivsel. Det er vesentlig at skoleledelsen har tilgang på
skolehelsetjenestens kompetanse i oppfølgingen av elever som sliter.
Det legges frem ny sak i januar 2016 om hvordan vi i fellesskap med kommunene kan styrke
skolehelsetjenesten i den videregående skole slik at elevene har tilgang i hele skoletiden.

34/15 Videreutvikling av miljøarbeiderrollen i vgs.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesrådmannen arrangerer to fagsamlinger pr. skoleår for å videreutvikle
miljøarbeiderrollen i vgs.
2. Kompetansehevingen skal ta utgangspunkt i opplæringsloven § 9a- 1 – om elevenes rett
til et godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, opplæring og trygghet.
Utvalgets behandling:
Representanten Andreas Halse (SV) fremmer tilleggsforslag på vegne av SV:
Alle miljøarbeidere tilsettes i 100% stilling i fremtiden. De som er tilsatt i 89% stilling får tilbud
om full stilling.
Representanten Marija Tomac (Ap) fremmer tilleggsforslag på vegne av Ap:
Tillegg til pkt. 2:
Det er viktig at miljøarbeidere også får flerkulturell kompetanse.
Møteleder Øyvind Rideng (H) foreslår at forslaget fra Halse (SV) følger saken uten
realitetsvotering og fikk hovedutvalgets tilslutning til dette.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Tomac (Ap) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkesrådmannen arrangerer to fagsamlinger pr. skoleår for å videreutvikle
miljøarbeiderrollen i vgs.
2. Kompetansehevingen skal ta utgangspunkt i opplæringsloven § 9a- 1 – om elevenes rett
til et godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, opplæring og trygghet. Det er
viktig at miljøarbeidere også får flerkulturell kompetanse.
Forslag som følger saken:
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Representanten Andreas Halse (SV) fremmer tilleggsforslag på vegne av SV:
Alle miljøarbeidere tilsettes i 100% stilling i fremtiden. De som er tilsatt i 89% stilling får tilbud
om full stilling.

35/15 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalget støtter høringsuttalelsen slik den foreligger. Uttalelsen sendes til
Kunnskapsdepartementet.
Utvalgets behandling:
Representanten Andreas Halse (SV) fremmer tilleggsforslag på vegne av SV:
Det er vanskelig å se for seg at det er mulig å finne noen meningsfull, objektiv definisjon på
begrepet «krenkelser» som ikke dekkes av diskriminering, mobbing eller trakassering. Begrepet
brukes helt subjektivt. Det er derfor umulig å praktisere noen form for nulltoleranse for dette. Å
sammenligne såkalte krenkelser med de andre begrepene som er nevnt over er også å
nedvurdere alvorligheten av disse. Vi støtter intensjonen i punktet som handler om mobbing,
diskriminering og trakassering, men foreslår at begrepet krenkelser konsekvent strykes.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Halse (SV) fikk 5 stemmer (SV, 1 H, FRP, 2 AP) og falt.
Vedtak:
Hovedutvalget støtter høringsuttalelsen slik den foreligger. Uttalelsen sendes til
Kunnskapsdepartementet.

36/15 Utprøving av åpen skole som et frafallsreduserende tiltak
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. «Prosjektet Åpen skole i skolebiblioteket på ettermiddag og/eller kveldstid utprøves på
minst en av de videregående skolene i skoleåret 2015-2016. Skolehelsetjenesten og
frivillige leksehjelpere formidlet av frivillighetssentralene gjøres tilgjengelig minst to
ettermiddager/kvelder per uke.
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2. Prøveprosjektet evalueres primo mai 2016 og legges fram som egen sak for
hovedutvalget og fylkestinget i juni 2016.
Utvalgets behandling:
Representanten Marija Tomac (Ap) fremmer tilleggsforslag på vegne av Ap:
Tillegg til innstillingen, nytt pkt 3:
Det er et mål at elever i innføringsklasser, påbyggelever og voksenopplæring blir særlig ivaretatt
i satsingen. Elevrådet inviteres til samarbeid.
Representanten Ingvild Tautra Vevatne (V) fremmer endringsforslag på vegne av V, H,
KRF og Frp:
Setningen «Prosjekt Åpen skole i skolebiblioteket på ettermiddag og/eller kveldstid utprøves på
minst en av de videregående skolene i skoleåret 2015-2016» endres til «Prosjekt Åpen skole i
skolebiblioteket på ettermiddag og/eller kveldstid utprøves på minst en videregående skole i
hver region med egen OT i skoleåret 2015-2016».
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Tomac (Ap) ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Vevatne (V) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Prosjektet Åpen skole i skolebiblioteket på ettermiddag og/eller kveldstid utprøves på
minst en videregående skole i hver region med egen OT i skoleåret 2015-2016.
Skolehelsetjenesten og frivillige leksehjelpere formidlet av frivillighetssentralene gjøres
tilgjengelig minst to ettermiddager/kvelder per uke.
2. Prøveprosjektet evalueres primo mai 2016 og legges fram som egen sak for
hovedutvalget og fylkestinget i juni 2016.
3. Det er et mål at elever i innføringsklasser, påbyggelever og voksenopplæring blir særlig
ivaretatt i satsingen. Elevrådet inviteres til samarbeid.

37/15 Fylkeskommunens innføring av et nytt skoleadministrativt system
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Saken tas til orientering.

38/15 Den gode skoleeier - fremdriftplan og prosess - KS's skoleeierprogram
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. For å nå målet om en tettere kobling mellom politisk og administrativt nivå innenfor
opplæringsfeltet, legges det inn en innledende økt i minst ett møte for hovedutvalg for
utdanning og kompetanse per semester, fra og med høsten 2015, der formålet enten er
felles kompetanseheving eller tidligere politisk involvering i sentrale saker.
Arbeidsformen evalueres høsten 2016.
2. Saksfremlegget tas for øvrig til orientering.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. For å nå målet om en tettere kobling mellom politisk og administrativt nivå innenfor
opplæringsfeltet, legges det inn en innledende økt i minst ett møte for hovedutvalg for
utdanning og kompetanse per semester, fra og med høsten 2015, der formålet enten er
felles kompetanseheving eller tidligere politisk involvering i sentrale saker.
Arbeidsformen evalueres høsten 2016.
2. Saksfremlegget tas for øvrig til orientering.

39/15 Yrkeshøgskolen Øst. Etablering av selskap
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1.
Det etableres et aksjeselskap «Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS» med tilhørende
vedtekter.
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2.

Selskapet skal være ansvarlig søker til NOKUT av et høyere yrkesfaglig
utdanningstilbud som utvikles av forprosjekt «Yrkeshøyskolen Øst».

3.

Forslaget til utviklingsavtale gjeldende for selskapets utviklingsfase vedtas.

4.

Hver fylkeskommune som slutter seg til avtalen tegner seg for 10 prosent av bevilget
beløp til prosjektet. For Akershus fylkeskommune innebærer det 10 aksjer à kr 1 000 per
stk. Aksjene betales med tidligere bevilgede prosjektmidler til forprosjekt
«Yrkeshøyskolen Øst».

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1.
Det etableres et aksjeselskap «Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS» med tilhørende
vedtekter.
2.

Selskapet skal være ansvarlig søker til NOKUT av et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud
som utvikles av forprosjekt «Yrkeshøyskolen Øst».

3.

Forslaget til utviklingsavtale gjeldende for selskapets utviklingsfase vedtas.

4.

Hver fylkeskommune som slutter seg til avtalen tegner seg for 10 prosent av bevilget
beløp til prosjektet. For Akershus fylkeskommune innebærer det 10 aksjer à kr 1 000 per
stk. Aksjene betales med tidligere bevilgede prosjektmidler til forprosjekt
«Yrkeshøyskolen Øst».

40/15 Plan for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. I forbindelse med revidering av planprogrammet innen utgangen av 2016, vurderes
behovet for en egen regional plan for utdanning og kompetanse sett i sammenheng med
næringsutvikling.
2. Det utarbeides samarbeidsavtaler med de ulike kunnskapsmiljøene og næringsaktørene i
Akershus og fylkesadministrasjonen på overordnet nivå.
3. Konferanse med næringslivet, NMBU, HIOA samt forskningsmiljøene avholdes i 2016
og sees i sammenheng med utviklingen av fremtidens skole (20-år perspektiv saken).
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I etterkant av høstens valg oppnevnes to representanter fra fylkestinget som deltar
i planleggingen gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med
representanter fra avdeling for videregående opplæring, avdeling fra plan, næring
og miljø, samt prosjektleder i fremtidens skole (20-års perspektiv saken).

4. Styrking av samarbeidet mellom skole- næringsliv – universitets- og høyskolesektoren
blir en del av fokus i plan for Yrkesfagløftet og utarbeidelse av skolen i et
fremtidsperspektiv (20-år perspektiv saken).
5. Muligheter for Teach First i Akershus vurderes i forbindelse med opprettelse av ny
videregående skole på Fornebu.
Utvalgets behandling:
Fylkesdirektør John Arve Eide informerte utvalget om at ordet «planprogram» i
innstillingens punkt 1 skal endres til «regional planstrategi».
Representanten Kåre Sagård (H) fremmer forslag på vegne av H, KrF og V:
Det legges fram en sak i løpet av år 2015 på hvordan Teach First kan innføres i de videregående
skolene i Akershus.
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmer tilleggsforslag på vegne av Ap:
Tillegg punkt 3, nytt kulepunkt:
Det oppnevnes en representant fra yrkesopplæringsnemnda til arbeidsgruppen.
Tillegg punkt 4: (etter 20-årsperspektiv saken):
… og med basis i trepartssamarbeidet.
Votering:







Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Brennas (Ap) forslag til endring i punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 4 med tilleggsforslag fremmet av Brenna
(Ap) ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling punkt 5 og forslaget
fremmet av Sagård (H) ble Sagårds forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. I forbindelse med revidering av regional planstrategi innen utgangen av 2016, vurderes
behovet for en egen regional plan for utdanning og kompetanse sett i sammenheng med
næringsutvikling.
2. Det utarbeides samarbeidsavtaler med de ulike kunnskapsmiljøene og næringsaktørene i
Akershus og fylkesadministrasjonen på overordnet nivå.
3. Konferanse med næringslivet, NMBU, HIOA samt forskningsmiljøene avholdes i 2016
og sees i sammenheng med utviklingen av fremtidens skole (20-år perspektiv saken).
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I etterkant av høstens valg oppnevnes to representanter fra fylkestinget som
deltar i planleggingen gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med
representanter fra avdeling for videregående opplæring, avdeling fra plan,
næring og miljø, samt prosjektleder i fremtidens skole (20-års perspektiv saken).
Det oppnevnes en representant fra yrkesopplæringsnemnda til arbeidsgruppen.

4. Styrking av samarbeidet mellom skole- næringsliv – universitets- og høyskolesektoren
blir en del av fokus i plan for Yrkesfagløftet og utarbeidelse av skolen i et
fremtidsperspektiv (20-år perspektiv saken) og med basis i trepartssamarbeidet.
5. Det legges fram en sak i løpet av år 2015 på hvordan Teach First kan innføres i de
videregående skolene i Akershus.

41/15 Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2016 - 2030
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1.
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015 -2030 vedtas.
2.
Sykkeltiltak som gjennomføres 2015 tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1.
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015 -2030 vedtas.
2.
Sykkeltiltak som gjennomføres 2015 tas til orientering.
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