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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
Helge Gundersen
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Kristin Antun
Medlem

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Lars Henrik Rytter Øberg
Jens-Petter Hagen
Priyadharshini Prasath
Ina Rangønes Libak

Representerer
AP
AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jens-Petter Hagen
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem

Representerer
AP
AP

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

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

Tittel
Saker til behandling

29/16

Styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole

30/16

Lokal forskrift - fleksibilitet i fag- og timefordeling

31/16

Evaluering av utprøving av åpen skole

32/16

Etablering av kantinering

33/16

Utvikling av yrkesfaglig bachelor-utdanning

34/16

Den gode skoleeier - Evaluering og oppfølging av dialogkonferanser ved Eikeli,
Nesodden og Nannestad videregående skoler

35/16

Høringsutkast - regional planstrategi 2017 - 2020

36/16

Høringsforslag - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus
2016 - 2030
Orienteringsnotater

1/16

Akershus fylkeskommunes oppfølging av Akershus og Østfolds
fylkesrevisjonsrapport av Årstimetall i henhold til opplæringsloven

2/16

Samarbeid karriereveiledning grunnskole og videregående skole
Referatsaker

4/16

Referat fra Fylkeselevrådet

Innledningsvis i møtet ble det gitt:
- Orientering fra Oslo International School v/ rektor Janecke Aarnæs
- Orientering om skolekvalitetsrapport fra Senter for økonomisk forskning (NTNU) v/
fylkesdirektør John Arve Eide
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Saker til behandling
29/16 Styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1) Midler som ble avsatt til «oppfølging og uforutsette» utgifter i fylkestingets
behandling av sak om Styrkingen av skolehelsetjenesten i 2008, øremerkes til
videreutvikling av skolehelsetjenestens kvalitet og kompetanse innen forebygging av
elevenes fysiske og psykiske helse.
2) Akershus fylkeskommune kjøper en 120 prosent stillingsressurs til skolepsykolog av
en kommune på Romerike, f.eks. Skedsmo.
3) Skolepsykologen tilsettes ved veiledningssenteret på Romerike og skal jobbe i tett
dialog med skolehelsetjenesten på skolene.
4) Skolepsykologen skal lede arbeidet med å etablere et psykisk helse-team for ungdom
på Romerike.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1) Midler som ble avsatt til «oppfølging og uforutsette» utgifter i fylkestingets
behandling av sak om Styrkingen av skolehelsetjenesten i 2008, øremerkes til
videreutvikling av skolehelsetjenestens kvalitet og kompetanse innen forebygging av
elevenes fysiske og psykiske helse.
2) Akershus fylkeskommune kjøper en 120 prosent stillingsressurs til skolepsykolog av
en kommune på Romerike, f.eks. Skedsmo.
3) Skolepsykologen tilsettes ved veiledningssenteret på Romerike og skal jobbe i tett
dialog med skolehelsetjenesten på skolene.
4) Skolepsykologen skal lede arbeidet med å etablere et psykisk helse-team for ungdom
på Romerike.
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30/16 Lokal forskrift - fleksibilitet i fag- og timefordeling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Frogn videregående skole
2. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Bleiker videregående skole
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Frogn videregående skole
2. Fylkestinget vedtar lokal forskrift for Bleiker videregående skole

31/16 Evaluering av utprøving av åpen skole
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Prøveprosjektet «Utprøving av åpen skole som et frafallsreduserende tiltak» videreføres i
skoleåret 2016-2017.
2. For skoleåret 2016-2017 tildeler fylkesrådmannen 200 000 kr til de tre videregående
skolene som deltar i prøveprosjektet. Ansvar: 281901.
3. Ved utgangen av skoleåret 2016-2017 vurderer fylkesrådmannen om prosjektet skal
utvides til å omfatte flere skoler.
Utvalgets behandling:
Representanten Elin L’Estrange (AP) fremmet tilleggsforslag til punkt 3 på vegne av AP:
Det legges fram en orienteringssak for hovedutvalg for utdanning og kompetanse våren 2017.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av L’Estrange (AP) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
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1. Prøveprosjektet «Utprøving av åpen skole som et frafallsreduserende tiltak» videreføres
i skoleåret 2016-2017.
2. For skoleåret 2016-2017 tildeler fylkesrådmannen 200 000 kr til de tre videregående
skolene som deltar i prøveprosjektet. Ansvar: 281901.
3. Ved utgangen av skoleåret 2016-2017 vurderer fylkesrådmannen om prosjektet skal
utvides til å omfatte flere skoler. Det legges fram en orienteringssak for hovedutvalg for
utdanning og kompetanse våren 2017.

32/16 Etablering av kantinering
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesrådmannen etablerer en kantinering som et faglig kompetanseforum for
kantinelederne ved de videregående skolene.
2. Fylkesrådmannen tildeler kr. 60.000 i budsjettet for 2017 til en videregående skole som
skal ha hovedansvaret for å etablere og drifte kantineringen. Midler dekkes fra ansvar
320004.
3. Kantineringen skal evalueres etter 3 år.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkesrådmannen etablerer en kantinering som et faglig kompetanseforum for
kantinelederne ved de videregående skolene.
2. Fylkesrådmannen tildeler kr. 60.000 i budsjettet for 2017 til en videregående skole som
skal ha hovedansvaret for å etablere og drifte kantineringen. Midler dekkes fra ansvar
320004.
3. Kantineringen skal evalueres etter 3 år.
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33/16 Utvikling av yrkesfaglig bachelor-utdanning
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr 360 000 til Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS for ferdigstillelse av
bachelorutdanning i byggeplassledelse. Tilskuddet bevilges over 3 år med kr 125 000 for 2016,
kr 125 000 for 2017 og kr 110 000 for 2018. Tilskuddet dekkes av budsjett for fagskole – ansvar
254380.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Det bevilges kr 360 000 til Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS for ferdigstillelse av
bachelorutdanning i byggeplassledelse. Tilskuddet bevilges over 3 år med kr 125 000 for 2016,
kr 125 000 for 2017 og kr 110 000 for 2018. Tilskuddet dekkes av budsjett for fagskole – ansvar
254380.

34/16 Den gode skoleeier - Evaluering og oppfølging av dialogkonferanser ved Eikeli,
Nesodden og Nannestad videregående skoler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Tiltaket med regionale dialogkonferanser videreutvikles og videreføres ved at det
arrangeres tre regionale konferanser i halvåret.
2. Den overordnede målsettingen skal fortsatt være å skape interesse for og eierskap til
skolens utvikling blant et bredt utvalg av interessenter. Samtidig skal den enkelte skole
ha et stort handlingsrom når det gjelder innhold og gjennomføring for å sikre en lokal
profil.

Utvalgets behandling:
Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) fremmet forslag om å endre ordet «halvåret» i
innstillingens punkt 1 til «året».
Votering:
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Fylkesrådmannens innstilling med endringsforslaget fremmet av Rebbestad (H) ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Tiltaket med regionale dialogkonferanser videreutvikles og videreføres ved at det
arrangeres tre regionale konferanser i året.
2. Den overordnede målsettingen skal fortsatt være å skape interesse for og eierskap til
skolens utvikling blant et bredt utvalg av interessenter. Samtidig skal den enkelte skole
ha et stort handlingsrom når det gjelder innhold og gjennomføring for å sikre en lokal
profil.

35/16 Høringsutkast - regional planstrategi 2017 - 2020
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 legges ut til offentlig ettersyn med
hjemmel i plan – og bygningsloven §§ 7-2 og 8-3 med høringsfrist 1. september 2016.
Utvalgets behandling:
Representanten Ida Ohme Pedersen (FRP) fremmet endringsforslag på vegne av FRP:
Før forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 legges ut til offentlig ettersyn med
hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 7-2 og 8-3 omarbeides planstrategien slik at følgende
forhold ivaretas;
 Tilstøtende planer samordnes og organiseres som overordnede "regionale temaplaner".
Fokuset skal være på å i størst mulig grad, avgrense til det lovpålagte.
 Prinsipper om størst mulig grad av lokaldemokrati og minst mulig inngrep i den private
sfære, legges til grunn.
 Det etableres en felles struktur på fylkeskommunens planverk basert på strategi, mål
(effekt-, resultat-, og ev prosess-).
 Formålet med de enkelte planene må avgrenses tydelig for å unngå at de blir mer
omfattende enn hensiktsmessig.
 Planomfanget skal bidra til å forenkle hverdagen for folk flest, næringslivet,
organisasjoner og derigjennom fylkeskommunen.
 I planstrategien legges det ved en fullstendig liste over AFKs planer, strategier, føringer
og regionale planverk.
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet tilleggsforslag på vegne av MDG:
1. ”Regional plan for kystområdene langs Oslofjorden” igangsettes i denne perioden, hvis
det ikke blir avtale med nabofylker om sammenslåing vinteren 2016/2017. Hvis det blir
sammenslåingsavtale utsettes planen til neste fylkestingsperiode, så det kan lages en plan
for en større region. Om det blir en ren Akershus-plan søkes det likevel samarbeid med
nabokommunene slik at plan og tiltak kan sees mest mulig i sammenheng.
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2. ”Regional plan for klima og energi i Akershus” skal også omhandle klimatilpasning.
Selv om planen først og fremst skal belyse hvordan Akershus skal nå klimamålene og
være ledende når det gjelder klimatiltak og andre aspekter av det grønne skiftet, handler
klimatilpasning om å utvikle bedre beredskap og tilpasninger til endringer vi vet vil
komme, eller som med en viss sannsynlighet kan komme.
3. Som en del av oppfølgingen av handlingsplan til ”Regional plan for areal og transport
for Oslo og Akershus” bør det lages en egen plan eller sak som omhandler matsikkerhet
og jordvern. Som Norges fremste kornfylke har vi i Akershus et nasjonalt ansvar for å ta
vare på våre dyrbare arealer og bidra til å sikre disse i et matsikkerhetsperspektiv som tar
høyde for svikt i import.
Votering:
 Forslaget fremmet av Pedersen (FRP) fikk 2 stemmer (FRP) og falt.
 Forslaget fremmet av Antun (MDG), punkt 1 og 2, fikk 5 stemmer (MDG og AP) og
falt.
 Forslaget fremmet av Antun (MDG), punkt 3, fikk 1 stemme (MDG) og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 legges ut til offentlig ettersyn med
hjemmel i plan – og bygningsloven §§ 7-2 og 8-3 med høringsfrist 1. september 2016.

36/16 Høringsforslag - Regional plan for fysisk aktivitet , idrett og friluftsliv i Akershus
2016 - 2030
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Forslag til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 legges ut
til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2016.
Utvalgets behandling:
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet endrings- og tilleggsforslag på vegne av
MDG:
Endringsforslag:
Utviklingsområder i planperioden, 5A, sid 119:
Nå: Akershus er en ledende kompetanseformidler for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Endres til: Akershus skal være landets ledende kompetanseformidler for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv
Tilleggsforslag
 Barn og ungdom mellom 7-20 år skal prioriteres, med særlig fokus på jenter og personer
med innvandrerbakgrunn
 Ha som prinsipp ved bygging av nye anlegg at de skal være klimanøytrale
 Investeringer, økonomiske bidrag og tidspunkt for trening/konkurranse skal
gjennomføres og fordeles utefra et likestillings- og likeverds perspektiv
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Tilrettelegge for friluftsliv, spontan idrett og uorganisert fysisk lavterskelaktivitet.
Gi økt støtte til de grupper som ikke deltar i organisert friluftsliv og idrett for å
muliggjøre deltakelse
Akershus skal være pådriver for å innføre nasjonale retningslinjer for mer miljøvennlig
innkjøp og bruk av kunstgress
Skape og være pådriver for at informasjon om friluftsliv og natur blir gjennomført i de
videregående skolene

Representanten Elin L’Estrange (AP) fremmer tilleggsforslag på vegne av AP:
Sosial bakgrunn, utdanningsnivå og inntekt er blant de viktigste faktorene som påvirker hvor
fysisk aktiv man er. Kunnskap om denne skjevheten bør innarbeides i planens strategidel, og
tiltak som er spesielt rettet mot å bøte på slike forskjeller skal prioriteres.
Votering:
 Forslaget fremmet av Antun (MDG) fikk 5 stemmer (MDG og AP) og falt.
 Forslaget fremmet av L’Estrange (AP) fikk 5 stemmer (AP og MDG) og falt.
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Forslag til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 legges ut
til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2016.
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Orienteringsnotater
1/16 Akershus fylkeskommunes oppfølging av Akershus og Østfolds
fylkesrevisjonsrapport av Årstimetall i henhold til opplæringsloven
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016

Utvalgets behandling:
Hovedutvalget tok notatet til orientering uten merknader.

2/16 Samarbeid karriereveiledning grunnskole og videregående skole
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.05.2016

Utvalgets behandling:
Hovedutvalget besluttet enstemmig å omgjøre orienteringssaken til en politisk sak.
Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) fremmet følgende forslag på vegne av H:
Saken sendes i retur, der administrasjonen kommer tilbake til utvalget med en ny sak med fokus
på styrking av samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i grunnskolen og videregående skole.
Fokus skal være økt kunnskap om fagutdanning.
Votering:
Forslaget fremmet av Rebbestad (H) ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Saken sendes i retur, der administrasjonen kommer tilbake til utvalget med en ny sak med fokus
på styrking av samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i grunnskolen og videregående skole.
Fokus skal være økt kunnskap om fagutdanning.
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Referatsaker
4/16 Referat fra Fylkeselevrådet
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