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Saker til behandling
57/16 Mobbeombud
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1- Elev- og lærlingeombud har også rolle som mobbeombud
Elev- og lærlingeombudets stillingsbenevnelse endres til Elev, lærling- og mobbeombud.
Ombudet skal ha en tydeligere rolle i arbeidet mot mobbing og annen uønsket adferd i
elevenes skolemiljø.
Budsjettposten for ombud forblir uendret. Prøveordningen evalueres etter 3 år.
Eller
Alternativ 2 – Ny stilling - Mobbeombud
Det opprettes en stilling for mobbeombud etter samme modell som i ordningen med
elev- og lærlingeombud.
Budsjettposten for ombud utvides med kr 750 000,-. Prøveordningen evalueres etter 3 år.
Utvalgets behandling:
Representanten Ina Libak (AP) fremmer endringsforslag til alternativ 1:
Budsjettposten for ombudet utvides med kr. 750 000
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag alternativ 1 med endringen fremmet av Libak (Ap) fikk 5
stemmer (AP og MDG) og falt.
 Fylkesrådmannens forslag alternativ 2 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap og MDG).
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Det opprettes en stilling for mobbeombud etter samme modell som i ordningen med elevog lærlingeombud.
Budsjettposten for ombud utvides med kr 750 000,-. Prøveordningen evalueres etter 3 år.

58/16 Sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum. Utbygging av Bleiker og Asker - 570 ny
elevplasser
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Bleiker videregående skole bygges ut med 450 nye elevplasser til skolestart i
2021/2022. Opplæringstilbud skissert i foreliggende saksfremlegg legges til grunn
for utbyggingen.
2. Areal til kroppsøving og idrettsfag etableres i samarbeid med Asker kommune.
3. Byggeprogram for utbygging av Bleiker videregående skole utarbeides i 2017.
4. Asker videregående skole bygges ut med 140 elevplasser til skolestart i 2024.
Opplæringstilbudet skissert i foreliggende saksfremlegg legges til grunn for
utbyggingen.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet tilleggsforslag:
1. Det skal utarbeides særskilt miljøoppfølgingsplan som blant annet skal sikre at
byggeprosessen og bygningene skal være Svanemerket og BREEAM Nor-sertifisert
med minstestandard excellent eller tilsvarende.
2. Byggene skal i utgangspunktet være energinøytrale (Zero Emission Building) eller
nesten-nullenergibygg.
3. Det skal vurderes om byggene er egnet til å sette opp solcelleanlegg, slik at dette kan
gjøres i forbindelse med utbyggingen.
Solum foreslo videre at forslaget kan oversendes administrasjonen og fikk utvalgets
tilslutning til dette.
Møteleder Lise Hagen Rebbestad ba avdeling for videregående opplæring om å komme
tilbake med informasjon om hvordan de jobber med miljøhensyn i bygg.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Bleiker videregående skole bygges ut med 450 nye elevplasser til skolestart i
2021/2022. Opplæringstilbud skissert i foreliggende saksfremlegg legges til grunn
for utbyggingen.
2. Areal til kroppsøving og idrettsfag etableres i samarbeid med Asker kommune.
3. Byggeprogram for utbygging av Bleiker videregående skole utarbeides i 2017.
4. Asker videregående skole bygges ut med 140 elevplasser til skolestart i 2024.
Opplæringstilbudet skissert i foreliggende saksfremlegg legges til grunn for
utbyggingen.
Følgende oversendes administrasjonen:
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1. Det skal utarbeides særskilt miljøoppfølgingsplan som blant annet skal sikre at
byggeprosessen og bygningene skal være Svanemerket og BREEAM Nor-sertifisert
med minstestandard excellent eller tilsvarende.
2. Byggene skal i utgangspunktet være energinøytrale (Zero Emission Building) eller
nesten-nullenergibygg.
3. Det skal vurderes om byggene er egnet til å sette opp solcelleanlegg, slik at dette kan
gjøres i forbindelse med utbyggingen.

59/16 31646 Sørumsand vgs -byggeprogram for utvidelse med inntil 250 elevplasser skolestrukturprosjektet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for ombygging av pnr. 31646 Sørumsand
videregående skole datert 1.11.2016 innenfor en kostnadsramme på 40 500 000 kr i
2018-kroner. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
2. Fylkestinget godkjenner leie av midlertidige lokaler i forbindelse med skole i drift under
byggeperioden, innenfor en ramme på 2 500 000 kr i 2018-kroner.
3. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2017 og økonomiplanperioden 2017-20,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet med hhv 21
mill. kr i 2017 og 20 mill. kr i 2018.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for ombygging av pnr. 31646 Sørumsand
videregående skole datert 1.11.2016 innenfor en kostnadsramme på 40 500 000 kr i
2018-kroner. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
2. Fylkestinget godkjenner leie av midlertidige lokaler i forbindelse med skole i drift under
byggeperioden, innenfor en ramme på 2 500 000 kr i 2018-kroner.
3. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2017 og økonomiplanperioden 2017-20,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet med hhv 21
mill. kr i 2017 og 20 mill. kr i 2018.
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60/16 Tilstandsrapport for videregående opplæring skoleåret 2015 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
«Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus, skoleåret 2014-2015» vedtas slik som
den foreligger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
«Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus, skoleåret 2014-2015» vedtas slik som
den foreligger.

61/16 Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet ved Hvam
videregående skole
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune bestiller en utredning om Hvam videregående skole fra et egnet
forsknings- og utviklingsmiljø som belyser framtidig organisering og økonomiske, pedagogiske
og samfunnsmessige konsekvenser dersom:
1. Hvam videregående skoles gårds- og næringsdrift nedskaleres til det nivå som er
nødvendig for å drive videregående opplæring innen naturbruk, inkludert
agronomutdanning. Organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige
konsekvenser utredes.
2. Hvam videregående skoles gårds- og næringsdrift opprettholdes og skolen fortsetter å
være en utviklings- og næringsaktør både lokalt og regionalt for landbruket.
Organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser utredes.
Utvalgets behandling:
Representanten Hans Fredrik Aaby (Sp) fremmet tilleggsforslag:
3. Hvam videregående skole er i dag den eneste skolen som tilbyr agronomutdanning i
Akershus. Stortingets mål om økt matproduksjon og hva det betyr for
landbruksutdanninga i Akershus inkluderes i utredningen.
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4. Det egnede forsknings- og utviklingsmiljøet som velges skal ha god dialog med driftsog fagmiljøene på Hvam vgs og bør ha kontakt med Grønt Fagsenter, relevante
næringsaktører/organisasjoner og andre fylkeskommuner med liknende
opplæringstilbud.
5. Det innhentes erfaringstall fra andre nylige og planlagte grisehusbygg i fylkeskommunal
regi og legges fram et nytt kostnadsanslag.
6. I utredningen inkluderes også en vurdering av en eventuell framtidig drift av Genbanken
for verpehøns på Hvam vgs.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslagene fremmet av Aaby (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Akershus fylkeskommune bestiller en utredning om Hvam videregående skole fra et egnet
forsknings- og utviklingsmiljø som belyser framtidig organisering og økonomiske, pedagogiske
og samfunnsmessige konsekvenser dersom:
1. Hvam videregående skoles gårds- og næringsdrift nedskaleres til det nivå som er
nødvendig for å drive videregående opplæring innen naturbruk, inkludert
agronomutdanning. Organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige
konsekvenser utredes.
2. Hvam videregående skoles gårds- og næringsdrift opprettholdes og skolen fortsetter å
være en utviklings- og næringsaktør både lokalt og regionalt for landbruket.
Organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser utredes.
3. Hvam videregående skole er i dag den eneste skolen som tilbyr agronomutdanning i
Akershus. Stortingets mål om økt matproduksjon og hva det betyr for
landbruksutdanninga i Akershus inkluderes i utredningen.
4. Det egnede forsknings- og utviklingsmiljøet som velges skal ha god dialog med drifts- og
fagmiljøene på Hvam vgs og bør ha kontakt med Grønt Fagsenter, relevante
næringsaktører/organisasjoner og andre fylkeskommuner med liknende
opplæringstilbud.
5. Det innhentes erfaringstall fra andre nylige og planlagte grisehusbygg i fylkeskommunal
regi og legges fram et nytt kostnadsanslag.
6. I utredningen inkluderes også en vurdering av en eventuell framtidig drift av Genbanken
for verpehøns på Hvam vgs.

62/16 Plan for videregående opplæring 2017
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Plan for videregående opplæring 2017 vedtas og skal ivareta følgende
hovedsatsinger:
a. Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring
i skole og bedrift.
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b. Akershusskolen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen, slik at alle
lærer mer.
c. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.
2. Plan for videregående opplæring blir en toårsplan fra 2018.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmet endringsforslag til punkt 2 på vegne av H,
FRP, KRF, Sp og V:
Plan for videregående opplæring ble en toårsplan fra 2018 som legges fram årlig for politisk
behandling.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag punkt 2 og endringsforslaget
fremmet av Rideng (H) ble Ridengs forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Plan for videregående opplæring 2017 vedtas og skal ivareta følgende
hovedsatsinger:
a. Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring
i skole og bedrift.
b. Akershusskolen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen, slik at alle
lærer mer.
c. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.
2. Plan for videregående opplæring ble en toårsplan fra 2018 som legges fram årlig for
politisk behandling.

63/16 Opplæringstilbudet 2017 - 2018
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. I opplæringsåret 2017–2018 gir Akershus fylkeskommune tilbud om videregående
opplæring i henhold til vedlagte tabeller.
2. Når resultatet av søkningen foreligger, justeres opplæringstilbudet i henhold til
søkemønsteret og innenfor de økonomiske rammene fastsatt i Økonomiplan 2017–2020.
3. Avdeling for videregående opplæring samarbeider med yrkesopplæringsnemnda og
innhenter informasjon fra opplæringskontorene for at opplæringstilbudet best mulig skal
samsvare med arbeidslivets behov for kompetanse.
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. I opplæringsåret 2017–2018 gir Akershus fylkeskommune tilbud om videregående
opplæring i henhold til vedlagte tabeller.
2. Når resultatet av søkningen foreligger, justeres opplæringstilbudet i henhold til
søkemønsteret og innenfor de økonomiske rammene fastsatt i Økonomiplan 2017–2020.
3. Avdeling for videregående opplæring samarbeider med yrkesopplæringsnemnda og
innhenter informasjon fra opplæringskontorene for at opplæringstilbudet best mulig skal
samsvare med arbeidslivets behov for kompetanse.

64/16 Voksenopplæringsmelding
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Melding om voksenopplæring vedtas slik den foreligger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Melding om voksenopplæring vedtas slik den foreligger.

65/16 Utredning om gratis reisekort for elever i videregående skole, og billettpriser for
ungdom.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar utredningen om gratis reisekort for elever i videregående skole, og
billettpriser for ungdom til orientering.
2. Fylkestinget ber om en ny sak hvor ordningen om dispensasjon fra retten til gratis
skoletransport for videregående skoleelever blir vurdert.
Utvalgets behandling:
Representanten Ida Ohme Pedersen (FRP) fremmet tilleggsforslag:
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Støtter innstillingen
Tillegg punkt 3: Forutsetningen for å fjerne retten til gratis reisekort er at prisen på ungdomskort
søkes halvert.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap og MDG).
 Tilleggsforslaget fremmet av Pedersen (FRP) fikk 3 stemmer (FRP og MDG) og falt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget tar utredningen om gratis reisekort for elever i videregående skole, og
billettpriser for ungdom til orientering.
2. Fylkestinget ber om en ny sak hvor ordningen om dispensasjon fra retten til gratis
skoletransport for videregående skoleelever blir vurdert.

66/16 Rapport fra studietur i Sveits og Østerrike - Hovedutvalg for Utdanning og
kompetanse 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Rapport fra studietur til Sveits og Østerrike 19.-23. september 2016 for hovedutvalg for
utdanning og kompetanse og yrkesopplæringsnemnda godkjennes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Rapport fra studietur til Sveits og Østerrike 19.-23. september 2016 for hovedutvalg for
utdanning og kompetanse og yrkesopplæringsnemnda godkjennes.

67/16 Vedtak av Regional planstrategi 2017-2020
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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1. Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 vedtas i henhold til plan og
bygningsloven § 7-2.
2. Følgende endringer i høringsutkastet til regional planstrategi vedtas:
6.2.2 Regional plan for Utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling
endres som følger (s 27):
- Navnet endres til regional plan for kompetanse.
- Mål, delmål og problemstillinger for planen justeres
6.4.3 Regional plan for Klima og energi endres som følger (s 34):
- Planprosessen skal avklare hvordan arbeidet med klimatilpasning skal koordineres og
samordnes mellom stat, fylke og kommune.
3. Det fremmes en sak i løpet av høsten 2017 om samordning av arbeidet med regionale
planstrategi utfra nye samarbeidskonstellasjoner.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 vedtas i henhold til plan og
bygningsloven § 7-2.
2. Følgende endringer i høringsutkastet til regional planstrategi vedtas:
6.2.2 Regional plan for Utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling
endres som følger (s 27):
- Navnet endres til regional plan for kompetanse.
- Mål, delmål og problemstillinger for planen justeres
6.4.3 Regional plan for Klima og energi endres som følger (s 34):
- Planprosessen skal avklare hvordan arbeidet med klimatilpasning skal koordineres
og samordnes mellom stat, fylke og kommune.
3. Det fremmes en sak i løpet av høsten 2017 om samordning av arbeidet med regionale
planstrategi utfra nye samarbeidskonstellasjoner.

68/16 Vedtak av regional plan for fysisk aktivitet , idrett og friluftsliv i Akershus 2016 2030
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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1. Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 med foreløpig handlingsprogram for
2017-2020, datert 19.12.2016.
2. Revidert forslag til handlingsprogram 2017 -2020 legges fram etter at økonomiplanen for
2017- 2020 er vedtatt.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 med foreløpig handlingsprogram for
2017-2020, datert 19.12.2016.
2. Revidert forslag til handlingsprogram 2017 -2020 legges fram etter at økonomiplanen for
2017- 2020 er vedtatt.
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Orienteringsnotater
16/16 Årsrapport 2015-2016 Fagskolen Oslo Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.12.2016

Vedtak:
Notatet ble tatt til orientering.
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Referatsaker
6/16 Referater fra fylkeselevrådet
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