Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Yrkesopplæringsnemnda 04.09.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgate 4, Galleriet
Fylkestingssalen
04.09.2017
14:00 – 14:45
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Siri Baastad
Leder
Kari Hauge
Nestleder
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Jonill Engesæter
Medlem
Hans-Markus Jensvold
Medlem
Kverneng
Marit Fulland Danielsen
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem

Representerer
NHO
LO
H
Ap
YS
Eleveorg.
Utdanningsforbundet
KS

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Berit Madsen
Torbjørn Ness

Representerer
LO

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ann-Christin Holtet
Medlem
Torbjørn Ness
Medlem

Representerer
VIRKE
LO

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Erik Heier
Aina Berntsen
Kristin Monsen
Lill Sørvik
Andreas Nilsson
Janne-Marie Myrås

Stilling
Regiondirektør
Seksjonsleder fagopplæring
Fagsekretær
Utvalgssekretær
Elev-, lærling og mobbeombud
Elev-, lærling og mobbeombud
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 10/17

Høring - forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i barnehager og
utdanningsinstitusjoner

PS 11/17

Forslag til endringer i vedtekter for Akershus fylkeselevråd

PS 12/17

Styrerepresentasjon Fagskolen Oslo Akershus

PS 13/17

Årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2016-2017

PS 14/17

Godkjenning av bemanningsselskap som lærebedrift

PS 15/17

Forslag til endring av tildeling av statuett for årets beste fag eller
svenneprøve

NOT 8/17

Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 2. mai til 4. august 2017




Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møte 29.5.2017 ble godkjent.
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Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.09.2017
10/2017 - Høring - forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i barnehager og
utdanningsinstitusjoner
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1 Akershus fylkeskommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre forbud mot
bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
Forslag til høringsuttalelse, som følger av vedlegg, vedtas og oversendes departementet.
2 Akershus fylkeskommune mener forbudet også bør gjelde for lærlinger, praksisbrevkandidater
og lærekandidater når de får opplæring i bedrift.
Utvalgets behandling:
Representant Marit Danielsen (utdanningsforbundet) fremmet et alternativ forslag:
1. Akershus fylkeskommune støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag til å innføre
forbud mot ansiktsdekkende plagg.
2. Akershus fylkeskommune mener at forbud heller ikke bør innføres for lærlinger,
praksiskandidater og lærekandidater når de får opplæring i bedrift.
Administrasjonen delte ut et vedlegg med endringsforslag til saken.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Danielsen (utdanningsforbundet) forslag og fylkesrådmannens
innstilling, ble innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (YS og utdanningsforbundet).
Yrkesopplæringsnemndas råd:
1 Akershus fylkeskommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre forbud mot
bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
Forslag til høringsuttalelse, som følger av vedlegg, vedtas og oversendes departementet.
2 Akershus fylkeskommune mener forbudet også bør gjelde for lærlinger, praksisbrevkandidater
og lærekandidater når de får opplæring i bedrift.

Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.09.2017
11/2017 - Forslag til endringer i vedtekter for Akershus fylkeselevråd
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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1. Alternativ a) Fylkeselevrådets forslag: I fylkeselevrådets vedtekter § 3 legges følgende
setning til: Dersom det viser seg at en skole som er representert med en representant, har
flere enn 800 elever inneværende skoleår (inntaksstatistikken, 1. januar), skal varaen
automatisk rykke opp som representant nr. 2. Dersom det viser seg at en skole som er
representert med to representanter, har færre enn 800 elever inneværende skoleår
(inntaksstatistikken, 1. januar), mister representant nr. 2 sin faste plass og blir vara.
Alternativ b) Fylkesrådmannens alternative forslag: Tallene som legges til grunn for
antall representanter fra hver skole skal være fra opplæringstilbudet, dvs. antall plasser
skolen tilbyr det skoleåret. I §3 endres setningen til «alle de offentlige og private
videregående skolene i Akershus skal være representert med ett (1) medlem. Skoler med
over 900 elevplasser får en ekstra representant».
2. Det legges til en ny § 12 som skal lyde: Fylkeselevrådet kan gjøre endringer selv i §§ 4,5
og 7.
Utvalgets behandling:
Leder Siri Baastad (NHO) foreslo å stemme for alternativ 1b og punkt 2 i fylkesrådmannens
innstilling.
Votering:
Baastads forslag ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
1. Alternativ b) Fylkesrådmannens alternative forslag: Tallene som legges til grunn for
antall representanter fra hver skole skal være fra opplæringstilbudet, dvs. antall plasser
skolen tilbyr det skoleåret. I §3 endres setningen til «alle de offentlige og private
videregående skolene i Akershus skal være representert med ett (1) medlem. Skoler med
over 900 elevplasser får en ekstra representant».
2. Det legges til en ny § 12 som skal lyde: Fylkeselevrådet kan gjøre endringer selv i §§ 4,5
og 7.

Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.09.2017
12/2017 - Styrerepresentasjon Fagskolen Oslo Akershus
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget foreslår følgende ny representant og vararepresentant til styret ved Fagskolen Oslo
Akershus:
Styrerepresentant:
Trond Pettersen
Vararepresentant:
Totto Skrede
Forslaget oversendes Oslo kommune.
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Utvalgets behandling:
Leder Siri Baastad (NHO) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Baastads forslag ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Yrkesopplæringsnemnd tok saken til orientering.

Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.09.2017
13/2017 - Årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2016-2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2016-2017 til orientering
2. Fylkestinget vedtar at det skal bevilges ytterligere kr 150 000 til Akershus fylkeselevråd
for 2018. Disse midlene er øremerket et bevilgningsfond, som Akershus fylkeselevråd
forvalter gjennom retningslinjer vedtatt av fylkestinget. Midlene innarbeides i
fylkeskommunens budsjett for 2018.
3. Fylkeselevrådet skal ha faste møter med lederne for hovedutvalgene.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble ikke vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
1. Fylkestinget tar årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2016-2017 til orientering
2. Fylkeselevrådet skal ha faste møter med lederne for hovedutvalgene.

Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.09.2017
14/2017 - Godkjenning av bemanningsselskap som lærebedrift
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Yrkesopplæringsnemnda støtter fylkesdirektørens vurdering i at Elektro Personell AS
ikke kan godkjennes som lærebedrift/medlemsbedrift
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Utvalgets behandling:
Lise Hagen Rebbestad (Høyre) fremmet følgende forslag:
Endre overskrift til følgende: Søknad fra Elektro Personell AS om godkjenning som lærebedrift.
Kari Hauge (LO) fremmet forslag til punkt:
Dersom bemanningsselskap søker om godkjenning som lærebedrift skal saken legges frem til
behandling i YON.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 (KS).
Lise Hagen Rebbestad (H) ble enstemmig vedtatt.
Kari Hauges forslag (LO) ble vedtatt med 7 stemmer mot 2 (KS og H).
Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
1. Yrkesopplæringsnemnda støtter fylkesdirektørens vurdering i at Elektro Personell AS
ikke kan godkjennes som lærebedrift/medlemsbedrift
2. Dersom bemanningsselskap søker om godkjenning som lærebedrift skal saken legges
frem til behandling i YON.
3. Yrkesopplæringsnemnda foreslår å endre overskriften til søknad fra Elektro
Personell AS om godkjenning som lærebedrift.

Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.09.2017
15/2017 - Forslag til endring av tildeling av statuett for årets beste fag eller svenneprøve
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Yrkesopplæringsnemnda støtter fylkesdirektørens anbefalinger om å endre dagens
utmerkelse «Årets beste fag- eller svennebrev» til en utmerkelse for «Årets lærebedrift».
Det oppnevnes en arbeidsgruppe som utarbeider kriterier for utmerkelsen.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
1. Yrkesopplæringsnemnda støtter fylkesdirektørens anbefalinger om å endre dagens
utmerkelse «Årets beste fag- eller svennebrev» til en utmerkelse for «Årets lærebedrift».
Det oppnevnes en arbeidsgruppe som utarbeider kriterier for utmerkelsen.
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Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 04.09.2017
8/2017 - Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 2. mai til 4. august 2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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