Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 14.03.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Rosenvilde vgs, Brynsveien 116, 1352 Kolsås
14.03.2017
15:00 – 16:20

1

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Arne-Rune Gjelsvik
Leder
Lise Hagen Rebbestad
Nestleder
Øyvind Rideng
Medlem
Amit Ighani
Medlem
Ida Ohme Pedersen
Medlem
Eline Stokstad Oserud
Medlem
Astrid-Therese Theisen
Medlem
Helge Gundersen
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Kristin Antun
Medlem

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Boye Bjerkholt
Tord Hustveit
Lars Henrik Rytter Øberg
Ina Rangønes Libak

Representerer
V
AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ina Rangønes Libak
Medlem
Tord Hustveit
Medlem

Representerer
AP
V

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Guri Færder
Trude Remme
Benedikte Kise

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

Tittel

PS 9/17

Entreprenørskapsmelding for Akershus fylkeskommune

PS 10/17

Ungforsk

PS 11/17

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus fylkeskommune- årsmelding 2016

PS 12/17

Reduksjon av alternative dager og timer - rektors styringsrett

PS 13/17

Stortingsmelding 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning.
Innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

PS 14/17

Oppnevning av representant til styret ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG)

PS 15/17

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus - orientering om
handlingsprogram 2017-2020 og publisering av planen

PS 16/17

Rapportering på oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for utdanning og
kompetanse i 2016

Innkallingen ble godkjent. Protokollen fra møtet 31.01.2017 ble godkjent.
Innledningsvis i møtet ble det gitt en orientering om søkertallene til videregående skoler i
Akershus for skoleåret 2017-2018.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 14.03.2017
9/2017 - Entreprenørskapsmelding for Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag:
Entreprenørskapsmeldingen for Akershus fylkeskommune vedtas.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Entreprenørskapsmeldingen for Akershus fylkeskommune ble vedtatt.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 14.03.2017
10/2017 - Ungforsk
Fylkesrådmannens forslag:
1. Rapport Ungforsk 2015 tas til orientering
2. Rapport Ungforsk 2016 tas til orientering
3. Avtalene mellom institusjonene om framtidig organisering støttes
4. AVO og PNM gir økonomisk støtte til arrangementet i 2017 og 2018 med kroner
100 000,- fra hver avdeling. Fremtidig økonomisk støtte forutsetter ny avtale mellom
partene hvor Akershus-forankring sikres
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse:
1. Rapport Ungforsk 2015 tas til orientering
2. Rapport Ungforsk 2016 tas til orientering
3. Avtalene mellom institusjonene om framtidig organisering støttes
4. AVO og PNM gir økonomisk støtte til arrangementet i 2017 og 2018 med kroner
100 000,- fra hver avdeling. Fremtidig økonomisk støtte forutsetter ny avtale mellom
partene hvor Akershus-forankring sikres
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 14.03.2017
11/2017 - Ombudet for elever og lærlinger i Akershus fylkeskommune- årsmelding 2016
Fylkesrådmannens forslag:
Ombudets årsmelding tas til orientering
Utvalgets behandling:
Leder, Arne-Rune Gjelsvik (FrP), fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene:
I arbeidet mot mobbing må også læreres/voksnes mobbing av elevene ha fokus.
Representanten Øivind Rideng fremmet fellesforslag på vegne av alle partiene:
Avdelingen for videregående opplæring bes iverksette ytterligere tiltak for å forberede elevene
på arbeidslivet. Elevene bør gjøres bedre kjent med forskjellene på skole og arbeidsliv, og gis en
introduksjon til arbeidsmiljølovens bestemmelser om rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Votering:
 Felles forslagene fremme av Gjelsvik (FrP) og Rideng (H) ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse:
1. I arbeidet mot mobbing må også læreres/voksnes mobbing av elevene ha fokus.
2. Avdelingen for videregående opplæring bes iverksette ytterligere tiltak for å forberede
elevene på arbeidslivet. Elevene bør gjøres bedre kjent med forskjellene på skole og
arbeidsliv, og gis en introduksjon til arbeidsmiljølovens bestemmelser om rettigheter og
plikter i arbeidslivet.
3. Ombudets årsmelding tas forøvrig til orientering.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 14.03.2017
12/2017 - Reduksjon av alternative dager og timer - rektors styringsrett
Fylkesrådmannens forslag:
Fylkestinget anbefaler rektorene ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune å
benytte skolerutas ytre ramme på 194 skoledager, både for å sikre at kravet til minste
årstimetallet i alle fag oppfylles og at handlingsrommet gir mulighet for å gjennomføre
alternative dager og timer.
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget anbefaler rektorene ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune å
benytte skolerutas ytre ramme på 194 skoledager, både for å sikre at kravet til minste
årstimetallet i alle fag oppfylles og at handlingsrommet gir mulighet for å gjennomføre
alternative dager og timer.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 14.03.2017
13/2017 - Stortingsmelding 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning.
Innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
Fylkesrådmannens forslag:
Fylkestinget stiller seg bak fylkesrådmannens vurderinger, og ber om at dette blir formulert i et
brev til Stortinget ved Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, med kopi til
Kunnskapsministeren.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget stiller seg bak fylkesrådmannens vurderinger, og ber om at dette blir formulert i et
brev til Stortinget ved Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, med kopi til
Kunnskapsministeren.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 14.03.2017
14/2017 - Oppnevning av representant til styret ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
Fylkesrådmannens forslag:
1. Akershus fylkeskommune oppnevner …………………… som representant med møteog ytringsrett i styret for Norges Toppidrettsgymnas i Bærum.
2. ………… velges som personlig vararepresentant.
3. Valget gjelder fra dags dato og ut fylkestingsperioden.
Utvalgets behandling:
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Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne
av H, FrP, V, KrF og Sp:
Oppnevning av representant og vararepresentant delegeres administrasjonen.
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende forslag:
Nikki Schei (MDG) som representant i styret for NTG
Votering:
 Forslaget fremmet av Rebbestad (H) ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap og MDG).
 De øvrige forslagene falt.
Utvalgets vedtak:
Oppnevning av representant og vararepresentant delegeres administrasjonen.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 14.03.2017
15/2017 - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus - orientering om
handlingsprogram 2017-2020 og publisering av planen
Fylkesrådmannens forslag:
Fylkestinget mener det ikke er behov for revidert forslag til handlingsprogram for 2017 – 2020
for oppfølging av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv slik det går fram av punkt
2 i vedtaket i fylkestingsak 135/16, og ber om at neste handlingsprogram som legges fram til
behandling blir for perioden 2018 – 2021.
Fylkestinget tar saken for øvrig til orientering.
Utvalgets behandling:
Representanten Øivind Rideng (H) fremmet følgende alternative forslag:
Neste handlingsprogram for oppfølging av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
legges frem til behandling for perioden 2019-2022.
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Som supplement til gjeldende handlingsprogram settes inn et nytt punkt som sier at:
"Akershus fylkeskommune bør ved erstatning av kunstgressbaner ta i bruk kork eller andre
miljøvennlige materialer i kunstgressbaner og sørge for best mulig systemer for å begrense
spredning av granulat fra banene."
Votering:
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag og forslaget fremmet av Rideng
(H) ble Ridengs forslag enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Antun (MDG) ble enstemmig vedtatt.
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Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse:
1. Neste handlingsprogram for oppfølging av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv legges frem til behandling for perioden 2019-2022.
2. Akershus fylkeskommune bør ved erstatning av kunstgressbaner ta i bruk kork eller
andre miljøvennlige materialer i kunstgressbaner og sørge for best mulig systemer for å
begrense spredning av granulat fra banene.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 14.03.2017
16/2017 - Rapportering på oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for utdanning og
kompetanse i 2016
Fylkesrådmannens forslag:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse godkjenner vedtaksrapporten for 2016.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse godkjenner vedtaksrapporten for 2016.
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