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Hovedutvalgtes leder foreslo å behandle saken som vedrører fylkeselevrådet først i
møtet og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Seksjonsleder Johnny Holm orienterte om fraværsreglementet. Notat fra
orienteringen vil bli sendt hovedutvalgets medlemmer.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.09.2017
35/2017 - 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:
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet endringsforslag til pkt. 2 og to
tilleggsforslag, pkt. 3 og 4, til fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag om lovendringene som
regulerer ansattes bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler og
utdanningsinstitusjoner.
2. Akershus fylkeskommune støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag om lovendringene
som regulerer elevers og studenters bruk av ansiktsdekkende plagg i skoler og
utdanningsinstitusjoner. Det er tilstrekkelig med dagens mulighet for lokale
retningslinjer/forskrifter.
3. Akershus fylkeskommune anbefaler at det utarbeides en nasjonal veileder med anbefalinger
om hvordan skole bør følge opp elever som ønsker å bruke ansiktdekkende plagg. Formålet med
veilederen bør være å bidra med kompetanse, legge til rette for nødvendig dialog mellom skole
og elev/student, og motvirke faren for isolering av kvinnene det gjelder. Behovet for en veileder
synes klar uansett om kunnskapsdepartementets anbefalinger vedtas, eller om det fortsatt blir
mulighet for lokale retningslinjer/forskrifter.
4. Dersom lovendringene Kunnskapsdepartementet foreslår blir vedtatt anbefaler Akershus
fylkeskommune på det sterkeste at de følgende forslagene tas ut:
-Universitets- og høyskoleloven § 7-8, punkt 2
-Fagskoleloven § 18, punkt 2
Akershus fylkeskommune ser det som helt urimelig å utestenge studenter i 1 år framover fordi
de /har/ brukt ansiktdekkende plagg og nektet å etterkomme pålegg om dette. Sanksjonene bør
opphøre øyeblikkelig dersom studenten velger å følge regelverket.
Representanten Tord Hustveit (V) gjenopptok forslag fra Utdanningsforbundet til sak
17/18 i Administrasjonsutvalget 6. sept., som alternativ til fylkesrådmannens forslag til
vedtak:

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.
Bakgrunn:
Utdanningsforbundet Akershus er imot plagg som dekker ansiktet helt eller delvis. Allikevel er
vi imot et nasjonalt forbud. Gitt det lave antallet personer som bruker ansiktsdekkende plagg i
dag, vil et nasjonalt forbud framstå som et unødvendig omfattende tiltak. Ved et eventuelt
nasjonalt forbud vil det heller ikke være mulig å ta hensyn til lokale forhold. Vi er imot forbud
både nasjonalt og lokalt. Vi har tro på samtale og dialog for å oppnå refleksjon og forståelse,
men er imot at det skal være en lovfestet plikt til samtale.
Lærere har allerede i dag samtaler med elever i videregående skole og i voksenopplæringen der
man har en bekymring. Læreren kjenner elevene og læreren må her bruke både sitt profesjonelle
skjønn og profesjonsfellesskapet vi er en del av. Vi er imot at politiske beslutningsorganer på
regionalt eller kommunalt nivå skal ha anledning til å innføre forbud mot ansiktsdekkende
plagg. Vi ønsker heller ikke en lovfestet plikt til samtale, men vi ønsker at det er en oppfordring
til samtale med disse elevene, som med alle andre elever man har en bekymring rundt.
Vi er enige i intensjonen i forslaget om at vi ikke ønsker at våre elever skal bruke
ansiktsdekkende plagg, men vi er ikke enige i tiltakene for å komme dit. Saken berører mange
etiske dilemmaer. Vi ønsker et samfunn med færrest mulige forbud. Vi er bekymret for hvilke
konsekvenser et nasjonalt forbud kan føre til.
Enkeltskolen skal ikke stå alene i slike situasjoner, men rådføre seg med fagpersoner (IMDi,
helsestasjonen osv.) Det er også avgjørende at det blir utformet klare retningslinjer og veiledere,
slik at det blir lettere for en skole å håndtere en situasjon hvor en elev ønsker å bruke eller
bruker ansiktsdekkende plagg. Lærere kan ha behov for skolering på området. Vi vet at noen
skoler har ansatt minoritetsrådgivere.
Vi er helt enige i at kommunikasjon, kroppsspråk og mimikk er helt avgjørende for å få til en
god lærings- og undervisningssituasjon.
Vi må holde fast ved at kommunikasjon er et pedagogisk prinsipp som er grunnleggende for
læring. Vi mener at alle som jobber med barn, unge og voksne i en omsorgs- og læringssituasjon
må vise hele ansiktet for å få til god relasjonsbygging og kommunikasjon. Dersom det skulle
oppstå en situasjon hvor en lærer ønsker å bruke eller bruker ansiktsdekkende plagg, vil det
ligge innenfor lederens styringsrett å nekte bruk av plagg som vil hindre utførelsen av arbeidet.
For en lærer vil bruk av ansiktsdekkende plagg være til hinder for utførelsen av arbeidet. Dette
vil også gjelde for opplæring i bedrift der det er bedriftens ledelse som må vurdere bruk av
arbeidstøy med hensyn til sikkerhet, identifikasjon og hygiene og om bruk av ansiktsdekkende
plagg vil hindre yrkesutøvelsen.
Votering:
1. Antuns forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.
2. Hustveits forslag fikk 1 stemme (V) og falt.
3. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:

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 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 06.09.2017
36/2017 - Styrerepresentasjon Fagskolen Oslo Akershus
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:
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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37/2017 - 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:
Representanten Rebbestad (H) foreslo å utsette behandling av pkt. 2 i fylkesrådmannens forslag
til vedtak, til fylkesutvalgets behandling av budsjett i november.
Votering:

Fylkesrådmannens innstilling punktene 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 fikk 6 stemmer (Ap, MDG, KrF) og falt.
Hovedutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget tar årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2016-2017 til orientering
2. Fylkeselevrådet skal ha faste møter med lederne for hovedutvalgene.
Fylkesrådmannens forslag «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» utsettes til fylkesutvalgets budsjettbehandling i november.
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38/2017 - Forslag til endringer i vedtekter for Akershus fylkeselevråd
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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:
Hovedutvalgets leder Arne-Rune Gjelsvik (Frp) foreslo å stemme over alternativene A) og
B) i pkt. 1 i fylkesrådmannens forslag før avstemming over pkt. 2.
Votering:
1. Fylkesrådmannens alternativ A) fikk ingen stemmer og falt.
2. Fylkesrådmannens alternativ B) ble enstemmig vedtatt.
3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:
1. 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.

