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Evaluering av veiledningssentrene

22/16

Orientering om årets søkemønster - justering av opplæringstilbudet 2016-2017

23/16

Inntaksreglement 2016 -2017

24/16

Klagebehandling av karakterer skoleåret 2014-15

25/16

Redegjørelse for oppnevning av prøvenemnder for små fag i samarbeid med andre
fylker.

26/16

Prøveprosjekt med alternativ pedagogikk i matematikk

27/16

Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast

28/16

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2015
Referatsaker

3/16

Referat fra fylkeselevrådet

Innledningsvis:
- Protokoll fra forrige møte ble godkjent.
- Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling
21/16 Evaluering av veiledningssentrene
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 26.04.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Organisering av tjenesteproduksjon i tre regionale veiledningssentre videreføres.
2. Styringen av veiledningssentrene tydeliggjøres ved etablering av et mål- og
resultatstyringssystem og individuelle tildelingsbrev.
3. Videreutvikling av sentrene forutsetter felles læringsarenaer på tvers av sentrene.
Fylkesadministrasjonen får ansvar for etablering av disse.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer forslag til nytt punkt 4 på vegne av H, V,
FRP og KRF:
Arbeidet med å informere ungdom i målgruppen i Akershus om at veiledningssentrene finnes og
hvilke tjenester de kan tilby styrkes.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fremmet av Rideng ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Organisering av tjenesteproduksjon i tre regionale veiledningssentre videreføres.
2. Styringen av veiledningssentrene tydeliggjøres ved etablering av et mål- og
resultatstyringssystem og individuelle tildelingsbrev.
3. Videreutvikling av sentrene forutsetter felles læringsarenaer på tvers av sentrene.
Fylkesadministrasjonen får ansvar for etablering av disse.
4. Arbeidet med å informere ungdom i målgruppen i Akershus om at veiledningssentrene
finnes og hvilke tjenester de kan tilby styrkes.

22/16 Orientering om årets søkemønster - justering av opplæringstilbudet 2016-2017
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 26.04.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

23/16 Inntaksreglement 2016 -2017
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 26.04.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Inntak til videregående skoler i Akershus fylkeskommune skoleåret 2016-2017 gjennomføres i
henhold til reglementet som er beskrevet i vedlegget.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Inntak til videregående skoler i Akershus fylkeskommune skoleåret 2016-2017 gjennomføres i
henhold til reglementet som er beskrevet i vedlegget.

24/16 Klagebehandling av karakterer skoleåret 2014-15
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 26.04.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

25/16 Redegjørelse for oppnevning av prøvenemnder for små fag i samarbeid med andre
fylker.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 26.04.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Redegjørelsen for oppnevning av prøvenemndsmedlemmer tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjørelsen for oppnevning av prøvenemndsmedlemmer tas til orientering.

26/16 Prøveprosjekt med alternativ pedagogikk i matematikk
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 26.04.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesrådmannen gjennomfører skoleåret 2016/17 et prøveprosjekt med alternativ
pedagogikk i matematikk ved en videregående skole.
2. Valg av skole gjøres etter søknad med gitte kriterier, og utvalgt skole vil få inntil
100 000 kr til gjennomføring av prosjektet.
3. Skolen som får prosjektet skal dele resultater, erfaringer og kompetanse på relevante
arenaer.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmet forslag til nytt punkt 4 på vegne av H:
Resultater og erfaringer fra prøveprosjektet sammen med administrasjonens forslag til eventuell
videreføring legges fram for Hovedutvalg for utdanning og kompetanse.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fremmet av Rideng (H) ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkesrådmannen gjennomfører skoleåret 2016/17 et prøveprosjekt med alternativ
pedagogikk i matematikk ved en videregående skole.
2. Valg av skole gjøres etter søknad med gitte kriterier, og utvalgt skole vil få inntil
100 000 kr til gjennomføring av prosjektet.
3. Skolen som får prosjektet skal dele resultater, erfaringer og kompetanse på relevante
arenaer.
4. Resultater og erfaringer fra prøveprosjektet sammen med administrasjonens forslag til
eventuell videreføring legges fram for Hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

27/16 Ny kulturplan for Akershus - høringsutkast
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 26.04.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
- Fylkestinget vedtar høringsutkastet til Kulturplan for Akershus 2016-2023 slik det er
vedlagt.
- Kulturplan for Akershus 2016-2023 legges ut på offentlig høring, med høringsfrist
01.07.16.
Utvalgets behandling:
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet tilleggsforslag på vegne av MDG:
 AFK vil legge til rette for at videregående skoler i størst mulig grad skal støtte opp under
sambruk med lokale kulturaktiviteter og frivillighet.
 Klasserom og andre passende lokaler skal så langt det er praktisk gjennomført kunne
brukes til øving, fremføringer, foredrag, studio og annet som støtter opp under kor,
korps, band, dans og andre lokale kulturelle eller frivillige aktiviteter.
Større lokaler i tilknytning til skolene, som gymsaler, kantiner, møtesaler m. m bør som
hovedregel tilrettelegges for det samme.
 Når videregående skoler bygges, påbygges eller ombygges bør det være et mål at det
skapes saler etter den nye standarden for akustikk: NS 8178.
 Siden Akershus har fått et stort antall flyktninger og asylsøkende de siste årene ber AFK
Fylkesrådmann komme tilbake til fylkestinget med en sak om mulighetene for en
målrettet kultursatsing knyttet til flyktninger- og asylsøkere innen utgangen av Q2 2017.
Satsingen skal skje innen eksisterende budsjettrammer.
 AFK vil utarbeide retningslinjer for håndtering og effekter av klimaendringenes
betydning for kulturminnevern.
 AFK vil bidra til å synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et positivt bidrag til
folkehelsen, inkludert aktiv bruk i behandling, rehabilitering osv.
 Inngå avtaler med andre regioner i Europa for å skape gjensidig utbytte innen
kultursektoren.




Integrere kulturen som et begrep i "8-millioner byen" (Samarbeidet Akershus, Oslo,
Gøteborg, Malmø, København)
Bruke digitale muligheter som den primære distribusjonskanalen for kulturuttrykk etter
fysiske besøk

Votering:
Leder Arne-Rune Gjelsvik (FRP) foreslo å ta saken til orientering og la forslaget fra MDG følge
saken og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Saken tas til orientering.
Forslag fra MDG som følger saken:
 AFK vil legge til rette for at videregående skoler i størst mulig grad skal støtte opp
under sambruk med lokale kulturaktiviteter og frivillighet.
 Klasserom og andre passende lokaler skal så langt det er praktisk gjennomført kunne
brukes til øving, fremføringer, foredrag, studio og annet som støtter opp under kor,
korps, band, dans og andre lokale kulturelle eller frivillige aktiviteter.
Større lokaler i tilknytning til skolene, som gymsaler, kantiner, møtesaler m. m bør som
hovedregel tilrettelegges for det samme.
 Når videregående skoler bygges, påbygges eller ombygges bør det være et mål at det
skapes saler etter den nye standarden for akustikk: NS 8178.
 Siden Akershus har fått et stort antall flyktninger og asylsøkende de siste årene ber AFK
Fylkesrådmann komme tilbake til fylkestinget med en sak om mulighetene for en
målrettet kultursatsing knyttet til flyktninger- og asylsøkere innen utgangen av Q2 2017.
Satsingen skal skje innen eksisterende budsjettrammer.
 AFK vil utarbeide retningslinjer for håndtering og effekter av klimaendringenes
betydning for kulturminnevern.
 AFK vil bidra til å synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et positivt bidrag til
folkehelsen, inkludert aktiv bruk i behandling, rehabilitering osv.
 Inngå avtaler med andre regioner i Europa for å skape gjensidig utbytte innen
kultursektoren.
 Integrere kulturen som et begrep i "8-millioner byen" (Samarbeidet Akershus, Oslo,
Gøteborg, Malmø, København)
 Bruke digitale muligheter som den primære distribusjonskanalen for kulturuttrykk etter
fysiske besøk

28/16 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 26.04.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2015 i henhold til
«Årsregnskap 2015 - Tallregnskap med noter».

2.

Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport 2015 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget» til orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 185,1 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2017
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

106 101
21 763
84 338
7 431
15 761
92 463
185 131

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2015 i henhold til
«Årsregnskap 2015 - Tallregnskap med noter».
2.

Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport 2015 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget» til orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 185,1 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2017
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

106 101
21 763
84 338
7 431
15 761
92 463
185 131

Referatsaker
3/16 Referat fra fylkeselevrådet

