Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Administrasjonsutvalget 03.02.2016
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4
03.02.2016
09:00 – 09:25

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Tonje Brenna
Leder
Morten Vollset
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Medlem
Eyvind Martinsen
Medlem
Morten Trudeng
Medlem
Jonill Engesæter
Medlem

Representerer
Ap
Sp
MDG
SV
UNIO
UNIO
Akademikerne
YS

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Gunnar Melgaard
Astrid-Therese Theisen
Øyvind Willy Wiksaas

Representerer
H
KrF
LO

Møtte for
Anette M. Solli
Lars Salvesen
Bente Gårdeng

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Bente Gårdeng
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
John Arve Eide
Kristin Ødegaard
Ole Kjendlie

Representerer
H
KrF
FrP
V
LO

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
HR-direktør
Utvalgssekretær

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 7. februar ble godkjent.
Leder og nestleder hadde begge forfall.
Etter kommunelovens § 32.4 velges møteleder i slike tilfeller etter flertallsprinsippet.
Representanten Øyvind Solum (MDG) foreslo Tonje Brenna som møteleder og fikk utvalgets
enstemmige tilslutning til dette.

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

1/16

Sunn og rimelig mat i kantinene i vgs

Saker til behandling
1/16 Sunn og rimelig mat i kantinene i vgs
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 03.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesrådmannen utarbeider felles retningslinjer for et sunt utvalg i skolenes kantiner,
uavhengig av driftsform. Det tas hensyn til skolenes eksisterende kantinefasiliteter.
2. Fylkesrådmannen reviderer eksisterende rammeavtale for innkjøp av mat til egne
kantiner for bedre å sikre sunn og rimelig mat.
3. Fylkesrådmannen legger inn standardiserte krav som bedre sikrer sunn og rimelig mat i
konkurranser der skolen skal anskaffe eksterne kantinetjenester
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Akershus fylkeskommune (Afk) sørger for at minst 20 % av maten som kjøpes inn serveres i
Afks kjøkkener og kantiner blir økologisk i løpet av 2016. Målsettingen er at dette skal økes
til minst 30 % innen utgangen av 2017.
2. Afk sørger for at det alltid skal være vegetariske alternativ tilgjengelige i sine kjøkkener og
kantiner.
3. Tilgang på brus, sjokolade og andre søtsaker stimulerer ikke til et sunt kosthold og Afk vil
derfor sørge for at denne type produkter ikke selges på v.g skoler i fylket.
Møteleder Tonje Brenna (Ap) foreslo at tilleggsforslagene følger saken i den videre
behandling og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra administrasjonsutvalget:
1. Fylkesrådmannen utarbeider felles retningslinjer for et sunt utvalg i skolenes kantiner,
uavhengig av driftsform. Det tas hensyn til skolenes eksisterende kantinefasiliteter.
2. Fylkesrådmannen reviderer eksisterende rammeavtale for innkjøp av mat til egne
kantiner for bedre å sikre sunn og rimelig mat.
3. Fylkesrådmannen legger inn standardiserte krav som bedre sikrer sunn og rimelig mat i
konkurranser der skolen skal anskaffe eksterne kantinetjenester.
Forslag som følger saken:
1. Akershus fylkeskommune (Afk) sørger for at minst 20 % av maten som kjøpes inn serveres i
Afks kjøkkener og kantiner blir økologisk i løpet av 2016. Målsettingen er at dette skal økes
til minst 30 % innen utgangen av 2017.

2. Afk sørger for at det alltid skal være vegetariske alternativ tilgjengelige i sine kjøkkener og
kantiner.
3. Tilgang på brus, sjokolade og andre søtsaker stimulerer ikke til et sunt kosthold og Afk vil
derfor sørge for at denne type produkter ikke selges på v.g skoler i fylket.

