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Saker til behandling
1/16 Fremtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1 De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold vedlegg 1.
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner skissert i
vedlegg 2.
2 Fylkeskommunens nybyggprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon i klimagassutslipp. En måte å
gjøre dette på er å bygge nye skoler i massivtre.
3 Administrativ sammenslåing av Bleiker og Asker videregående skole utredes våren
2016.
4 Administrativ sammenslåing av Kjelle og Bjørkelangen videregående skole utredes
våren 2016.
5 Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i
2016, og dette ses i sammenheng med skoledriften.
6 Det planlegges med sikte på at ny videregående skole sentralt i Ski kan ferdigstilles til
skolestart 2021 med inntil 1100 elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole.
Veiledningssenteret i Follo integreres i ny skole. Det gjennomføres programmering i
løpet av 2016. Sambruk med Ski kommune vektlegges.
7 Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
8 Ny videregående skole på Fornebu ferdigstilles til skolestart 2021, i tråd med vedtak i
FT-sak 113/14. Det gjøres nærmere vurderinger av å integrere eksisterende skoleplasser
på Stabekk i ny skole på Fornebu. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum
kommune for mulig avhending av Stabekk videregående skole.
9 I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående
skole på området Tårnet på Fornebu.
10 Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
11 Utbygging av Rud videregående skole planlegges med sikte på ferdigstillelse til
skolestart 2022. Skolen planlegges for 1300 elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og
fagskole. Eksisterende tilbud innen idrettsfag på Dønski videregående skole søkes
integrert i Rud. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for mulig
avhending av Dønski videregående skole.
12 Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
13 Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres
til skolestart i 2023.
14 Det gjennomføres utbygging av Eikeli videregående skole med 100 nye elevplasser med
mål om ferdigstillelse til skolestart i 2019, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
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Samarbeid med Bærum kommune om felles idrettshall vektlegges. Programmering av
utbyggingen gjennomføres i 2016.
Skedsmo videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser til skolestart i 2020, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Programmering av utbyggingen gjennomføres i 2016.
Lørenskog videregående skole bygges ut med 350 nye elevplasser til skolestart i 2023, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Utbyggingen foretas øst på tomten, utenfor
hensynssone knyttet til planlegging av framtidig Ahusbane.
Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for
Asker og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med
kommunene vektlegges.
Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
Prognosene for elevtallsvekst og elevenes preferanser følges fortløpende. Endringer kan
gi grunnlag for endret optimal utbygging. Det kan også dukke opp forhold som
forsinker prosessene, blant annet som følge av forhandlinger med grunneiere og
samarbeidspartnere, samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge
dette fram for politisk behandling.
Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
Ombygging av Sørumsand videregående skole gjennomføres til skolestart 2018 med
økning på inntil 250 nye elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Jessheim videregående skole vurderes bygget ut med ytterligere 300 elevplasser med
ferdigstillelse til skolestart i 2024, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.

Utvalgets behandling:
Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FRP,
V, SP og KRF:
1. Ny tilleggs setning til pkt 1: Idrettslinjen på Hvam vgs. og byggfag på Bjertnes
opprettholdes ved skolen.
2. Nytt pkt 2: Fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger
og klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon av klimagassutslipp. For å
bidra til reduksjon i klimagassutslipp kan byggeprosjektene ta i bruk trebaserte
konstruksjonssystemer/massivtre. Fylkeskommunens innkjøp bør videre bidra til
innovasjon og lokal/regional nærings/leverandørutvikling.
3. Omformulering av setning i pkt 3: Administrativ sammenslåing og eventuelt
samlokalisering av Bleiker og Asker videregående skole utredes i løpet av 2016.
4. Punkt 4 strykes
5. Nytt punkt 23 (22 dersom pkt 4 strykes): Ved videre politisk behandling av saker
angående nybygg og tilbygg, skal det i sakene kort redegjøres for hvordan hensynet til
sambruk med nærmiljøet er ivaretatt.
6. Nytt punkt 24 (23 dersom pkt 4 strykes): Det søkes om at golflinja på Hvam etableres
som landslinje for golf
Representanten Astrid Therese Theisen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne
av KRF:




Beholde Eidsvoll vgs som distriktskole og beholde service- og samferdsel.
Beholde tannhelsesekretærlinjen på Sandvika vgs

Representanten Kristin Antun (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1 på
vegne av MDG:
Akershus fylkeskommune skal jobbe videre med muligheten for å opprette naturbrukslinje på
Ås videregående skole.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Tillegget til punkt 1 fremmet av Rebbestad (H) ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling punkt 2 og nytt punkt 2
fremmet av Rebbestad (H) ble forslaget fra Rebbestad enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling punkt 3 og fylkesrådmannens
innstilling med endringen fremmet av Rebbestad (H) til punkt 3 ble forslaget fra
Rebbestad enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Rebbestad (H) om å stryke punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 5-22 ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fra Rebbestad (H) om nytt punkt 23 og 24 ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fra Antun (MDG) fikk 1 stemme (MDG) og falt.
 Forslaget fra Theisen (KRF) om tilbudet på Eidsvoll fikk 2 stemmer (KRF og SP) og
falt.
 Forslaget fra Theisen (KRF) om tilbudet på Sandvika fikk 1 stemme (KRF) og falt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold vedlegg 1.
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner skissert i
vedlegg 2. Idrettslinjen på Hvam vgs. Og byggfag på Bjertnes opprettholdes ved skolene.
2. Fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjennomføre livssyklusberegninger og
klimagassberegninger, og skal dokumentere reduksjon av klimagassutslipp. For å bidra
til reduksjon i klimagassutslipp kan byggeprosjektene ta i bruk trebaserte
konstruksjonssystemer/massivtre. Fylkeskommunens innkjøp bør videre bidra til
innovasjon og lokal/regional nærings/leverandørutvikling.
3. Administrativ sammenslåing og eventuelt samlokalisering av Bleiker og Asker
videregående skole utredes våren 2016.
4. Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet på Hvam utredes i
2016, og dette ses i sammenheng med skoledriften.
5. Det planlegges med sikte på at ny videregående skole sentralt i Ski kan ferdigstilles til
skolestart 2021 med inntil 1100 elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole.
Veiledningssenteret i Follo integreres i ny skole. Det gjennomføres programmering i
løpet av 2016. Sambruk med Ski kommune vektlegges.

6. Tomtelokalisering for ny videregående skole sentralt i Ski avklares i løpet av 2016.
7. Ny videregående skole på Fornebu ferdigstilles til skolestart 2021, i tråd med vedtak i
FT-sak 113/14. Det gjøres nærmere vurderinger av å integrere eksisterende skoleplasser
på Stabekk i ny skole på Fornebu. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum
kommune for mulig avhending av Stabekk videregående skole.
8. I samarbeid med Bærum kommune gjennomføres mulighetsstudie for ny videregående
skole på området Tårnet på Fornebu.
9. Endelig valg av tomtealternativ på Fornebu avklares i løpet av 2016. Programmering
gjennomføres høsten 2016.
10. Utbygging av Rud videregående skole planlegges med sikte på ferdigstillelse til
skolestart 2022. Skolen planlegges for 1300 elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og
fagskole. Eksisterende tilbud innen idrettsfag på Dønski videregående skole søkes
integrert i Rud. Det gjennomføres forhandlinger med Bærum kommune for mulig
avhending av Dønski videregående skole.
11. Det gjennomføres regulering for utbygging av Rud videregående skole for inntil 1300
elevplasser. Programmering av utbygging gjennomføres i 2017.
12. Ås videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser. Utbyggingen gjennomføres til
skolestart i 2023.
13. Det gjennomføres utbygging av Eikeli videregående skole med 100 nye elevplasser med
mål om ferdigstillelse til skolestart i 2019, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Samarbeid
med Bærum kommune om felles idrettshall vektlegges. Programmering av utbyggingen
gjennomføres i 2016.
14. Skedsmo videregående skole bygges ut med 300 nye elevplasser til skolestart i 2020, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Programmering av utbyggingen gjennomføres i 2016.
15. Lørenskog videregående skole bygges ut med 350 nye elevplasser til skolestart i 2023, i
tråd med vedtak i FT-sak 113/14. Utbyggingen foretas øst på tomten, utenfor
hensynssone knyttet til planlegging av framtidig Ahusbane.
16. Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for
Asker og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med
kommunene vektlegges.
17. Prinsipper for utforming av skolebygg legges til grunn ved planlegging av framtidige
utbygginger, i tråd med vedlegg 4 i saken.
18. Prognosene for elevtallsvekst og elevenes preferanser følges fortløpende. Endringer kan
gi grunnlag for endret optimal utbygging. Det kan også dukke opp forhold som forsinker
prosessene, blant annet som følge av forhandlinger med grunneiere og
samarbeidspartnere, samt endrede forutsetninger. Fylkesrådmannen vil i så fall legge
dette fram for politisk behandling.
19. Det videre arbeid med skolestruktur sees i sammenheng med økonomiplanarbeidet.
20. Ombygging av Sørumsand videregående skole gjennomføres til skolestart 2018 med
økning på inntil 250 nye elevplasser, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
21. Jessheim videregående skole vurderes bygget ut med ytterligere 300 elevplasser med
ferdigstillelse til skolestart i 2024, i tråd med vedtak i FT-sak 113/14.
22. Ved videre politisk behandling av saker angående nybygg og tilbygg, skal det i sakene
kort redegjøres for hvordan hensynet til sambruk med nærmiljøet er ivaretatt.

23. Det søkes om at golflinja på Hvam etableres som landslinje for golf

2/16 Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av
læreplass - skoleåret 2015-2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
«Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av læreplass skoleåret 2015-2016» vedtas slik den foreligger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
«Akershusstatistikk nr. 1-2016, Inntak til videregående skole og formidling av læreplass skoleåret 2015-2016» vedtas slik den foreligger.

3/16 Oppfølging av opplæringskontorene, status
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering

4/16 Sunn og rimelig mat i kantinene i vgs
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
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 Kristin Antun (MDG) fremmer tilleggsforslag på vegne av MDG:

1. Akershus fylkeskommune sørger for at minst 20% av maten som kjøpes inn og serveres i
fylkeskommunens kjøkken og kantiner blir økologisk i løpet av 2016, med målsetting om at
dette skal økes til minst 30% innen utgangen av 2017.
2. Akershus fylkeskommune sørger for at det alltid skal være vegetariske alternativer tilgjengelig i
fylkeskommunens kjøkken og kantiner.
3. Tilgang på brus, sjokolade og andre søtsaker stimulerer ikke til et sunt kosthold, og Akershus
fylkeskommune vil derfor sørge for at denne typen produkter ikke selges på videregående
skoler i fylket.
4. Mattilbudet i fylkeskommunens kjøkken og kantiner skal være tilpasset matintolerante.

Votering:





Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Antuns (MDG) forslag punkt 1 fikk 5 stemmer (Ap og MDG) og falt.
Antuns (MDG) forslag punkt 2 ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer (H, FRP og SP).
Antuns (MDG) forslag punkt 3 og 4 fikk 5 stemmer (Ap og MDG) og falt.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:

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
4. Akershus fylkeskommune sørger for at det alltid skal være vegetariske alternativer tilgjengelig i
fylkeskommunens kjøkken og kantiner.

5/16 Vikarløse timer i videregående skoler i Akershus fylkeskommune - Bestilling fra HU
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesrådmannen fortsetter å følge opp skolenes bruk av vikarløse timer gjennom
regiondirektørenes jevnlige og tette dialog med skolene.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesrådmannen fortsetter å følge opp skolenes bruk av vikarløse timer gjennom
regiondirektørenes jevnlige og tette dialog med skolene.

6/16 Lærlingundersøkelsen 2015-2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følge opp Lærlingundersøkelsen 2015-2016 ved å:
-

-

etablere et tettere samarbeid med opplæringskontorer og lærebedrifter om gjennomføringen
av Lærlingundersøkelsen for å øke svarprosenten
videreutvikle kursene for veiledere og instruktører med vekt på medvirkning, forebygging av
mobbing og dokumentasjon av opplæringen
videreføre fylkeskommunens arbeid gjennom FYR- og hospiteringsprosjektet, samt utvide
ordningen med lærlingkoordinatorer og etablere fagråd
profilere mulighetene med fag- og svennebrev på utdanningstorgene
arrangere samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og plikter, samt
karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen og invitere elev- og lærlingombudet til å
bidra
arrangere samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og svenneprøven
gjennomgås
bruke resultatene fra Lærlingundersøkelsen til kartlegging av behov for kompetanseheving i
bedriftene

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følge opp Lærlingundersøkelsen 2015-2016 ved å:
-

-

etablere et tettere samarbeid med opplæringskontorer og lærebedrifter om gjennomføringen av
Lærlingundersøkelsen for å øke svarprosenten
videreutvikle kursene for veiledere og instruktører med vekt på medvirkning, forebygging av
mobbing og dokumentasjon av opplæringen
videreføre fylkeskommunens arbeid gjennom FYR- og hospiteringsprosjektet, samt utvide
ordningen med lærlingkoordinatorer og etablere fagråd
profilere mulighetene med fag- og svennebrev på utdanningstorgene
arrangere samlinger for alle førsteårslærlinger med informasjon om rettigheter og plikter, samt
karrieremuligheter innenfor fag- og yrkesopplæringen og invitere elev- og lærlingombudet til å
bidra
arrangere samlinger for alle sisteårslærlinger hvor kompetansekravene til fag- og svenneprøven
gjennomgås
bruke resultatene fra Lærlingundersøkelsen til kartlegging av behov for kompetanseheving i
bedriftene

7/16 Studietur for hovedutvalg for utdanning og kompetanse, høst 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:

1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at hovedutvalg for utdanning og kompetanse og
yrkesopplæringsnemnda reiser på studietur i tråd med valgte forslag fra hovedutvalget,
inkludert eventuelle tilpasninger.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen mandat til å utarbeide et ferdig program.
3. Studieturen arrangeres i løpet av september – oktober 2016, og vil ha en varighet på 4-5
dager.

Utvalgets behandling:
Lise Hagen Rebbestad (H) og Jens Petter Hagen (Ap) fremmet ønske om alternativ 3. Møteleder
Arne-Rune Gjelsvik (FRP) påpekte at dette også er det alternativet som yrkesopplæringsnemnda
ønsker.
Votering:
Ved votering over alternativ 3, Sveits og Østerrike, ble alternativet enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:

1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at hovedutvalg for utdanning og kompetanse og
yrkesopplæringsnemnda reiser på studietur i tråd med valgte forslag fra hovedutvalget,
alternativ 3, Sveits og Østerrike, inkludert eventuelle tilpasninger.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen mandat til å utarbeide et ferdig program.

3. Studieturen arrangeres i løpet av september – oktober 2016, og vil ha en varighet på 4-5
dager.

8/16 Årsrapport 2014-2015 Fagskolen Oslo Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar årsrapporten 2014-2015 for Fagskolen Oslo
Akershus til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar årsrapporten 2014-2015 for Fagskolen Oslo
Akershus til orientering.

9/16 Årsmelding fra elev- og lærlingeombudet for 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Årsmelding 2015 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Representanten Jens Petter Hagen (Ap) gjenopptar Yrkesopplæringnemndas forslag:
Hovedutvalget ber fylkesrådmannen følge opp elev- og lærlingeombudets anbefalinger og
kommer tilbake med en sak på det.
Votering:



Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Hagen (Ap) fikk 4 stemmer og falt (Ap).

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Årsmelding 2015 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering.

10/16 Oslo Arkitekturtriennale - konferanse under triennaleprogrammet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 02.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget gir tilsagn til at det gjennomføres en konferanse under Oslo Arkitekturtriennale
med arbeidstittelen «Hvordan skape tilhørighet og identitet i utviklingen av nye byer og
tettsteder i Akershus». Målgruppen er politikere samt administrasjon ved planavdelingene i
kommunene.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (Frp).
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesutvalget gir tilsagn til at det gjennomføres en konferanse under Oslo Arkitekturtriennale
med arbeidstittelen «Hvordan skape tilhørighet og identitet i utviklingen av nye byer og
tettsteder i Akershus». Målgruppen er politikere samt administrasjon ved planavdelingene i
kommunene.

Referatsaker
2/16 Referat fra fylkeselevrådet

